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Hatay anayasası 
.Sancağın askerlikten 

tecridi işi görüşüldü 
İngiliz eksperi de bir anayasa projesi hazırladı 

lransız eksperi B. dö Ke tarafından ve il t h · · . . . . . r en a rır proıe-
Cenevre, ı ( A.A.) _Anadolu Ajansının hususi mu

habiri bildiriyor: 
Eksperler komitesi bugün mutad toplantısını yapa• 

lerını tetkık etmışttr. 

Komiten~~ talebi üzerine ingilh; eksperi Sir Dannet, · 
lrans~ ve turk hukukçuları ile dalll§tıktan sonra San· 
cağın t~§kilatı esasiye ka.nunu projesine hazırl;mıştır. 
Bu proıe, bu sabah, komıteye verilmiştir. 

rak Sancağın askerlikten tecridi hak.hındaki ingiliz de
legesinin tali komisyonda hazırladığı raporun teferrua
tı üzerinde tetkiklerde bulunmuştur. Komite yarın luan Diğer taraftan, türk ve lransız mütehcıasıslarının yar

dımı ile hollandalı eksper B. Kollewyn Sancağın statü
süne aid bazı teknik meselelerin, ezc;{mle gümrük, pos
ta, para ve saire meselelerinin tetkikine devam etmiştir. 

meselesini gözden geçirecektir. 

INGlLlZ EKSPERlNlN HAZIRLADIGI PROJE 

CeneCJre, 1 ( A.A.) Anadolu Ajansının hususi muha

biri bildiriyor: 
Sancağın statüsü iie teşkilatı esasiye kanununu hazır· 

lamaya memur eksperler komitesi bu hafta zarfında 
Sancağın müstakil statüsünü alakadar eden esaslı mese-

Komite,_ önümüzdeki hafta içinde Sancağın statüsü 
ve teşkilatı esasiye kanunu metinleri~in tam suretle tes
biti işine devam eyliyecektir. 

lelerin tetkikine devam eylemiştir. 
Belçika delegesi B. Burken'in riyasetinde ve Millet· 

il ler Cemiyeti konseyi raportörü B. Sandler'in mümessili 
İsveçli B. Westman'm huzuru ile, komite, ezcümle, B. 
Numan Menemencioğlu tarafından verilen proje ile 

B. DELBOS ELÇIM1ZLE KONUŞTU 

Paris, 1 ( A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: 
Hariciye Nazırı B. Delbos, bu sabah Türkiye Büyük 

Elçisi B. Saad Davaz'ı kabul ederek kendisiyle çok sa
mimi bir görüşmede bulunmuştur. 

-
Yugoslavya mektubu: 5 

Ağaçcılık 
Falih Rıfkı ATAY 

- Bosna orınanlarında bütüıı 
hususi konturatları tasfiye ediyo • 
~z. Maksadımız bu orınaolarda 
1~~etmeyi devletleştirnıektir • T ec. -
rube bize öğretmiştir ki ınüte~b?ıt 
ormanı işletmez, y e r ! hadıse 
!alnız Slovenya'da değişiyor. A· 
gaç sevgisi onların kalblerine sin -
nriştir. 

Türkiye hüküınetine, orman iş· 
letmelerini devletleştirme hakkını 
veren kanundan bahsettiğim va -
kit, mütehassıs: - Bizden daha 
rnesudsunuz, dedi. Bizde daha 
kestirme bir çare bulamadık. fa
kat henüz satm alamadığımız bir
çok kontratlar var. 

Mütehassıs şunu ilave etti: 
- Yeni devlet işletmelerimiz~ 

deki tecrübelere göre size bir tav'" 
siyede bulunayım: baltayı çıkar
dığınız ormanlara bürokrasiyi 
sokmayınız! bu çeşid devlet işlet· 
~elerinde ticari zihniyet ve geniş 
hır hareket serbestliği hüküm sür• 
nıelidir. Biz hala meınuriyetçilik 
zararları çekiyoruz ve hususi te
şebbüs sahihlerinin tenkidleri·;ıe 
hak kazandığımız oluyor. 

Devlet işletmelerine ticaret 
tekniğini tatbik eden bankalar sis
temi bulununcaya kadar, bizde de 
bu k~rku vardı. Şurası muhakkak
tır kı her şeyi yüzde yüz devletleş
tıren Savyetler dahi ticaret ve en
d_üstri işlerini kapi~list işletnıele
l"l'n tekniğine teslim etmeğe, onlar
la devletin diğer hizmetleri arasın
.~aki zaruri farkları tasdik etme
.ge mecbur kalmışlardır. 

. Yugoslavya orman koruma 
devrini tamamlamıştır: henüz os
lnanlı adetleri içinde yaşayan ce • 
ınup vilayetleri istisna olunursa, 
lYu~oslavyanm diğer taraflarrnda 
genış ormanlama planları tatbik 
olunmaktadır. Yugoslavlar birçok 
gayretlerin iflas etmiş olmasına 
l'ağmen, sarp ve kayalık Dahnaç
Ya d~ğlarını bile ağaçlama~~ için 
ellerınden geleni yapınaktadırlaT. 
Teşebbüsleri hu dağhkların vadi 
___ .ı_:~"""' •:nci_,sa:yi1J 

_.. ........................ -····: 
Çanakakle i 

harbının yıldö- J 
numu münase- i 
betiyle Pariste \ 
meçhul aıker : 
abiil esinin ö- : 
nünde tören ya- f 
prldığını ve bu j 
törende Paru i 
büyük elçimiz i 
Suad Davazla i 
elçilik ileri ge· l 
lenlerinin bu- ; 
lundukla- i ' 
r ı n ı yazmt§· i 
tık. Bu reıim- : 
de! ~aria elçi- i 
mızı, General ! 
G~!o'yu, elçilik i 
musteşarı ve er- ! 
kanını meçhul f 
askerin mezarı ~ 
bn1:ında g ·· .. : ~ oru- : 
yorsunıız. ~ ............................... : 

Güneş - Dil analiziyle etüdlerden: 

ve omo
üzerine 

Sin - (syn) 
(homo-) 

l v 

Hindöröpeen gruplarda bulduğu 
ınuz tem tiplerinin cümlesi, aynı se -
mantik kıymetlerle, türkçede vardır. 
Bu tiplerin başlıcaları şunlardır: 

1) Sin ve sim (yak. Pekars.) "aynı, 

ayniyle; hep bir" 
Y'akutçada rasgeldiğimiz bu sozun 

asıl mağnası "bir" dir. Türkçede "aynı" 
anlamı ''bir'' le ifade edilir; iki şeyin 
veya bir çok şeylerin aynı olduğunu an
latmak için ''ikisi bir", "hepsi bir,, de • 
riz. Yakutçanın bu sin - sim sözü böy -
lece hindöröpeen sem "bir" temi ile 
identik olur. Türkçede teyit için sözü 
tekrarlamak veya sinonimini bir arada 
söylemek usulü malumdur; yakutçada, 
bu usulle, simbir denilmekte ve ''aynı; 
ta kendisi,, anlaşılmaktadır. Yakutça 
her türlü sözlere ''fleksion" vermekte 
çok ileri gitmiş bir türk lehçesidir; bu 
"sin" sözüne de şahıs eklerini vererek 
en kısa bir şekille çitilli (kompleks) bir 
mağna ifade edebilmektedir: sinim ''be
nim için hep bir", sininğ ''senin için 

Yazan: Ahmet Cevat EMRE 
hep bir'' .... denilir. Bu ifadelerden de 
''sin" in eskiden ''bir" anlamiyle oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Z•h' d "b. ,, 1 ı ın e ır an arm nasıl teessüs 
etmiş? Lisanda nasıl ifade olunmuş? _ 
Türkçede bulduğumuz dil tanıklan bu 
sorunun cevabını vermek imkanını bize 

bahşetmektedir. 
Yakutçada ''bir, aynı'' anlamiyle 

gördüğümüz sin sözünü başka lehçeler
de de buluyoruz, fakat başka ve her hal
de daha arkaik anlamlarla; Radlof (IV.) 
bu mağnaları şöyle tespit ediyor: 

2) sin (Çağatay, Tarançı) sın (Uy
gur, Kırgız, Altay v.b.) "suret, müces

( Sonu 4. üncü s;ıyfada ) 

Yugoslav elçisi değişti 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Yugos

lavyarun Ankara elçisi Lazareviç Viya
na elçiliğine tayin edilmiştir. Yerine İs· 
tanbul baş konsolosu terfian gelecektir •• 
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19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayranııdır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Bayrağa saygı 
~~rk bayrağı her yerde 
torenle çekileoel{ ve uene .. ı o toren 'e indirilecek 

r 
~· 

M"~uhtelif bakanlıkların delegelerinden mürekkeb olmak üzere Millf 
ta~b'kfaaJ.a~a?,hğı~da.teşkil olunan komisyon, bayrak kanununmı 
mızıın !:m~:'ı!°:ı~~ır e~~ru:ame __Projesin~. haz.ırlamıştır. Milli varlığı
kili · . t b. d ~ . ayragımıza gosterılecek saygı ve sevgi ıe-

ennı es ıt e en proje şu esasları ihtiva etmektedir: 

. Türk bayrağı, Türkiye cumhu
rıyeti devletini temsil edecektir 
Türk bayrağı hususi şekilde ağa~ 
veya madenden yapılmış gönder
lere asılacaktır. 

. Millt bayramlarda, umumi tatil gün. 
lerınde resmi daire ve müesseselere 
çekilecek temsil bayrağı büyük, yağmur. 
lu zamanlarda ve sert havalarda çekile
cek temsil bayrağı küçük olacaktır. Türk 
bayrağı resmi dairelerin, müessesele
rin şerefli ve gösterişli bir yerine, po. 
Iis, jandarma, hudud karakolları, müs
takil ve daha yukarı askeri karagahlar. 
da amuda ıyakm bir şekilde bulunacak 
ol~n gönderlere asılacaktır. Temsil bay
ragı harb, muavin ve ticaret gemileriy. 
le, resmi, hususi gemilerin, motör ve is
ti~le müt~harrik deniz vasıtalarının kıç 
gonderJerıne, yelkenlilerin randa yeL 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Milli küme 
maçları 

lzmir'de: 

Ankaragücü 2 - Ü çok 2 
lstanbul'cla: 

G. Birliği 2 - Beşiktaş 2 

Ankara kupası maçı: 

Altınordu 1 - Çankaya 1 
Maçlara aid tafsilatı 6. ıncr sayfamızda 

okuyunuz. 

Hukuk ilmini Yayma Kurumunun daveti Üzerine sehrimize ı f 
"r L b d.. "S . . · ge en pro e-

so am er un osyal ılım ve enternasyonal ilim olarak h kuk" 
üz · d .. l b · . . u mevzua 

erm e guze ır konferans vermıştır. Konferans §ehrimizd k' h k k 
)ar arasında büyük bir alaka uyandırmıştır. e 

1 

u u çu-

Adliye Bakanı 8. Şükrü Saraçoğlu profesör Lamber •eref' b' · f · · B · v ıne ır zıya et 
vermıştır. u zıyafette İç İ§ler Bakanı ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya da bulunmuştur. Yukardaki resimde ziyafette bulun ı ·· ·· nuz K f "d f ·ıA "k. . an arı goruyorsu• 

· on eransa aı ta sı at ı ıncı sayfamızdadır. 
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Günün içinden: 

'' 1 
'' 

e • s 
Bir gazetede bir grup fotografı gördüm ve altında şöyle bir resim

altı: 
" .... de verilen bir baloda buluı anlar milli kryaletleriyle ... ,, 
Resimdeki kadınlar işlemeli köy kıyafetine girmişlerdi; erkeklerin 

sırtrnda çepken vardı. 
Bu kıyafetler eski türk köylüsünün kılığı idi. Şimdi de arada sıra

da yaptığımız kıy af et balolarında onları erkeklerin ve kadınların 
sırtında gördüğümüz zaman yadırgamıyoruz; hoşlanıyoruz. Fakat yer 
yüzünün en modern cemiyetini kuran türkün milli kıyafeti deyince 
hatırımıza çepken, kısa şalvur ve salta gelebilir mi? 

Yeni rejimimizin bütün anlamlariyle tarif ettiği ve "milli'' J<elime
sini, arada sırada, yerinde kullu r1 adığımız oluyor. Yaşama, oturma, 
kalkma ve giyinme bakımından oizim için ''milli" kelimesi, ancak, 
''medeni ve modern,, kelimelerinin müteradifi olabilir. "Milliyetimizi 
muhafaza ediyoruz,, kanaatiyle Puis sokaklarında ve Londra parkla
rında t r ızı fesle gezenlerin zihniyetinden çok ,ama çok uzaktayız. 

Belki de, hala, etnograf ya müzL>sinin içinde bulunduğu yapıyı milli, 
Ziraat Enstitülerinin binalarını gayrimilli sanmak gafletinde bulunan
hır vardır. 

Fakat millete daima ileri'nin, iyinin, güzelin ve rahatın yolunu 
gösteren medeni ve modern bir rejimde bu telakkiyi kökünden dü
zeltmek başlıca vazifelerimiz arasındadır: 

"Milli,, kelimesini yerinde kullanmalıyız! 

Kimya talebeleri 

Sergi için 
/:_nkaraya 
geldiler 

Kömür sergisini gezmek üzere kim
ya talebe yurdu idaresinde 47 kişilik 
bir talebe katiJesi dün şehrimize gel
miştir. Kimya talebeleri istasyonda 
Halkevi ve Genel kimyagerler kurumu 
tarafından karşılanmıştır. 

Kimya talebeleri Atatürk abidesine 
bir çelenk koymuşlar, sonra yatmaları 
için hazırlanan Gazi enstitüsüne git
mişler ve öğleye kadar dinlenmişlerdir. 

Saat l de Halkevi tarafından Çı!tlik 
lokantasında kimya talebelerine bir öğ· 
le ziyafeti verilmiş ve yemek çok sami
mi bir şekilde ge miştir. 

Yemekten sonra talebeler kömür 
sergisine gitmiı; erdir. Sergi gezilirken 
mühendisler kendilerine izahat vermiş
tir. Kömür ~ergisi kimya talebelerinde 
çok güzel bir tesir bırakmıştır. Talebe
leı bilhassa muhtelif makineler üze
rinde uzun uzun l"'ahat almıştır. 

Sergi komiserligi tarafından sergi
nin lokantasıryda verilen bir çay ziyafe
tintlen sonra talebeler Orman çitfliğini 
ge mişler ve oradan dogruca Gazi ens· 
litüsüne dönmüşlerdir. Gece enstitü ta
lebeleri tarafın lan şereflerine bir ziya
fet verilmiştir. 

Talebeler bugün Yüksek Ziraat Ens
titüsünü, Çubuk barajını ve şehrin 
muhtelif yerlerini gezeceklerdir. Bu 
a •şam Yüksek Ziraat enstitüsunde An
kaıa yuksek tahsil gençliğiyle kimya 
t·lebelerinin tanı«maları için bir gar
denputi verilecektir. 

Bir bahçıvanın cinayeti 

İstanbul, l (Telefonla) - Halil a
dı nt,.ı bir bahçıvan bir para meselesi yü
zimden cırağı Mustafayı sustalı çakı ile 
ağır surette yaraldı. Sarhoş bir halde ya-· 
kolanan bahçıvan işe nefsini müdafaa 
mahiyeti vermek için bıçağı kendi bile· 
ğine de batırdı. Elini bileğinden kesti. 

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

Ankarada ISI 21 derece 
Dün şehrimizde hava sabahleyin 

çiysentili, öğleden sonra kapalı ve ha· 
fif rüzgarlı geçmiş ve ısı ancak 21 de
receye kadar yükselebilmiştir. Meteo
roloji isleri genel direktörlüğünden ve

rilen rnalGmata göre dün yurdun Trak
ya ve cenub mıntakaları ile Karadeniz. 
in garb sahilleri tamamen kapalı, diğer 
k sırnları yer yer yağışlı geçmiştir. En 
çok yağış Eiazizc.le olmuş ve karemct· 
reye 16 kilogram su düşmüştür. Dün 
yurd.Qa en düşük ısı sıfırın üstünde ol· 
mak üzere Erzurnmcla 4, Van ve Kay. 
seride 5 derece idi En yüksek ısı da f s
tanbulda 20, Antalyada 21, Diyarbekir
cle 26, Adanada 27, İzmirde 28 derece 
idi. 

Nurettin ART AM 

(:orapların 

sta~dardizasyonn 
Ekonomi Bakanlığı çorablardaki ka

lite düşüklüğünü önliyebilmek için ço
rab cinslerinin standardize edilmesi 
işine başlanmıştı. 

Öğrendiğimize göre, kadın çorab· 
lan üzerindeki tetkikler bitmek üze· 
redir. Bundan sonra erkek çorabları 

standardı işinin tetkikine başlanılacak
tır. 

Bayan Leska konseri 
Varşova operasının muganniyelerin

den Bn. Halina Leska tarafından dün 
akşam Ankara radyosunda verilmiş olan 
konser şehrimizin musiki mahfilleri ta

rafından alaka ile dinl~nmiş ve çok tak
dir kazanmıştır. Polonyanm yüksek sa

nat şöhretlerinden olan Bayan Les
ka bugün saat onlıeş buçukta Mü
zik uğretmcn okulunda senfonik or
kestramızın konserine iştirak etmeyi 

ve gece saat 20.30 da halkevinde ayrıca 

bir konser vermeyi kabul etmiştir. An· 

kara sanat severlerinin bu güzel 

fırsattan istifade ederek bu konserlere 

büyük bir alaka gösterecekleri muhak

kaktır. 

Fransa devlet demiryolları umu
mi müdürü, Raoul Doutry, Erkek sa
natları başlığını taşıyan bir kitab 
neşretmiştir. Bu eserde demir yolcu
luğunun hiç bilmediğimiz birçok hu
susiyetlerini buluyoruz. Yazın, tatil 
gününde, kışın, mesela banliyö hat
larında şimendifer işletmek, gerek 
şimendifer tekniği ve gerek finans 
bakımından büyük bir tecrübe sahi
bi olmağa tevakkuf etmektedir. 

Bu meseleler, meraklı bir münev
ver için, lezzetle takib edilecek ka· 
d:ır cazibelidir. Fakat Raoul Dautry
nin şimendifer - otomobil rekabeti 
hakkında ileri sürdüğiı fikirler he
men herkesi alaka/andırabilir: "Ya
pılan tetkiklere göre şimendiferler 

otomobillerden 25 kere daha az teh
likelidir. Biz, 1929 senesinde, şimen
difer kazalarındaki ölüm nisbetinde 
bir rekor kırdık: o yıl hiç ölüm kay
dedilmedi. Bunun türlü sebebleri 
vardır: demiryolları üzerinde çalr
şanların tekııik bilgileri,· işaret ter
tibatı; bu işaretlere dair, en küçük 
noktaların dahi unutulmamış oldu
ğu talimat; daimi knotrol, ilaahır ... 
gibi . ., 

R. Dautry otomobil kazalarından 
şöyle bahsediyor: ''Fransada bu gibi 

· kazalarda 1926 da 2.089, 1929 da 2.284, 
1930 da 3936, 1931 de 4000 ki~i öl
müştür. lngilterede otomobiller, 
hergün yollarda 25 QOCUk çiğnemek· 
tedir. Amerikada bir senede 34.000 

kişi otomobillere kurban gitmiştir.,, 
Şimendifer ne sebeble otomobil

den daha az tehlikelidir? 
Otomobillerin ne şartlar içinde, 

ULUS 2-5- 1937 

At ı nomad Enternasyonal 
kültürü sosyal ilim olara 

ilim 
u 

ve 
u 

Halkevinde güzel bir 
konferans verildi 

Ankara Tarih, dil, coğrafya fakül
tesi profesörlerinden B. Raşoni dün 
Halkevinde çok kıymetli bir konferans 
vermiştir. Konferansın hulasasını aşa

ğıya koyuyoruz: 
Beşeriyetin en ehemiyetli medeni. 

yet mah,fillerinden biri, savaşsever hay
van besliyen, k saca atlı nomad kültü. 
rüdür. Atlı halklar, etnologların en ye. 
ni araştırmalarına göre, iki bakımdan 
dünya tarihinde fasledici bir rol oyna. 
mışlardır: Hayvan beslemeyi temin ve 
inkişaf ettirme ile iktisadi; en yüksek 
te~kiiatçılık kabiliyeti ile içtimai ba.. 
kımdan .... 

En eski yüksek medeniyetler dahi, 
önceden çalışkan ziraatçi fakat devlet 
kurmakta kabiliyetsiz halkların yerleşti 
ği büyük nehir kıyılarında, savaşçı göçe 
be halkların hücumundan sonra doğmuş 
tur. 

''Muhtelif ırkların teşkilatçılık ve 
siyasetteki yaratıcılık kabiliyetini, an. 
cak göçebe halkın karışması ile izah 
edebiliriz.,, 

Bir kaç alime göre, İndo • Germen. 
ler dahi en eski medeniyetleri olan hay. 
van besleme kültürünü ve buna bağlı 
dini fikirleri türklerden aldılar. 

Bu halkların sanatında, arkeoloji. 
sinde, küçük plastik hakimdir: Suvari 
takımları, silahlar v. s. En ehemiyetli 
motifler, hayvan mücadeleleri ve nebat 
arnomentleridir. Hayvan üslubunun çok 
derin ruhi, efsanevi rolleri görülmek.. 
tedir. 

Macaristana gelince: Kar patlar hav. 
zas.nda dünya tarihinde mühim Ü(i halk 
siyasi birlik kurabildi. Bunlarm tetki. 
ki ile Alföldi, arkeolojide fevkalade 
enteresan yeni bir yol açtr. Her üçü at. 
1ı halktır. Bu atlı halklar: Hun, Avar ve 
Macarlardır. 

Hunlardan kalma csyaları, ya1mz 
4-5 seneden beri Alföldin~n tetkikleri 
neticesinde Avarlarınkinden ayırmak 

mümkün oldu. 
Şimdiye kadar, Macaristanda 15000 

Avar mezarı kaz ldı. Macar mezarları 

ise, yalnız Macaristanda değil, cenubi 
Rusya, Volga. Kama mıntakalarında da 
bulunuyor. 

Konferansın ikinci yarısında her üç 
halka aid buluşların resimleri göstere. 
rek, tarihi münasebet ve sanat usulleri 
izah edilmiştir. 

şiıııeııcıııerıeı .n ne şarııar içınde iş
lemekte olduklarını düşünün, bu su
alin cevbaını kolayca bulursunuz. 

Yolların kötülüğü, otomobil kul
lananların bilgisizliği, esasen eksik 
olan yük talimatına riayetsizlik, 
kontrolsuzluk j}fıahır... daha uzun 
seneler, otomobilleri, nakil vasıtala
rının en tehlikelisi olarak karşımıza 
bir canavar gibi çıkaracaktır. 

Lokıomotif kondöktörü ve otomo
bil şoförü: bu iki sosyal tip arasın
daki fark, iki nakil vasıtası arasın
daki farkı izah eder. - N.B. 

Bir okurumuzdan mektub 

Muhterem gazetenizin dünkü sayı

sında ''Y enişehirde sabah" başlıklı yazı
nızı okudum. 

Malumdur ki be!ediyerniz bundan bir 
müddet evci kümes hayvanlarının kal
dırılması emrini vermişti. Böylelikle et
rafnnızda hiç bir medeni şehirde görül
miyen o çirkin manzaranın kısmen kalk
tığmı gördük. Fakat, mesela: yanımız· 
dnki bir komşumuzun kümesini dağıt

masına mukabil oir tarafımızda bir ..... 
ve diğer tarafımızda bir ....• olduklarım 
bildiğim iki komşumuz be!ediyenin bu 
emrine maale;;ef uymadılar. Ve, asıl mü
himmi, evvelce verilen emre uyarak ta
vuklarını dağıtanlar, bu dururndRn mÜn· 
fail olarak ve kendilerince kendilerini 
haklı bularak yeniden tavuk aldı!ar .... 

Demokı·at bir memlekette ve ııruf 

farknıntn bulunmaması icabeden bir di
yarda bu gibi hallere göz yumulmama
sı gerektir ve bence bilhassa bu gibi 
vatandaşların ittihaz edilen mukarrcrata 
ve verileb emirlere herkesten ziyade rİ· 
ayetkar ohn \ları zarureti vardır. Akıi 

Prof. Lamber'iiı konferansı 
büyük alaka ile dinlendi 
Profesör 8. Lam bert, dün saat on beşte Halkevinde çok seçkin din· 

leyiciler huzurunda (Sosyal ilim ve enternasyonal ilim olarak hukuk) 
mevzuundaki konferansını vermişiir. Konferansçı evvela kendisinin 
çağırılmasından mütevellid samimi teşekkür ve duygularını anlatmış 
ve Yeni Türkiye·nin ideal muhitinde bir konferans vermek saadetin· 
den çok mütehassis bulunduğunu; kırk senelik tedris hayatı ile bir· 
likte Liyon mukayeseli hukuk ve içtimai ilimler ve arsıulusal münase
betler enstitüsü müessis ve direktörü sıfatiyle yapmakta olduğu hiz. 
met ve vazifenin burada da yapılmasının ayrı bir iftihar vesilesi oldu
ğunu söylemiştir. 

Hukukun so:.yal ve enternasyonal i
lim olarak tedrisi meselesi etrafında hu. 
susi bir görüşle vaziyeti belirten pro
fesör her şeyden önce mukayeseli hu
kukun enternasyonal hususi hukuk 
membaları ara.;ında mühim bir yeri ol
duğunu izah etmi~ ve enternasyonal 
müşterek hukukun membalarından baş
lıcalarını 4 grup etrafında toplamıştır: 

1 - Mevzuatta birlik ki: bunun en 
mühim misalini Cenevre enterna&yonal 
konferansının 930 daki poliçe hukuku 
için tayin ettiği modelde görmek kabil. 
dir. 

2 - Seçilmiş kararları muhtevi 
enternasyonal neşriyat, 

3 - Türlü ticaret ve sanayi şübeleri 
taraf.ndan ticari münasebetlerin tanzi. 
mi münasebetiyle vücude getirilmiş olan 
kooperatif hukuk, 

4 - Avrupa ve Amerika memleket. 
lerinde hususi hukukun c:n zegin bir kay 
nağı olmak temayülünü gösteren hususi 
hukukun idare etrafında tatbiki: 

Bundan sonra profesör, hukuk il. 
minin halen evrenselliğe doğru bir cer. 
yan almakta olduğuna işaret etmiş ve 
bu ceryanı Roma hukukunun tekamü. 
lünde amil olan hukuk telakkilerine 
benzetmiştir. 

Hukukun içtimaile§tirilmeri: 
Gerçekten bugünkü hukukta enter

nasyonal hukuk ruhunu uyandırmağa 

hizmet eden amiller arasında bir çok 
memleketler kamoyu, hukukun içtimai. 
leşmesine doğru beliren arzuyu ilk safa 
koymak lazım gelir. 

Bu arzu hayatın icablarından 

olarak sanayileşme ihtiyacının zaruri 
bir neticesi oluyor. Bu nokta üzerinde 
duran profesör, bu iki cepheyi yekdiğe
rinden ayırmaktaki imkansızlığa işaret 

Hatırlıyor mu.unuz? 

1 - Milletler Cemiyeti ne ı;a. 
man kuruldu? 

2 - Liverpul ve Mançe•ter ara
sında ilk demiryolu ne z.aman 
açıldı? 

3 - Amerikada Ku • Klaks • 
Klon hareketi ne ı;aman btı§ladı? 

4 - Fransız. büyük ihtilalinin 
ilk çıkıf tarihi nedir? 

5 - Yahudiler /ngiltereden ne 
z.aman koğuldular? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Şang - Kay - Şek'in hangi 
dinde olduğunu biliyor musunuz? 

C - Hıristiyan. 

S - İngiltere parlamentosu kö
leliği ne zaman kanun dı.şr saydı? 

c - 1883. 
S - Fransada cumhuriyetin ku· 

ruluş tarihi nedir? 
C - 1870 de. 
S - Briyan - Kellog paktı Ame· 

rika tarafından ne zaman tasdik 

edildi? 
C - 1929 tarihinde. 
S - Amerikada ilk yolcu treni 

ne zaman işledi? 
C - 1828 de. 

halde halkımızda emirler ve kanunlar İ· 

çin inlln kalmaz ve bence büyük inkiliı· 

bımıza olan ilgi ve inanımız için bun

dan dnha iyi bir ölçü olamaz. Nazarı 

dikkati çekmenizi diler ve aaygılarsm 

sunanm. 
Y enişehirde bir okunınuı 

etmiştir. Esasen 19 uncu asrın büyük bi'C 
heyecanla benimsediği esaret düşmanlı· 
ğı ile 20 inci sarın kendisine mal ettiği 
feminist ceryanlar beynemilel hukuk 
fikrine bir misal olarak gösterilebilir. 

Profesör (Lamber) mukayeseli hu
kukun kendisine lazım olan unsurları 
sosyal ilimlerin tatbikat sahasından alın 
ması fikrindedir. Esasen bu fikir bilhas-
sa Fransada mukayeseli hukuk tetkikle-
rini tanzim için üniversitelerde vücude 
getirilen enstitülerde kendisine bir mev· 
ki sağlamıştır. 

Halbuki: evelce mukayeseli hukuku 
hususiye şubesi etrafında mukayeseli 
amme hukuku, mukayeseli ceza hukuku, 
maliye ve nihayet ekonomi şubeleri ku· 
rulmuş bulunuyordu. 1932 de (Liyon) 
ve 1933 (Paris) de mukayeseli hukuk 
enstitÜ!iÜ ekonomicilerle ammecileriıl 

yardımlarını kolaylıkla elde edebildiler. 
Ancak profe::;örün, zarif bir teşbih ile 
i~aret ettiği gibi "ayni evde oturmak 
samimi tanışma için kafi gelmez.'' Ens· 
titü altında toplanan bu mevzular arala-
rında ı:;amimi bir anla§ma tesis etmekten 
hal.i uzaktadırlar. 

Ayni kürsüden okutulmalarına rağ

men aralarında tam anlaşmanın mevcud 
olduğu iddia edilemez. Gerek iktisad ve 
gerek diğer içtimai ilimler, hukuka yar-
dımcı bir rol oynamalıdırlar. 

"Gerçekten iktisad ilmi hukukçuya e· 
konomik hadiselerin ne olması Iazımgel· 
diğini değil, belki ne olduğunu göster
mesi icab eder. Ve bu suretle hukukçu 

ve iktisadcı iki arkadaş mevzuun mahi
) etine kolayca nüfuz edebilirler. Aslın· 
da mukayeseli hukukta sosyal ilimlerden 
istenmesi lazım gelen yardım, ona yeni 
bir malzeme vermekte tekfisüf etmez, 
tar:ıtersi hukuk kendine has olan malze
me ile çalışırken, içtimai ilimler ona ha
riçten akseden bir ışık vermelidirler. Bu 
ışık, hukuki hadiselerin daha reel bir su
r< tte tahlil edilmelerine imkan verir. D'e 
ırek ki, sosyal ilimlerden alınan ziyalar, 
u:ukayeseli hukukun zaruri bir çerçeve· 
sini teşkil ederler. 

Mukayeııeli hukukta fonksiyon 
Mukayeseli hukukda 2 fonksiyon te• 

barüz eder, 
l - Milli hukuk gôrüşlerini biribiri· 

ne yaklaştırarak, enternasyonal hukuk 
şuurunun inkişafını temin etmek, 

2 - Hukuki prensip'erle sosyal 
ve politik ilimler arasındaki teması sa
mimileştirerek iş birliği temin eylemek· 

tir. 

Bu mevzu etrafında tetkiklerini izah 
eden profesör~ türk hukukunun tedvi
ninde hakim olan ruhun beynelmi· 
lel müşterek hukukun bir ifadesi ve. 
Türkiyeyi arsıulusal hukukun en iyi 
geli§'ıği müsbet bir ;;aha olarak tavsif 
t!tnıi~lerdir. Bu hakikatleri yakından gör· 
mek için Ankaraya gelmelerinden bü
yük tir zevk duyduklarını ifade ctmiı· 
Jeıdir. 

Kc,nferansına nihayet verirken hu
kuk ilmini yay•r.,\ kurumunun hukuk a· 
lemindeki çalışmasına minnetdar oldu· 
ğunu ve konferansı dinlemek için ge· 
leıılere ve bilhassa genç ve erkek kız 

talebeye hararetle te~ekkür etti. Profe• 
sör çok alkışlanmıştır. 

Hamidiye Yugoslavyaya 

gidiyor 
İstanbul, l (Telefonla) - Denız li• 

sesini bitiren 50 gence bugün diploma· 
lan törenle verildi. Geneler Hamidiye 
gemisine uğurlalndılar. Gemi ilk defa 
olara:C Yugoslav ve yunan limanlarına 

sıkacaktır. 
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lngıltere ve Fransa Garb sanatkarlarını 
i =~~~:::kv~i::::a v:r~;!~a~: halkın tahıı·yesı· başladı görüp dinlemeliyiz 

!:::•:n~~;:u:,;:u~;~~:;t ,::h~~~~ yatr~Nv~~~:~~~~::ı::~u;ç:•: :. 

lerden serbest bırakmışlardır. 1936 Muhtelı•f b d ı •ı natların büyük üstadlarmı görüp din~e-
"'art anlaıma .. malümdur ki, Lokar- an ıra 1 gemı er menin en ••a•h ıartlardan oldufunu 
no muahede•inin Almanya tarafm- babrlatbktan oonra, eumhuriY<t TW-lô-

dan yırtılması üzerine, Londrada Bı• lbaodakı• halkı f S yesinde biran önce güzel sanatlann kök4 
lngiltere, Fran•a ve Belçika tarafm- ran iZ lü olarak yerı.,me•i ve yaydma .. içia 
dan kar,.hkh yard•m için yapdm•ı garb•n bu oanat ıubelorinde çok ileri 

bir itilaf idi. Beş Lokarno devletin· limanlarına ta~ıyorlar gitmiş insanlarını aramızda görmek n 
den Almanyanon mukaveleyi y,,.ıma- ~ iıitmeye ibtiyaenrnz olduğunu, .. lôdm 

" ve ltalyan•n da Habeş me•ele•i yÜ- Londra. 1 (Husu•i) - Hükümetçi vaziyete çare aramakla ve Pari• bükü- memleketimi,. cidden yükoek ...., 
, ·· • • gücenerek herhangi bir te- gruplar< ve üotadlan ıo~rken ,bir .. -

kaynaklardan bildiriliyor: Madrid dün metiyle temas etmekle meşguldur. İlk 
ahhüd albn• gh mek iotememe•i üze- mandanberi bu ha,,.ketin nd< keoiJ. 

yeniden bombardıman edilmiştir. 2 ölü, mülteci partiı;inin Bordo'ya gelmesi bek-
rine, Loka~ocular üçe inmişti. Şim- 32 yarah vardor. lenmoktedlr. Fran"z hükümoti bunla"n mit olduğunu buna oebeb de oenobi ..,. 
di Belçikada Lokarnodan çekildikten A•ked kumandanl•ğm bilm ka<ş• i•kiru için tedbir ahruşbr. B. Del Vayo- natkirlar için konulmuı olan vergilerio 
sonra garb istatükosunu muhafaza 

1 
d y 

1 
ak fazlalığı olduğuna işaret ederek diyor 

büyük bir taarruz hazıra ıgı sanım • nun te~ebbüsleri üzerine, BB. Blum ve ki·. 

için 1935 senesinde yapılan geniş an· k · D lb tadır. Son günlerde milislere ta vıye la- e os Bilbao'daki vaziyeti uzun uzadı· .'- Bunun bir yanlışlık olduiunda 
bizim fÜphemİ:.ı yoktur. Neye yarar ki. 
iki üç yıldır zaman :t.aman olanca ehe
miyetiyle mevzuu baha olduğu halde ba 
yanlı,lığı düzeltmeye ımkan bulun~ 

mıttır. 

laşmadan ancak bir fransız • ingiliz 

itilafı baki kalmıstır. 

Garibtir ki İngiliz • fransız müna· 
aebetleri, on sekiz senelik bir istiha· 
leden sonra 1919 senesi haziranında· 
ki vaziyete geri gelmiştir. Fransa Ver· 
aailles sulh müzakereleri devam eder· 
ken, Ren nehri boylarını Almanyadan 
ayırmak İstemişti. Jngiltere ve Am~ 
rika buna razı olmadılar. Fransa, 
kendi emniyeti bakımından bu arazi
nin Almanyadan ayrılmasında ısrar 
edince, İngiltere ve Amerika, fransız 
topraklarını Almanyaya karşı garan· 
ti etmeği vadetmişlerdi. Bir taraftan 
Versailles muahedesi imzalanırken, 
diğer taraftan da biri İngiltere ile 
Fransa, diğeri ae Amerika ile Fran· 
aa arasında iki mukavele imzalandı. 
Bu mukavele ile Amerika ve İngiltere 
Fransanın hududlarını garanti edi

yorlardı. 

1920 haziran muahedesini Ameri· 
ka ayanı tasdik etmedi. İngiltere mu· 
kaveleyi tasdik etmekle beraber bu
nun mer'i olması da Amerika muka· 
velesinin tasdikine bağlı olduğundan 
o da suya düştü. Binaenaleyh Fransa 
açıkta kalmıştı. lngiltere ile bir ga· 

. · · Jariıaya mu-
rantı mukavelesı ımza 
vaffak olamıyan Fransa, bundan son· 
ra emniyetini, küçük devletlerle yap· 

tığı bir takım ittifaklarda aradı. 
· ·1 19?6 se· 

Fransanın 1921 senesı ı e -
nesi arasında Avrupada kurduğu ~~
niş ittifak şebekesinin hikmeti bu ıdı. 
Fakat Fransa için en ehemiyetli. ~~
niyet amili İngilterenin garantisı ıdı. 
~ilhassa İngiliz yardımının ne dere· 
ce müessir olduğu büyük harbta ~n: 
laşıldıktan sonra .. Fakat İngilizler ıkı 
taraflı ittifaklara giri§mekten kaçın· 
dılar. 

Nihayet Rur mıntakasının işgali üze· 
rine husule gelen karışık vaziyeti tas· 
fiye etmek için İngiltere, yalnız başı· 
na değil, fakat Almanya, Belçika ve 
ltalyanın iştirakiyle Fransanın hu
dudlarını garanti etmeğe razı oldu. 
hte Lokarno bunun üzerine imzalan· 
mı§tır. Lokarno yalnız Almanyaya 
karşı Fransanın hududlarını garanti 
etmiyor, Fransaya karşı Almanyanın 
hududlarını da garanti ettiğine göre, 
lngilterenin yapmaktan kaçındığı it· 
tifaklara da benzemiyordu. Lokarno 
on sene devam etti. Bundan sonra Al· 
manya muahedeyi yırttı. ltalya çekil· 
di. Belçika teahhüdlerden kurtulmak 
İstedi. Binaenaleyh İngiltere kendi 
kararına rağmen, bugün yalnız başı· 
na Fransanın garb hududlarını ga· 
ranti etmİ§ bulunuyor. Yani amerika· 
aız girişmek istemediği 1920 haziran 
teahhüdüne bugün girişmiş bulunuyor. 

Filhakika Avrupa politjkasının 
yeni istihalesi İngiliz • fransız dostlu· 
ğunu takviye etmiştir. İngiliz • fran· 
aız teşriki mesaisi habeş harbının son 
safhalarından başlar. Büyük mikyas· 
ta Laval'in beceriksizliğinden doğan 
bu mesele, hem lngilterenin, hem de 
Fransanm vaziyetini zorlaştırdı. hal· 
ya İngiltereye kar§ı tehdidkar bir va· 
ziyet aldı. Fransa, İtalya ve lngilt~ 
re arasındaki tesanüdün yani Streza 
cephesinin bozulmasından istifade e• 
den Almanya, silahlandı. Lokarno nıu· 
ahedesini yırttı. Ren nehrinin boyları· 
nı askerileştirdi. Sonra da Berlin • 
Roma mihveri kuruldu. Bu karışık 
ve tehlikeli vaziyet karşısmda İngil· 
tere ile Fransa beraber yürüınek lü· 
zwnunu hissettiler. Lokarnonun yır· 
tılmasına karşı müttehid cephe aldı· 
lar. ispanya işinde beraber yürüdü· 
ler. Belçikanın ayrılması bile İngiliz· 

taları, silah ve cephane gönderilmiştir. ya konuşmuşlardır. 
Bask cephesinden bildirildiğıne göre Baraelonda ısyan mı? 

dün hükümet kıtalan asi taarruzunu Sensebastiyen rodyosu Barsalonda 
durdurduktan sonra mevzilerini ıslah et· isyan çıktığını ve geçen gece sokaklar-
mi::;lerdir. Guipuzkoada hükümetçi kı. da çarpışmalar olduğunu, isyan civa· 
tal;r bir tepeyi işgal etmişlerdir. Asi daki birçok köylere de sirayet ettiğin-
tayyareler yeniden bazı kasabaları bom- den vaziyetin vahim bir şekil aldığını 
b.ırdıman etmişlerdir. Hasar yoktur. bildirmektedir. 

Aailere göre Barselon'dan bildirildiğine göre de 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: Fran- vuku bulan bazı müessif hadiseler ka-
ko kıtaları dün dinlennıişlerdir. Bu kıta- sabada asabiyet uyandırmış ve silahlı 
lar Bilbao'ya 7 kilometre ve hükümetçi- gruplar nöbet beklemek zorunda kal-
lerin müstahkem mevzilerine 5 kilomet· ouşlardır. Generalite meclisi vaziyeti 
re uzakta bulunmaktadırlar. Asilerin gözden geçirmektedir. Reis Komponis 
;;irdikleri şehirler bayraklarla donatıl- hadiseler hakkında teessüflerini bildir. 
m:s ve halk bunları heyecanla karşıla· miş ve meclise karşı yapılan tazyikle. 

l spa nyol kıyılarrnrn kontroluna iştirak 
eden İngiliz Hud kruvazörünün topları 

Karışmazlık komitesinde 
T ali karışmazlık komitesi dün top· 

]anarak İskandinavya memleketlerinin, 
İspanyaya giren ticaret gemilerinin 
himayesi hakkındaki teklifini gözden 
geçirmiştir. Lord Plimut, İngiltere 
kendi gemilerini himaye ve karışmaz. 
lık işini kontrol için ağır yükler altına 
girdiğini ve yeni teahhüdlere yanaşa
mıyacağını söylemiştir. Mesele çarşam• 
ba günü bir daha gözden geçirilecek· 

tir. 

1mŞtır. Yeisin artmakta olduğu Bilbao' lerin nihayet bulmasını dilemiştir. 
Ja milisler şehrin teslim olmasını iste- ----------------------

mektedirler. Hükümetçiler sağ cenahtan 
~azı phsiyetleri rehine olarak Bilbao'ya Londrada otobüs grevi 

büyümek istidadında 
götürmüşlerdir. 

Guernika'nın tahribi aaileri 
kızdırmıf 

Viteria'dan bildiriliyor: Guernika'nın 
kasden tahribi Franko ispanyasını kız· 
dırmıştır. Bask memleketinin Franko 
kuvvetleri tarafından işgal edilmiş yer
lerinde çıkan bütün gazeteler bu şehrin 
tahribinden Biskay hüküınetinin mesul 
olduğun uyazmakta ve hükümetçilerin 
Franko kuvvetlerine bu şehri alacak o
lurlarsa, ellerine harabeden başka bir 
şey geçmiyeceğini bildircliklerinı kayde
derek, bu suretle hükümetçilerin yüz 
binlerce masum sivilin felakteine sebcb 
olduğunu ilave etmektedirler. 

"Espana,, nasıl tahrib edildi? 
Bu hadiseye şahid olanların anlattık-

larına gbre 3 bombardıman tayyaresıyle 
bir kaç avcı tayyaresi bu kruvazöre sal
dırınış ve muharebeye sahil bataryaları 
da iştirak etmiştir. "Espana" ile Vales· 
ko destroyerinin şiddetli ateşine rağmen 
tayyareler bunlara yaklaşarak ycai bom·
ba atmışlardır. Bunlarclan ikisi krvozö· 
rün arka güvertesine düşünce muazzam 
bir duman sütunu yükselmiştir. Valesko 
destroyeri "Espana" ya yaklaşınca, yüz
lerce asker kendilerini denize atmışlar· 

dır. 
"Espana"nın ingiliz ticaret gemisine 

3 millik mesafe dahilinde taarruz etti· 
- ini teeyüd ederse, İngiltere protesto la 
~ulunacak, taarruz ve formülleri içinde 
asilerden zarar ve :dyan i~te ·tct"ktir. 

Bilbao'daki mülteciler 1f!'eaeleai 
Bilbao ingiliz konsolo:.u vazıyctın yun. 

den güne fenalaştığını bildirdiğinden 
İngiltere hükümetinin mültecilerin tab
ii esi için lfizım gelen tedbirlerin alın
:asını Hendey'deki ingiliz elçisinden is: 
tediği oğrenilmiştir. Bilbao'daki vapur
lar ancak yüz bin mülteci taşımağa ki
fi gelmektedirler. :'1ültecil:ri~ ~ayısı is: 
200.oOO dir. Tahlıyeye 9 ıngılız gemısı 
de iştirak edecektir. İngiltere hükümeti 

fransız tesanüdünü takviyeye yardım 
etn>İ§tir. Fransız milli müdafaa ba· 
kanı Daladier, lngiltere ile askeri teş· 
riki mesai planları üzerinde görüt
rnek için lngiltereye gitmiştir. Bu as• 
keri görüşmelerin, iki memleket ara· 
ındaki siyasi anlaşmayı takviye bu-

6 • 1° 1 susunda ne derece eheınıyet ı ro oy• 
nadığını barbtan evelki ingiliz • fran· 
sız erkanıharbiye görüpneleri anlat
nııştır. Gıcır gucur gürültü ile dönen 
Roma • Berlin ınihverinden çok bah· 
sediliyor. Fakat hadiselerin tazyiki 
•
1 

geçen sene içinde bir de Londra -
ı e k" l Paris mihveri kurulmuştur ı, span• 
ya meselesinde görüldüğü gibi, Avru· 
pa politikasını, biç gürültü . yapma· 
dan etrafında döndüren mıh ver de 

budur. A. Ş. ESMER 

Yüz binlerce kişi işlerine yaya gimek 
mecburiyetinde kaldı 

Londra soka/ar ında otobüsler 

Londra, 1 (A.A.) - 25,000 kişiyi 

işlerinden alıkoyan Londra otobüsleri 
grevi, gece yarısı başlamıştır. Grevcile. 
rin delegeleri bir beyanname neşrede. 
rek eyaletlerde bulunan 120,000 otobüs 
işçisini de grev ilan etmeğe çağırmış. 

lardır. 

Londra grevcileri gece yarısından 

sonra garajlar civarındaki kahvelerde 
mitingler yapmışlardır. Her garajın ö. 
nünde polis devriyeleri dolaşmaktadır. 

Şimdiye kadar hiç bir hadise kayde. 

dilmemi§tir. 
Yüz binlerce işçi ve memur vesaiti 

nakliyesiz kalmışlardır. Bunlar yaya 0 • 

larak gitmek mecburiyetinde bulunu. 
yorlar. İngiliz radyosu grevi emreden 1 
Levinin radyoda nutuk söylemesine mü. 

saatle etmemiştir. 
Otobüslerin işlememesi yüzünden 

ditenin sokaklarında her günden oaha 
az bir faaliyet görülmektedir. Bununla 
beraber merkez mahalleleri ve bilhassa 
pikadillydeki kahvelerle restoranlar sa. 
bah saat 6 dan itibaren ingiliz kupası. 
nın final maçlarını seyrederek taraftar. 
}arını teşçi etmek için şimal kontluk.. 
tarından gelen binlerce heyecanlı vatan. 

daşla dolmuştur. 
Saat 10 da sokaklarda hiç bir otobüs 

görülmemekte idi. Şehrin 51 garajında 
tam bir sükQnet hüküm sürmüştür. 

Glasgov, 1 (A.A.) - Deniz tezgah· 
ları sendikalar konfederasyonu üç haf· 
tadanberi grev yapmakta olan 12.500 
çırağa 5 mayısta tekrar işe başlamaları
nı tavsiyeye karar vermiştir. 

Mm. Simpson'un 

boşanması katiyet 

kes bedi yor 
Londra, 1 (A.A.) - "Simpson'uıı 

Simpson'dan boşanması,, dün İpsviç 
boşanma mahkeme::;inin dıvarlarına a-

sılmıştır. 

Hakim Sir Deyd Merriam, bu işle pa· 

zartesi güniı meşgul olacak ve boşanma 

kararının tasdikine kimsenin itiraz e

dip etmiyeceğini soracaktır. Bir cevab 

alamadığı takdirde boşanma kararna 

mesi katiyet kesbedecektir. 
Vindsor dükünün avukatı tarafın

dan ''taç giyme hakkında tefsirler,, i

simli kitabın muharriri Cefroy Denni• 

ile naşiri Haynemann aleyhinde açılan 

dava, Londranın bütün mahfillerinde 

şiddetle münakaşa edilmektedir. 

Kitab, piyasadan toplattırılmış ol· 

duğu için bu davanın sebebi ne olabi· 

leceği merak edilmektedir. 

Anlaşıldığına göre takibat önce, ki· 

tabın bütün memleketlerde piyasadan 

kaldırılmasını, sonra da Vind~or dükü· 

nün, şahsı aleyhindeki ne.::.riyatın te· 

kerrürüne müsamaha 

herkesçe anlaşılmasını 

çin yapılmaktadır. 

etmiyeceginin 

temin etmek i-

Bize öyle geliyor ki bu yanbtlıim 
düzelmemesinin sebebi timdiye kadar 
bu iti kendisine mal edecek devlet tube
aine hitab edilmemesinden ibarettir. Ôy• 
leya, maliye vekaleti güzel aanatlarla 
kendisini niçin alakad:ır etsin? Bu İfİD 
bir alakadan olacak ve o giderek çeki,. 
çekiıe haklı olan meselesini hal ettire

cek. 
Esasa gelince hakikat tudur ki biz 

garbın mütekamil sanat mümeuilleriııi 
zaman zaman memleketimize hatta üste 
para vererek getirecek va7iyctteyiz. 

Şimdiki halde uıte para vermek 
bahsini bir tarafa bırakarak yalnız onla
n alakadar eden o üç beş kelimelik vel'
gi kaydını normale İrca ederek düzelt-
sek bir kerre meselenin esası kendiliğin

den hal edilmİf olur. 
Memleketimizde güzel sanatların anet. 

tiğimiz şubelerine alabildiğine revaç ver
mek fikrini inkişaf ettirecek olan bu bu. 
ketin cumhuriyet hülnimetimizce umu· 
men güzel karşılanat'nğında biz.im §Üp

hemiz yoktur. Memleketin kültür mef
tunu ve sant aşıkı halkı ise bu tam ye
rinde semahatten dolc1.fı hükümctimize 
ve kültür bakanımıza müteşekkir ye 
minnetdar kalacaktır." 

TEŞEBBÜS ZlHNlYf.Tl 

SON POST A'da Muhiddin Birgen. 
Türkiyede eskiden gö:ülmiycn yeni bir 
teşebbi.ıs unsurunun pcydR olduğuna ı
şnret ederek, bütün işleri ccnebılerin ve 
gayrı türklerin elinde •)lan imparatorluk 
devrine naz.aran bir unsurun meydana 
çıkması tamamiyle cumhuriyetın esen 
olduğunu, yalnız Türl\iycJe değil, kom
fU memleketlerde de tüı k müteşebbisle
rinin iş yapmaya başlad klarını söyliye

rek diyor ki: 
''- Türkiyede yeni peyda olan ba 

unsuru yaralan kuvvet, ıenelerdcnberi 
devam eden imar faa)ıyetidir. Bu imal 

faa!iyeti, bir taraftan meydana derniryo
lu gibi, köprü, yol gibi, fabrika gibi bir 
takım eseı-ler vücude getirirken, bu eser
lerin yanı bapnda bu yeni türk tipini de 
doğurdu, besledi, büyüttü, onu hem bil· 
gi, hem tecrübe hem de sermaye ile techiı 
ederek kapıp koyverdi. Şimdi bu tip, ge
rek memleket içinde, gerek memleket (b. 

şında çalışıp duruyor." 

B. Çemberlayn milli mü
dafaaya yardım proJe-
sinden vaz mı geçiyor? 

Londra, 1 (A.A.) - Umumi husu. 

met ve ekonomik aksül5mellerin veba.. 

meti karşısında nevil Çenberlaynin "mil. 

li müdafaaya yardım .. hakkındaki pro.. 
je::;indcn vaz geçeceği parlamento mab
fillerinde söylenmektedir. 

Bununla 1..ıeraber bakanın bu pro. 
jelerin yerine aşağı yukarı aynı fikre 
dayanan fakat tenkidle daha az karşıla. 
şacak yeni bir yardım sistemi bulma
sı da imkan içindedir. 

Bakanın bilhassa bu sene geliri 

ar~anları alakadar eden bir yardım pro.. 

jesi düşünmekte olduğu söylenmekte.. 
dir. 

Dolaşan şayialara göre, Çenbcrlayn 

bugünlerde kati ve emn~1 et verici be

yanatta bulunmazsa. perşembe günil 

bir kaç iflas daha ilan edılecektir. 



4 ULUS 

0abanc;-;,:-sında oku a,uklarımız ) 
1 

Dü nya Ekono mis i 
selSha doğru gidiyor 

M illetler Ce -
miyeti kad

rosu içinde çalı -
şan "enternasyo -
nal iş bürosu'', 

milletlerarası 

meselelerinin tet

kiki ve bunların 

tanzimi imkanla -

Yalnız tek karanlık nokta 
silahlanma yanşıdar 

ciddı bir ehemiyet 
atfetmektedir. 1936 
nisanında 1.165.265 

kişi olan sendika 
a z a 1 a r 1 aynı 

yılın ilkkanununda 
4.314.170 şe çıktı. 

Buna muvazi ola
rak şimdiye kadar 
ancak büyük en
düstrilere inhisar 

(La Tribü n de Nasyondan J 
rmı araştırmakla • -----------------------..J 
uğraşır. Enternasyonal iş bürosunun 
başında bulunan B. Harold Bütler'in 
dünya iktısadi vaziyetiyle sosyal şart -
1ar hakkında 1936 da neşretmiş olduğu 
rapor büyük bir aHika uyandırmıştı. Bu 
raporda dünya iktısadi vaziyetinde ha
fif bir salah alameti müşahede edildiği 
kaydedilmekle beraber bunun aldatıcı 

bir tezahür olması ihtimali hakkında da 
endişe izhar ediliyordu. 

B. Bütler'in bu seneki raporu müna
kaşa edilmez bir realitenin müşahede -
siyle başlamakta ve ilk fasıl "kalkınma

nın ehemiyeti,, başlığını taşımaktadır. 

Filhakika, bütün bir sıra memleketler
de üretim 1929 seviyesini aşmıştır. İş -
sizlik mütemadiyen azalmaktadır. Dün
yanın ekonomik muvazene ve istikrarı 
elde etmiş olduğuna henüz kimse kani 
değildir ve milletleraarası ticari müba
deleler hala çok aşağı bir seviyede kal
maktadır. Fakat kalkınma alametleri de 
boldur: Başlıca gıda maddeleri ve ham
maddelerin fiatları yükseliş halindedir. 
Deniz münakaleleri sıklaşmaktadır. 26 
eylı11 1936 tarihli İngiltere - Fransa -
Amerika arasındaki üç taraflı mali an -
Jaşma. enternaı;yonal ticaretin engelle -
rini ortadan kaldırmak hedefini güden 
verimli bir elbirliğinin mebdei olmuş.
tur. Birleşik devletler ve Fransa gibi 
bazı memleketler ekonomik silahsı::lan
manın ilk tedbirlerini almışlardır: kon
tenjanların kaldırılması, gümrük tari -
felerinin indirilmesi. Diğer bazı mem -
leketlerde aynı yola gitmeye hazırlan -
maktadırlar. Rapor diyor ki: ''Bunlar, 
altı yıldan beri devletleri mütemadiyen 
otarşiye ve ekonomik milliyetçiliğe 

doğru sürükleyen temayüllerin tersine 
döndüğüne dair ilk alametlerdir.,, 

B. Bütler'in, çizdiği iç açıcı tablo 

da tek karanlık nokta silah yarışıdır. 

Enternasyonal iş bürosu reisi, harb 

malzemesi imalini işsizlikle mücadele 

için meşru bir yasıta telakki eden na -

zariyeyi şiddetle reddetmektedir. Hatta 

bazıları, silah endüstrisinin nafıa işle

rinden telakki edilebileceğini söyliye -

cek kadar ileri gitmektedirler. Silahlan

ma ile nafıa işleri arasındaki esaslı fark, 

birinciler milli servete hiç bir şey ilave 

etmediği halde ikincilerin verimli ol -

masıdır. Devletin, harb endüstrsini in -
kişaf ettirmek için katlandığı fedakar
lıklara muvazi olarak halk kütlelerinin 
ha. at seviyesi devamlı surette düşmek
tedir. Diğer taraftan, silahlanma yarışı
nın sebebiyet verdiği politik sıkıntı ve 
c ıh harb tehdidi sermayeleri hare
ketsizleştirmekte,yabancı memleketlerde 
envestisman yapmayı imkansızlaştır -
makta ve enternasyonal sahada işlerin 

kalkınmasını kötürümles.tirmektedir." 
Hakikaten organize ve milletler cemi -
yetince garanti edilmiş bir sulh bu teh
didi ortadan kaldırmadıkça, ekonomik 
ve sosyal terakki ancak mütereddid ve 
zayıf olabilecektir. 

B ütler, hemen bütün dünyaya şa -
mil bir karakter almış olan otar

ti temayüllerine de şiddetle muhaliftir. 
Dünyada endüstrinin coğrafik genişle
mesi buhran yıllarında büyük terakki -
ler gösterdi. Buna mukabil ,endüs•riyel 
memleketler, zirai memleketlerin satın
alma kabiliyetinin kifayetsizli~ini mü -
phede ederek, kendi ziraatlerini inki -
,af ettirmeye koyuldular. Ekonomik in
firad sahasında en çetin gayretleri nas
yonal - sosyalist Almanya gösterdi. 
1936 eyllılünde kabul edilmiş olan 4 
yıllık plan, otarşi prensipinin zaferi 
uğrunda bir hamleydi. B. Bütler al -
man devlet adamlarının beyanatlariyle 
me mr "yağdan önce top'' dövizini zik

or ve A manyanın gösterdiği infi-
r • unun umumi kalkınmaya en-

. ·ı etti ini müş"thede ediyor. O· 

na göre, Almanyanm hammadde edin -
mek hususundaki tezi ciddi bir temele 
istinad etmemektedir: hammeddelerin 
kolaylıkla herkesin elde edebileceği bir 
hale gelmesi için, mliletlerarası müba
delelerin, ticaret ve maliyenin nornnl 
şekle girmesi kafi olacaktır. B. Bütlere 
göre bu meselenin sömürgeler bakımın
dan mütalaası biraz fazla mübalağalan
dırılmıştır. 

Dünyada yapılmış en yeni sosyal in
şa tecrübelerinden bahseden rapor fran· 
sız hükümeti tarafından tahakkuk et -
tirilmiş olan eseri hususi bir dikkatle 
mütalaa etmektedir. 

Fransız tecrübesinin ehemiyet ve 
genişliği gözden kaçmaya çok müsaid
dir; çünkü bu tecrübe, önceden hazır -
lanmış bir plan dairesinde vukua gel
memiş ve hususi bir ideolojiye bağlan
mamıştır. Biribirini tamamlayıcı birse
ri natamam tedbirler yüzünden, bu tec
rübe, mantıki ve simetrik bir manzara 
göstermemekte ise de, ' milli hissin de -
rin bir uyanışına cevab vermektedir. 
Bu milli uyanış, birkaç ay içinde geniş 
şümullü bir reformlar serisinin muvaf
fakiyete iysali için gerekli hamleyi te
min etmiştir. 

1936 mayısından ilkkanununa kadar, 
meclis, fransız parlamento tarihinde e
şi olmıyan bir lejislativ program kabul 
etmiştir. 

D iğer taraftan, B. Elitler, fransız 
sendikalizminin genişlemesnie 

eden fransız patronları genel kon-
federasyonu orta ve küçük iş verici'cri 
de kendi içine alarak genişledi. B. Büt
ler'e göre, bütün bunlar fransız sosyal 
organizasyonunda esaslı değişiklikler -
dir. 

Fransa isbat etmiştir ki demokrasi
nin teŞırii ve icrai metodları, hadiseler 
icabetirdiği zaman seri ve kati bir şe -
kilde harekete geçmeye mani teşkil et
mez. 

Neticede, B. Bütler, demokratik dev
letlerle otoriter devletlerin ekonomik 
ve sosyal hayatı organize etmek için 
baş vurdukları metodları ve zihniyetle
ri kıyaslamaktadır. Ekseriya metodlar 
biribirlerine benzemektedir, fakat elde 
edilen neticelerde esaslı farklar vardır. 
"Bazan devletin faaliyetinden mülhem 
olduğu şey bütün milletin refah ve kül
türünü arttırmak endişesidir. Bazan da 
devletin gayesi politik ve askeri bün -
yesini kuvvetlendirmek gayesini güd -
rnekte ve vatandaşların refahı ikinci 

• derecede kalmaktadır.,, B. Bütler, sos
yal adaletle barba hazırlanma arasında 
uzlaşma imkanı bulunmadığına kanidir. 
Gerek el«>nomik, gerekse moral bakı -
romdan bunlar biribirine taban tabana 
zıd şeylerdir. 

Rapor şöyle bitmektedir: 
''Kollektif emniyet yalnız bir poli

tik tasavvur değildir. Bunun bir realite 
olabilmesi için, temel taşı sosyal ada -
let olan milli ve enternasyonal bir e -
konomik nizamı icab ettirir. 

Biblografya l f -- ('Dil Köşesi] 
Konya 

Konya Halkevi tarafından, memle
ket neşriyatına cidden örnek sayılacak 
bir intizam ve mükemmeliyetle neşre. 
dilen bu derginin şubat tarihli altıncı 
sayısı ç kmıştır. 

Bu sayıda şu yazıları goruyoruz: 
Naci Fikret Baştak: Hitit medeniyeti 
ve Konya, Fehmi Turgal: Selçuk tari
hinin devamı, şikarı tarihi, Hicri Gön
ce!- Müzekki'n nüfusun dil bakımın
dan değeri, Abdülkadir Erdoğan: Kon
ya ile ilgili en eski bir selçuk vakfiye
si, Sultan Veled divan ndan bir not, 
Ferid Uğur: eski Karaman vilayetine 
aid kanunlar, H. F. T.: bu nüshadaki 
Selçuk tarihine aid iki ek. 

Çağlayan 
Antalya gençleri tarafından çıkarı

lan bu mecmuanın 12 inci sayısında şu 

yazılar vardır: Selim Refik: Sabir, 

Hamid Salih Asyalı: Mukadderat, Zi

ya İlhan: Safahat şairi oldu, Nevfel 

Türeli : Alanya tarihi, M. H. Oner: 
Kadın gözleri, Nihad Su: sabah, Cemil 
Fikret: Kadın Kim?, Ziya İlhan: Ate
şin babası ve birçok genç imzalı şiir
ler. 

Fikir hareketleri 
1 mayıs tarihli 184 üncü sayısı şu 

yazıları ihtiva ediyor: Georges Guy
Grand: demokrasinin ana fikirleri, 
G. Mosca: Makyavel'in ''prens'' i, Hü
seyin Cahid Yalçın: Meşrutiyet hat·. 
raları, Henri Sce: tarihte tekamül fik
ri, François Delaisi: ticaret haberl eri, 
Lucien Romier : iş adamları, Hüseyin 
Cahid Yalcın: matbuat hayatı ; türk 
hukukunda devlet fikri, Will Duraut: 
filozoflar, hayat ve mezhebleri, Clavi
jo: Timurun sarayında bir ispanyol se
firi. Kitablar arasında, lehte aleyhte. 

B. Karlo Colli geldi 
İstanbul, 1 (Telefonla) - İzinli bu· 

lunan italyan büyük elçisi B. Karlo Gol
li bugün şehrimize döndü . 

" Şehirden biraz uzakta septik ku
yular yapmalı .. , 

- Açık Sözden -
"Septik kuyu,, tabiri kar~ısrnda hay 

retle duruyorsununz. Acaba kuyunun. 
da septiği olur mu? diye beyhude dü. 
şünmeyiniz. Muharrir, antiseptik diye. 
cek yerde kelimeyi yanlış kullanmış. 

Ônce bunun bir tertib hatası olduğuna 
hükmetmek istedik. Fakat daha aşağıda 
~öyle bir cümleye rastlayınca şüphemız 
kalmadı: "Deniz suyu :;eptik midir?,, 

•** 
"Muhakkak bir işkenceye veya ci. 

nayete kurban gittiği ümitleri kuwet
leniyor.,, 

- Kurundan-
Bir insanın cinayete kurban gittiği 

de ümid edilfr mi? Ümid kelimesi iyi 
bir şey için kulltınrlır. çünkü bu sözde 
temenni manası da vardır. 

"Tahmİll,, demek J§zımdı. 

"' • * 
''Ameliyat yapıldığı zaman ameli. 

yat salonu ücreti altında yalnız üç lira 
alınır.,, 

-Kurundan

"Ücreti altında,, ne deme ctir? ''Üc. 
reti adı altrnda,, mr derıilmek i.~tenmiş? 

• * * 
"Bütün bunlar bizdeki anadan doğ. 

ma körlüklerin bak msızhktan hasıl ol. 
muş bulundu,'.:,una kanaat verir.,. 

- Açık Sözden -

Amıdan do -ma körlüğün hakrmsrz. 
Irktan nasıl hasıl olabileceğini varın dü 
~ün'in. Anadan do -ma kör, esasen doğ. 
duğu zaman l:örclür. Bakımo;ızlık yüzün 
den çocuk iki gün s:;,nra kör olsa bi.'e 
bıı körlüğe tınadan doğma denilemez. 

Bu rrünkü konser 
Halkevi Ba kan'ıwmd.n: 

Bu,.,.ünkü pazar günü s~at 20,30 da 

evimiz salon'arında c •mur ba .. ı anlığı 

filarmonik orke trası ı, 'ın hal1~ 

konreri v eriteceği bildir~l 

besttir. 

er s.r 

Güneş - Dil analiziyle 
2 - 5 - 1937 

etüdlerden: 

Sin - (syn) ve omo -
( homo -) üzerine 

(Başı 1. inci sayfada ) 

sem suret, boybos, v.b.)" Çuvaşçada da
hi aynı anlamla srn vardır. 

Bundan anlaşılıyor ki, sın - sin ön
ce her şeyin fizik varlığına, 'Güneş -
Dil prensiplerince (fizik) varlığın ayrı 
ayrı şeyler olarak tecelli6ine delalet et
miştir. Yakutçada gördüğümüz et sin 
(vücut) ve han sin (kan) tabirleri bir 
arkaik anlayışı aksettiren dil tanıkla -
rmdandır: fizik varlık ayrı ayrı şeyler 
olunca sın (sin) dil işaretiyle anlatılır. 
dı; canlı varlıklara gelince, onlarda iki 
cevher ayırt edilmekte, birine "et sin'' 
öbürüne "han sin" denilmekte idi. (Ya
şıyan varlıkların "kan sin,. inden "can,, 
ve daha sonra "ruh" anlamları, gittikçe 
daha abstre olarak çıkmıştır.) 

Şimdi aynı sözün başka tiplerine ge
çelim: 

3) san; arabm şan şeklinde aldığı 

ve azimüşşan terkibiyle Allaha verdiği 
bu. türk sözünü daha moral bir mahiyet 
kazanmış buluyoruz. San kişinin ''tefer
rüdü'' dür, başkalarından ayrı ''biri,, 
olmasıdır; her kim, başkaları arasında, 
kendi varlığını tanıtabilmiş ise, "san'' 
lı olmuş; bu moral telakkinin de "var· 
hk" ve "bir,, anlamının yeni, daha yük
sek bir manzarasından başka bir şey ol
madığı aşikardır. 

"San" sözünün kazandığı moral an
lamdan "saygı" ya ve ''sayı,, ya geçil
miş; san = 1. saygı, şeref hürmet 
2. sayı, adet olmuştur. "Sayı" anlamın

dan zihin fonksiyonuna, düşünmeye ge
çilmiş, bu da san - sana- ile ifade olun
muştur. 

Öbür yandan ''san", bağzı lehçeler
de, vücudun kısımlarına, uzuvlara dela
let ederek fizik ile moral arasındaki mü
nasebeti noktalıyan bir dil olgusu teş -
kil etmiştir. 

4) som; bu şekliyle aynı söz yine fi
zik ve arkaik bir anlamla ya§<llilaktadır. 
Osmanlı lehçesinde "massif'' demek o -
lan bu sözün Altay ve Kırgız lchçele -
rinde mağnaları, sin ile sarı sözlerinden 
anlaşılan magnalardır: "şekil, suret; 
parça, mağdeni çubuk'', v.b. Hatta bağ
zı yerlerde ''para birimi" olan "ruble,, 
mağnasına da gleir. Sagaycada ise somı 
''şekil, suret,, dir. Bu anlamlar gösteri
yor ki som araştırma konumuz olan sö
zün bir türüm variyantıdır; orijinde 
varlıkları ayrı ayrı, şekilleri ve cevher
leri ile anlatmak için kullanılmıştır. ve 
bu telakki "bir" ve ''sayı,, mefhumunu 
tesi::.e ve ifadeye hizmet etmiştir, 

Bu som- teminden türeyen Osm. 
somun daha bariz surette varlığı "bir" 
ve ''birim: ünite'' olarak anlatır. Ya
kutça somogo dahi ''tam, bütün'' ve 
parça: birim., ifade eder. Mogolcada 
sumun, buryatçada humun - homon ise 
"ok., demektir ki belli başlı silahın bi -
rimidir. - Bu som - şekliyle sözün ka -
zandığı ifade kabiliyeti, görüldügü gi
bi, varlıkları "bir,, ve "bütün, tam., ola
rak göstermektedir. Sin ve san şekille
rınden ise daha ziyade ' 'suret, şekıl: 

benzerlik,, ve "boy: cesamet,. tebarüz 
etmektedir. 

5) Kamu (Osmanlı), kanıuk (Uygur, 
Orhon), kamık (Altay), kamuğ (Çağa
tay); bu şekliyle aynı söz en bariz ola
rak varlığı "bütünh.ik" le ifade eder; en 
çok "halk'' m zihni suretini davet eder; 
bunda artık "parça,, anlamı yoktur. 

6) hep: bu şekil bütünlüğü daha 
''abstre" ve "mutlak,, olarak ifade eder; 
artık bununla hiç bir muayyen maddi 
varlık zihinde uyanmaz; fonetik bakı
mından ise keltc;enin haf - hef - temle
rini andırır. 

7) Yeme, yime; uygurcaya ve Orhon 
yazıtlarına mahsus olan bu şekil de bü
tünlük ifade eden, tasrif edilmez bir 
sözdür. Ya (begleri yeme = bütün bey· 
leri) suretinde muayyen varlıkların 

cümlesini, ya (yeme ne tilese - her ne 
dilerse ) suretinde mutlak olarak bütün· 
lük ifa ' e eder. - Aynı söz, bizdeki 
"hem'' gibi, dahi ma w nasını da anlatır: 
(bu etkü karım~s yeme obramas = bu 
iyilik e 1...imez, hem zayi olmaz). Fone
tik inl.i afı, V. g ana kökünün "ğ" un
surundan ''y'' geli~mek suretiyle olmuş· 

tur. 
S) saman: yaku~~aıi görülen bu şe-

Yazan: Ahmet Cevat EMRE 

kil iki mağna ile tefsir olunmuştur: 1) 
sıcak, 2) daimi (saman sayın = sıcak 
yaz, daimi yaz); halbuki burada ''sıcak
lık,, mefhumu yoktur, yalnız "hir dü -
züye devam eden,, mefhumu vardır. 

Kelime "yaz,. a tatbik olunduğu için 
Rus olan 1Ugat müellifi yanılmıştır. 

Germencede sin - nahti "ebedi gece,. 
ne ise yakutça saman sayrn ''ebedi yaz" 
da odur; ikisinde de "bir düzüye, aynı 
olarak devam eden,, (gece, yaz) ifade 
olunmuştur. 

Gene yakutçada taze kımız hakkın
da kullanılan samay ve sama/ sözleri 
''taze ve lezzetli'' diye terceme edilmiş 
ise de, bunda da kımızın vasfı bu söze 
isnat edilerek aynı hataya düşülmüştür. 
Burada samay ve samal'ın mağnası (kı· 
mızın) "ta kendisi, hakikisi,, dir; bu 
sözler de sam teminden "ayrılık'' anla
miyle türevlerdir. 

Türkçede, aynı temden baş konso -
nun düşmesiyle de türemiş sözler var
dır: 

9) öng, ön (Lehçelerin çoğu) = 
''yüz: her şeyin görünüşü". Bu ke

limeden gelen önge (var. ünge, öngö) 
"başkası,, deUiletiyle öng sözünün,. 
kendi, öz, fihıs,, mefhumunu ifade 
etmiş olduğu anlaşılıyor: öz ve ozge, 
baş ve başka denildiği giöi. 

Slavcada dahi ''yüz., manasına ge
len "litso,, sözü "şahıs,, da ifade eder. 

Bu kelimenin (Rad. I, Teleutçede) 
(kendisile eşya mübadelesi yapılan) 

"dost'' mağnasma gelmesi de gösteri -
yor ki "biri" anlamı bundan çıkrnıŞ:tır. 

Slavcada da drug (rus.) "dost", 
drugoy "başkası" dır. Demek ki, bizim 
bugün ''biri, başkası'' dediğimiz yerde 
eskiden öng, önge derlerdi. 

10) ı0mon, omoh (yakutça, Pekars.) 
= bır şeyin sureti, şekli, çevresi, çeh
resi, benzeri; izi; omono bir az ben
zemek; 

11) emeş {Rad. l. Şor.) , ebeş (Al -
tay) ''küçiik bir şey, par!ra kırıntı". 

12) ama (Yakut, Pekars.) "alelade 
olan; (başkalariyle) bir olan'' (ama con 
= gens ordinaires; ama kisi alelade 
insan); 

13) omak (muhtelif lt!hçeler) "ka • 
bile; biribirine benzer fertlerin toplu -
luğu.,, 

14) ime (Uygur.) = yeme "hep, bü-

tün". 
Not. Yakutçada ve daha bazı lehçe -

lerde işaret ve tayin unsurları olarak 
''sa, su, s-" kullanılır; bunların tetkiki 
ayrı bir etüt konusu olacaktır. 

15) Kon-; türkçede konmak bugün
kü mağnasiyle fert için de kulla~ılırsa 
da "göçer konar" tabiri ancak bir boy 
(aşiret, kabile), bir grup hatıra geti
rir. Konak "menzil'' de kollektif bir is
timal anlatır. Yakutçada Jwn = kon -
ınak olduğu gibi "su birikmek" magna -
srnı da anlatır. Konut: kent "şehir'', 
kom ''han, köy, çiftlik" dahi kollektif 
meskenlerdir. 

Türkçenin verdiği prensipal kök ve 
tem tipleri, görüldüğü gibi, çok zengin
dir. Hindöröpeen dillerın l:ıütiın tiple -
r:nden türkçede mumessiller vardır. 

İki dil ailesinin verdigi tam tipleri 
o derece biribirlerine benzerler ki in -
san onları yanyana tetkik ederken bir 
lisan grupundan öbürüne geçtigini fark 

edemez. 
Türk lehçeleri arasında yürütülen 

araştırma, etüt konumuz olan sözlerin 
gerek fonetik, gerek semantik inkişaf -
)arını vuzuh ile aydınlatmıştır. Türk 
lehçeleri etüt dışında bırakılmış olsa, 
bir çok cihetler karanlık kalır. Bu etüt
ten de anlaşılıyor ki Avrupa etimolo
jistleri ancak türkçenin verdiği zengin 
malzemeyi alıp tetkik ettigi zaman ken
di dillerinin kaynağı "türkçe'' olduğu
nu anlıyacaklardır. 

Acele Satılık 
Yemek Odası 

Yeni ve zarif bir yemek masası, 

bir büfe, bir dresuar, ve mükemmel 

qir divan acele satılıktır. Talip olan

l arın Havuzbaşında Kızılay kaı 'i sında 
Ragıp apartımanı kapıcıs~na muıacaat· 
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Türk bayrağına saygı Avrupada bir mayıs 
Ağaçcılık 

1 mayıs bayramı her 
yerde hadisesiz geçti . 

(Başı ı. inci sayfada) 

kısımlarında muvaffak da olmuş
tur. 

Bayrak çekmek ve 
indirmek nasıl olaca 

MostCova, 1 (A.A.) - ı mayıs bay
ramı Sovyetler birliğinin her tarafmda 
ve hassaten Moskovada çok büyük teza
hürlerle kutlanmış ve bu münasebetle 
Moskovada Kmlmeydanda, büyük bir 
halk kütlesinin ve Lcninin mezarı yanın
daki tribünlerde yer almrş olan BB. Sta
lin, Molotof, Kalenin, Kaganoviç, diğer 
hükümet ve parti ileri gelenleri ile elçi
ler heyetinin huzurunda muazzam bir 

ge~id resmi yapılmrştır. 
Knlıneydanda orduya hitaben nutuk 

söyliyen mareşal Voroşilof, tesbit edilen 
tarihten dokuz ay önce bitirilen ikinci 
sosyalist beş ydlık pJanm muvaffakiye· 
tini tebarüz ettirmiş ve sonra enternas
yonal vaziyete temas ederek demiştir 
ki: 

,'- Faşizm, işçilerin ve köylülerin en 
büyük düşmanıdır. Faşizm, dünya katli 
aminin organizatörüdür. Faşizmin 
Sovyetler birliğine karşı hüc·ım etmesi
ne ve yeni bir dünya katliamına sebebi· 
yet vermesine yalnız k1zılordu mani ol
maktadır. Kızılordu, bütün diinyada 
sulhun muhafızı olmuştur, halen olmak
tadır, ve daima da olacaktır. 

Maresal V oro:>ilof, kızılor<lumın ta· 
mamiyle ~tedaEui ~ahiyetini tebarüz et· 
tirerek sözlerine nihavet vermistir. Mü
teakiben geçid başl;mış ve diier sivil 
teş\ilatm geçmesi ile beraber saatlerce 

siirmüstür. 
Bu ~aralık kızılmeydan üzerinde, bıı 

ana kadar Moskovanın gördüğü en bü· 
yük hava tezahüratı olarak bin kadar 

tayyare uçmuştur. 

Pariste 
Paris, 1 (A. ı\.) - Bu sabah Paris 

hemen hemen tam bir sükunet içinde 
uyanmıstır. Cünkü taksiler bile pek en
der ola;ak g;çiyordu ve sonra matbuat 
tarihinde yine pek ender olarak k_ayde-

(1 .ld" - . .. a·· gece gazete ıdare-
1 ıgı uzere un 

haneleri hiç çaırşınamıştır. 
Sabahın ilk saatlerinde sokaklar~ 

biraz hareket veren gazete ve tevzı 
kamyonetleri bugün gazeteler çııunıya
cağı için meydanda görünmüyordu. Bu
mınla beraber inci çiçeği satıcıları, .P~
r!sin bütün kaldırımlarını işgal etmıştı. 
c·· k"' amanda . un u Pariste ı mayıs aynı z 
bu çiçeklerin de bayramıdır. 

Bugü.1 yalnız ,;Action Françai~:·: 
gazetesi çıkmıstır. Hüsnüniyet sah.:.ıı 
satıcılar, kapalr kalan gazete satış ıcu
lel•ri arasmda bu gazeteyi sürmekle 

me:,;gul olmuşlardır. 
Eyaletlerde de iş bayramı kutlan

mıştır. Büyük schirlerin bir ço~unda 
her türlü faaliy,et tatil ve alaylar tertib 

edilmiştir. 

Berlinde 
Berlin, 1 (A.A.) _ ı mayıs alman 

milli bayramı münasebetiyle Lustgar· 
t ende büyük bir nümayiş yapılmıştır. 

Göbels. Ley ve Hitler biribirini ta

k"bcn Söz almışlardır. 
söz Ley'in kısa hitabesinden sonra 

alan Hitler, ezcümle demiştir ki: 
"- Geçen mesud seneler zarfında 

ı mayrs bizde de diğer mılletlerınkıne 
benzer bir bayram idi. Bugün bir bay
ramdan ziyade siyasi bir nümayiş ma· 
hiyetindedir. Evelce 1 mayıs bizde da
hili mücadelenin bir sembolü idi. Fa
kat bugün millı bir bayramdır." 

Halkın talim ve terbiyesinden bah. 
seden Başbakan, şu sözleri söylemiştir: 

"- Alman milletinin otoritesi olan 
otoritenin hiç kimse tarafından tehli
keye düşürülmesine müsaade edemeyi~. 

Bu sözlerim, herkes için bilhassa kı
liseler için de muteberdir. Kiliseler 
yalnız dini meselelerle uğraşmağa de
vam ettik:t'eri müddetçe devlet kendile-

rini rahat bırakacaktır.,, 
Bütün alman gazeteleri milli bay-

ramdan uzun uzadıya bahsederek bil
hassa alman milletiyle diğer milletle
rin vaziyeti arasında mukayeseler yap-

maktadır. 

Etibank Ereğli şirketini 
tesellüm etti 

Zonguldak, ı (A.A.) - Ekonomi ba
kanlığı tarafından satın alınan Ereğli 
kömür şirketine aid ocaklarla Zongul
dak liman tesisatı bugün Etibank tara· 
fından devir ve tesdlüm edilmiş ve "E
tibank Ereğli kömürleri işletmesi" namı 
altında çalışmaya başlımıştır. 

Musahipzade gecesi 
İstanbul, ı (Telefonla) - Şehremi

ni halkevi bugece gü7.el bir programla 

Musahip zade gecesini yaşadı. 
••••••••••••••••••••••••• 

: RADYO ! : ......................... . 
ANKARA: Öğle neşriyati: - İ2.30 

- ız.so Muhtelif plak neşriyatı:. 12.50 -
13.15 Plak: türk musikisi ve halk şarkı· 
lan. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici haber· 

lcr. 
Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.3S 

Plak neşriyatı. 18.35 - 19.00 Çocuklara 
masal (Nurettin Artam). 19.00 - 19.30 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Safiye 
Tokay ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 Sa
at ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları ıServed 
Adnan ve arkadaşları). 20.15 - 20.30 
Plakla dans musikisi 20.30 - 20.45 kon· 
ferans Nasuhi Baydar. 20.45 - 21.00 
Plakla dans musikisi. 21.00 • Zl.15 A
jans haberleri. 21.15 - 21.45 _türk ~usi· 
kisi ve halk şaıkılan. (Salah<.ıddin ve 

b 
. Ömer) 21.45 - 21.55 Muhtelif 

tan un · 
plak neşriyatı. 2ı.55 - 22.00 Yannki 

program ve !stikliil marşı. 

Yugoslav talebeleri lstanbulda 
İstanbul, ı (Telefonla) - Yugoslav 

. t ..,,.ektebi talebelerinden 35 kişilik 
tıcare , .. 

b
. p bu«ün geldi. Şehrimiz ticaret 
ır gru .. 

ınektebi talebeleri tarafından karşılandı. 

M
. c· ler sehri gezdiler. Bir müddet 
ısaıır . 

burada kalacaklardır. İkinci kafile öbür 

gün gelecektir. 

Hemen her tarafta genç orman
lıkların, büyümeğe, yetişmeğe bı
rakıldığı görülüyor. Belgrad şeh
rinin bütün etrafı için mühim ve 
geniş ormanlama planının bir kıs
mı başarılmıştır. Belgrad şiddetli 
rüzgar sağnaklarından rahatsız -
dır: orman, sular gibi, rüzgarları 
da tanzim eder. 

Belgrad şehri 1914 de bir ve 
iki katlı binalarla dolu bir Balkan 
kasabası idi. Gördüğümüz bütün 
yenişehir, Ankara ile hemen he
men yaşıddır. Gerçi ilk zamanlar
da tam bir plan yapılmamak ve 
inşalar onun değişmez esaslarına 
uydurulmamak yüzünden birçok 
cehidler ve paralar ziyan olmuş -
tur. Fakat mimarlar artık plan di
siplinini kurmağa muvaffak ol
muşlardır. Eğer Belgrad' daki bi -
nalar, on senedenberi böyle birdi
siplin içinde ve daha iyi sanatkar
lara emanet edilerek yapılmış ol -
salardı, Belgrad şimdikinin bir -
kaç misli a v r u p a l ı olacaktı. 
Geçerken şunu söyliyeyim ki Bel
grad'ın bu hali, onu, lstanbul'un 
cumhuriyetten sonraki yeni :ma
hallelerinden yüz kat daha garblı 
olmaktan menetmiyor. 

Fakat Vidinya ve Topçudere 
sırtlarından şehre ve etrafa bakıl
dığı vakit, yeşillik' e verilen ehe
miyet burada çalışanlara karşı in
sanda derin bir hürmet hissi uyan
dırıyor. Alabildiğine ormanlar, 
henüz bizim Orman Çlftliğini•n 
ağaçları yaşındadır. ağaç dikme 
ve yetiştirme, herkese, bilhassa 
mekteb çocuklarına vazife olarak 
verilmiştir. Topçudere'den şehre 
dönerken geçtiğimiz bir caddenin 
iki sıra ağaçlarından her biri o ci
vardaki lisenin bir talebesi tara -
f mdan dikilmiş, bakılmış, büyül -
tulmüştü. Bizim Ankara ve diğer 
şehir mekteblerinin bahçelerinde 
her talebeye her sene bir ağaç ye
tiştirmk vazifesini veremez miyiz? 
Bu yalnız bahçeleri çıplaklıktan 
kurtarmağa değil, çocuklara ağaç 
sevgisini aşılamağa ve ağaç yetiş
tirme tekniğini öğretmeğe yarar. 

Belgradın etrafında ağaçlama 
gayretini htanbul etrafında da 
gösteriniz. Şişliden Boğaziçine 
doğru, T opkapıdan Filoryaya doğ
ru, ve Üsküdar arkalarında! Tuna 
rutubetinin birkaç senede vücude 
getirmeğe kafi geldiği bu tabiatın 
Boğaz, Marmara ve Haliç havası 
içinde, daha pek güzelini birkaç 
senede elde edebiliriz! halbuki 
Boğaziçi koruları bile hala tenha • 
laşmakta devam ediyor. Ankara 
için dahi bugünkünden çok daha 
masrafsız, fakat çok daha geniş 
ve şümullü ormanlama usulleri 
bulmamız lazım. Bizim mütehas -
sıslarımız, Yugoslavya ormancila
rının, en kurak yerlerde bile hiç 
su masrafı yapmaksızın elde et -
tikleri mükemmel neticelerden ve 
derin tecrübelerinden istifade e
debilirler. 

Falih Rıfkı ATAY 

(Başı 1. inci sayfada) 
ıkeninin çördek yakasına, kara vasrtala. 
rının baş taraflarına, meydanlarda hu. 
susi yapılmış yerlere asılacaktır. Hava 
kuvvetleri bayrak kullanmıyacaklar ve 
temsil keyfiyetini ay yildız nisbetleri 
göz önüne alıı:unak suretiyle boya ile 
yapacaklardır. Harb muavin, ticaret ge
miler~yle, resmi ve hususi gemiler seyir 
halinde iken temsil bayrağını giz denL 
len yere takacaklardır. Şerefi ihlal e. 
decek yerlere bayrak çekilmiyecektir. 

T em•il bayrağının çeküiı ve 
indirili§ ıekli 

Ordu kuvvetlerindeki törende bir 
zabit kumandasında silahlı bir dizi veya 
bir manga bulunacaktır. Borazan varsa 
çalacak, muzıka varsa milli marşı çala. 
caktır. Bu esnada asker resimi selam a
lacak, zabit elle selam duracaktır. 

Küçük harb gemilerinde, muavin 
gemilerde muzıka ve borazan yoksa si. 
lisre denilen düdük çalrnmak suretiyle 
bayrak çekilecek veya indirilecek, ay. 
rıca silahlı asker bulunmıyacaktır. Po
lis, jandarma gibi kuvvet bulunan res. 
mi dairelerde tören tüfekli olanlar var. 
sa ordudaki usule göre, tüfeksiz olanlar 
aynı merasimi yaparak elle selamlamak 
suretiyle yapacaklardır. 

Mekteblerdeki törende mümkün ol. 
duğu kadar çok talebe bulunmasına ça.. 
lışılacak ve istiklal marşr söylenmek 
suretiyle yapılacaktır. Deniz kuvvetleri 
dışında kalan resmi hususi ve ticaret 
gemilerinde tören mürettibat çıkanla. 
rak elle selamlamak suretiyle yapıla
caktır. Resmi dairelerle, köy ihtiyar he_ 
yetlerinde, yabancı memleketlerdeki 
resmi ve milli binalarda ve sair yerler. 
deki tören de bu suretle yaprlacaktır. 

Bayrak sabahları saat sekizde çeki. 
lecek, grub anında indirilecektir. Tem. 
sil bayrağı tatil ve bayramlarda, tatil 
ve bayramın başladığı saatte çekiıecek 
tatil ve bayramın devamı müddetince 
geceli gündüzlü çekili kalacaktır. Her 

gün bayrak çekilmesi, en büyük mül. 
kiye memurunun müsaadesiyle olabi
lecektir. Vapurlar seyirleri müddetince 
bayraklarını indirmiyeceklerdir. Bay
rak hızla çekilecek ağır ağır indirile
cektir. Temsil bayrağının indirme ve 
çekme beraberliği için muhitin kolay • 
tıkla duyabileceği, görebileceği müna
sib bir yer hükümetçe işaret mahalli 
olarak tesbit olunacaktır. Deniz de ise 
en büyük komutanın bulunduğu gcmL 
den verilecek işaretle bayrak çekilip in

dirilecektir. 

Türk bayrağına saygı 
Türk bayrağı ~ekilir ve indirilirken 

hiç kimse yere bakmıyacak ve yakında 
bulunanlar yüzlerini bayrağa doğru 
dönerek tören müddetince hareketsiz 
durarak saygı göstereceklerdir. Tören 
esnasında (tren müstesna atlar dahil) 
bütün kara vasıtaları da hareketsiz du. 
racaklardır. Motörlü istimli ufak de
niz vasıtlarr, motörlcrini durdurarak 
yelkenliler yelkenlerini laçka ederek, 
kürekliler de küreklerini denize muva
zi bakacak bir şekle koyarak saygr gös
terecelerdir. 

Bayrak yan olarak çekilemiyecektir. 
Yas aıameti olarak çekilecek bayraklar
la, bwılann devam müddeti protokolca 
tesbit olunacaktır. Temsil ve süs için 
kullanılacak türk bayrağr, yırtık, sökük, 
delik, kirli, soluk ve buruşuk olamıya

caktır. Hususı alamet ve flama çekecek 
resmi daire, resmi ve hususi müessese
ler temsil bayrağını sağa, hususi alamet 
ve flamayı sola çekeceklerdir. Alamet 
ve flamalar temsil bayrağından büyük 
olamıyacaktır. 

Bayrak tezyinat için kullarulabilecck
tir. Bu takdirde, bayrak süs bayrağı o
lacaktır. Türk bayrağına, ecnebi dev
letler bandralarına benzememek şartiy
le süs bayrağı yapılabilecek, kullanıla
bilecektir. 

Türk bayrağı büyüklerin ölülerinden 
başka hiç bir yere örtülemiyecek, sarı
lanuyacaktır. 

Türk bayrağının renk ve biçiminde 
işlenmiş halı ve sair eşya yapılarnıya

cak ve hiç bir yerde, her ne suretle o
lursa olsun kullanılamryacaktır. 

Süs için ay ve yıldızın kullanrlma:;r 
halinde, ay ve yıldızın kanun ve nizama 
uygun olmasına dikkat edilecektir. 

Nizamname projesinde bunlardan baş
ka Fors, gidon, flama ve flandraların şe
killeri, boy, en ve nisbetleri ve kullanıl 
şekilleri etrafında geniş izahat vardır. 

Hava tehlikesine karşı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Beeldiye 

muhtemel bir hava tehlikesine karşı ze
hirli gazlardan korunma için esaslı ted· 
birler almaya başladı. Bu maksadla itfa 
iye teşkilatının kuvvetlendirilmesi için 
70 bin lira tahsisat ayırdı. 

-··--- ·-----
ÇÜK DIŞ HABERLER 

---H• ·----·-·-' X Pondizeri: - P..ıristen kalkan iki 

kadın tayyareci buraya gelmişlerdir. 
X Bertin: - B. Hitler bugün "al

man kartalı" adlı bir nişan ihdas etmiş

tir. 
X Londra: - Simla'dan bildirildiği

ne göre Vezfristan'da asilerle askerler a. 
rasında bir çarpışma olmuştur. 

X Roma: - Merkezi korporatif ko
mite işçi gündeliklerinin yüzde 1 O - 12 
arasında arttnlmasını kararlaştırmıştır. 

X Paris: - Po radikalleri halk cep
hesi ile iş birliğinde bulunmaya karar 
vermişlerdir. 

X Hollivud: - Buradaki makiyajcı, 
ressam v. s. den mürekkeb 2500 stüdyo 
işçisi grev yapmışlard[r. 

X Paris: - Nevyork - Paris hava 
yarışı için şimdiye kadar, muhtelif mille
te mensub 22 tayyareci iştirak etmek ü
zere kaydolun.muştur. 

X Berlin: - İyi malümat alan mah

filler, Von Noyrat'ın Roma ziyareti hak

kında yabancı gazetelerde bildirilen he

yecanlı haberlere işaret ederek bu ziya

retin alakalı devletler arasındaki mese

lelerin aydınlanmasına ve Berlin - Roma 
mihverinin mevcudiyetini teyide yara
yacağını söylemektcdider. 

zaman halitasıdır. Kudretli kimseler. a~z~t- binde sükunetle oturan kuzuyu, yeryüzünün lileri ezip toz haline getirmek ve kendini, u
lar ve teyakkuz içinde bulunurlar. Pıntmın bütün mazlumlarının bu en yürek s1zlatıcı cuzca, mükenınıel kardeş göstermek niyetin
hayatı, insan kudretinin şahsiyet emrine ".e: remzini, hulasa tebcil olunaıı ıztırab ve zaa - de idi. 

enie 
Grandet 

rilmiş devamlı bir faaliyettir. B_u. ~ıcak. ıkı fı kim anlatmıştır? Hasis bu kuzuyu şiş- Yaptığı planda aile namusunun pek az 
hisse istinad eder: bunlardan hırı, ızzetıne - manlamağa bırakır, ağılda korur, öldürür, yeri olduğu için iyi niyeti, ancak, para koy
fis di<Teri menfaattir. Fakat menfaat bir ~e: piş_i~r, yer ve istihfaf eder. Hasislerin yiyip madıklan bir oyunun iyi oynandığmı gör
vi ~ao-İam ve iyi anlaşılmış izzetinefis, ~akıkı ıçtıgı paradan ve istihkaktan mürekkebtir. mekten zevk alan kwnarbazların hissettik -
bir ~tünlüğün mütemadi ifadesi o~.dugund~n ~ece, Grandet'in düşünceleri ba~ka bir leri ihtiyaçla mukayese olunabilirdi. 

Yazan: H onore de Balzac. 
1'ürkçeye çeviren: Nasuhı Baydar 

Bu umulmadık yumuşakhk, bu ac~. ~ej~ 
r.fa 'am Grandet'ti o kadar hayrete duşur 
ki kadıncağız dikkatle kocasına bakmaktan 
kendini alamadı.. . 

Grandet, birden bire şapkasını, eldıven -
lerini aldı ve: 

- Bizim Cruchot'ları bulmak için mey~ 
danlığa gideyim, diyerek çıktı. 

- Eugenie, babanın, muhakkak ki, zih-

n in ·1 e bir şey var.. 1 rinin 
Filvaki, az uyu:·an Grandet, ~ece e ,. 

Ya-ısını görüşlerine müsahedelerıne, plan -
' ' ~ Sau-

lanna o şaşılacak doğruluğu veren ve 1 
mur'lülerin harikulade buldukları devam 

1 

m•1vaffakiyetleri temin eden hesablarına 
• b v 

izzetinefis ve menfaat aynı bütünun, yanı şekıl almıştı: ywnuşaklığının sebebı de bu Bunun icin de onun Cruchot'lara ihtiyacı 
bencilliğin iki cüzüdür. Belki, meharetle idi. Parislilerle alay etmek, onlan kıvranclır- vardı. Fakat gi~ip onları aramak istem~yor, 
sahneye konan pintilerin uyandırdıkları m~- mak, alt etmek, hamur gibi yoğurmak, götü- kendi evine getırterek planını düşünmüş ol
rak da bundan ileri gelı:ııek~edU:: Her~~· bu- rüp getirmek, terletmek, ümidlendirmek, duğu komedyayı, daha o akşamdan itibaren 
tün beşeri hislere - o hıslenn cumlesu~ı ~el - yüzlerini sarartıp soldurmak için başlarına oynatıp, kendisine hiç bir paraya mal olmak
his etmek suretiyle - hücum eden bu gıbı _şah~ çorap örmeğe karar vermişti. Bunu yapacak sızın, bütün şehrin hayranlığım kazanmak 
siyetlere birer iyilikle bağlıdır. Arzusuz ın • olan da kurşuni salonunun dibinde oturan es- kararını vermiş bulunuyordu. 
san nerededir, ve hangi arzu parasız halle - ki bir fıçıcı idi. Yeğeni onun zihnini meşgul Eugenie, babasının evde bulunmamasın
dilebilir? , etmişti. Ne kendisine ve ne de yeğenine on dan ist~fade ederek sevgili yeğeni ile açık _ 

Karısrnın ifadesi veçhile Grandet d~ ha • paraya mal olmadan rahmetli kard~inin şe- tan aç1ga meşgul olmak, kadının ulvi iistün
kikaten bir şey vardı. Onda, bütün hasısler - refini kurtarmak istiyordu. lüklerinden biri olan merhametinin haznesi
de olduğu gibi, diğer bütün insanlarla oyun Kendi nakid pa,rası üç sene için faize ya- ni çekinmeden ona beıletmek balıtiyarlıö-ı _ 
oynamamn ve onların meşru surette parala- tmlacaktı; artrk yapacak işi mallarını ida - na nail oldu. Dört beş kere gidip C)ıarle~'m 

kazanmanın ısrarlı bir arzusu vardı. Baş- re?en _ibar~tti. Demek ki o~un kurnazca fa- nefes alışların!, uy:ıyup uyumadığını, uya _ 
~:ı~rma hükmetmek, zayıf ol~u~ları için ye- alıyetıne b_ır. gı~a ~bulmak laznnd~. '( e o bu - n~p uyanmaclıgın dınlemek istedi. Ve yeJe
nilip yutulmağa razı olanla_;ı ıstıhfaf hakkı: nu, kar~~şının ıflasmda keşfetmıştı. A:vuç -,. nı kalkar kalkmaz, yumurtalar, ıneyvalar, 
nı daima kendinde bulmak iktıdar~ kul!a~ tarının ıçınde sıkıp suyunu çıkaracak hır şey ı tabaklar, bardaklar, yani sabah kahv •l: ma 
mak demek değil midir? Tanrmm dızlen dı- bulunmadığmden Charles'ın hesabına paris- (Sonu var) 



-6 ULUS 

p o R 
Milli küme maçları devam ediyor 

izmirde Ankaragücü Oç_okla , 
lstanbulda Gençlerbirliği 

aeşiktaşla berabere kaldllar 
maçlarına bugün Taksim stadında de- ,, 

İstanbul, 1 (A.A.) - Milli küme ~ 

vam edildi. Fikstür mucibince Ankara-
11 

dan Gençler birliği ile İstanbuldan Be- { " 
§iktaş karşılaştılar. • 

Sahaya evvela ankaralılar, kısa bira· 
rahkla da beşiktaşlılar çıktılar. Takım· 

lar karşılaştığı zaman Gençler birliğini 
şu kadro ile görüyoruz. 

Rahim • Halid, İhsan - Kadri, Hasan, 
Salahaddin • Selim, Asım, Rasim, Niya
zi, İhsan. 

Beşiktaş takımı da şöyle sıralanmış· 
tı 

Mehmed Ali • Faruk, Hüsnü • Fuad, 
Enver, Fevzi • Rıdvan, Hakkı, Muzaf· 
fer, Şeref, Eşref. 

Hakem 1 "mir mıtakasından Mustafa. 

Oyun btı§lıyor 

Oyuna Gençler birliği başladı. Dün yapılan Ankara kupası maçından bir estantene 

Altıncı dakikada yavaş yavaş hakimi
yeti eline alan Beşiktaş Gençlerin kalesi 
önünde yerleşti. 

Gençlerin kalesi üstüste tehlikeler 

atlatıyor: 

Sekizinci dakikada Muzafferin fena bir 
vuruşu kalecinin elinde kaldı. Bir daki
ka sonra gene M uza!!er gol vaziyetine 
girip ve yakın bir mesafeden topu gene 
avuta attı. 

Beşiktaş hücum hattının eline geçen 
fırsatı kaçırmasına karşılık Gençlerin 
daha canlı bir oyunla vaziyeti kendi leh· 
lerine çevirmeğe başladıkları görülüyor. 

Ondördüncü dakika 
Besik taş kalesi ciddi bir tehlike ge· 

çirdi. Gençlerin sağ içi ile sağ açığı gü
zel bir deplasmanla topu Beşiktaş mü
dafaasından geçm liler. Sağ rç, üç metre
den kaleci ile karşı karşıya kaldı Hafif 
bir vuruşla kaleye gönderilen topu Meh· 
met Ali kestı. 

Dakikalar ilerledikçe oyunun tama
men muvazeneli bir '.?ekle girdiği görü· 
lüyur. 

Yir111İnci dakika 
Beşiktaşın karmakarış .k oyunu, ha. 

kimi yet i ankaralılara geçiı di. Gençie
rin soldan rahat rahat indikleri top, sağ 
için ayagında oir. len bire tehlike oldu. 
Fakat fena bir vuruşla fırsat kaybolu-

Yirmi dördüncü dakika 
Sağdan inen bir Ankara hücumu 

top birden bire beşiktaş kalesinin önün. 
de, Ankara sağ içinin ayağında görülü
yor. Beşiktaş müdafaasından bir Feyziye 
mukabil, kalenin önünde üç ankaralı 
muhacim var. Topu ayağında götüren 
sağiç, kalenin kendi istikametinde ka. 
pah olmasına rağmen şilt atmağı tercih 
etti. Halbuki topu arkadaşına geçirse 
idi gol muhakkaktı. 

B e~iktaş karamakarışık ve şuursuz 
o; ·na devam ediyor. 

Hüsnünün bazen Şl!refle Eşrefin ara
sında bazen Ridvanla Hakkının yanın
da dolaştığı görülüyor. Bu vaziyet da. 
ha ziyade gençlerin lehinde. Ankaralı. 
tar üst üste hücumlarla beşiktaşı daha 
karı§~k oynamağa teşvik ediyorlar. 

Ankaralıların ilk golü 
Rüzgarla beraber oynıyan bir takı

mın, bu kadar mantıksız bir oyunla a. j 
-vantajh olduğu bir devreyi boşa geçirme
si gibi açık hata, cezasız kalmadı. 38 in-
ci dakikada bozuk bir müdafaa tarafın· 
dan daima tehlikeye maruz bırakılan be
şiktaş kalesi, bir karışıklık arasında sol 
için attığı sıkı bir şütle ilk golü yedi. 

Devrenin bundan sonrası, beşiktaş 

lehine bir gol kaydetmeden devam et. 
ti. Ve devre bir gençlerbirliği hücumu 
tehlikeli vaziyete girmek üzere iken 
bitti. • 

Ankaralılar birinci devrede daha 
üstün bir oyun çıkarmalarına ve devre. 
yi 1-0 galib bitirmelerine rağmen, beşik 
taşın vaziyeti telafi etmesi ihtimali ol. 
dukça kuvvetli idi. Gerçi siyah beyaz-

lılar bu devrede rüzgara karşı oynıya. 
caklardı. fakat birinci devredeki bozuk 
ve şuursuz oyunu mutad ahenge irca 
edebilmek şartiyle, beşiktaşın maçı ga. 
libiyetle bitirebilmesi mümkündü. 

ikinci devre 
Beşiktaşlılardra da oyuna bu enerji ile 

başladılar. Takını oyucuların mutad yer
lerinde vazife almaları ve yerlerinde 
durmaları sayesinde ahenktar bir man. 
zara arzediyordu. netekim daha ilk an. 
!arda başlıyan tazıyik çenberi birkaç 
dakikahk kısa bir müddet içinde gençle
rin müdafaasını bunaltacak derecede 
darlaştı ve ankarahların kalesi üstüne 
seri halinde tehlikeler atlatmağa başla
dı. 

İlk on dakika içinde Beşiktaş mu
hacimlerinin sayı çıkarma kiçin sarfet· 
tikleri gayret o kadar şiddetli ve ele ge
çen fırsatlar o kadar meb"uldu ki Ge·ıç
lerin kalesini müdafaa eden oyuncula
rın devamlı bir şansa istinad ettikleri
ni kabul etmek icab eder. 

Onbe§İnci dakika 
Beşiktaşlıların gayreti ilk neticesi

ni verdi. Hakkının sürüklediği bir Be
şiktaş hücumu, Şerefin vuruşiyle gole 
çevrildi. 

Beraberlik sayısından sonra beşik

taşhlar galibiyet gloünün peşine düş
tüler. Bu sayının çok uzakta olmadığı 
anlaşılıyordu. Nitekim 24 üncü dakika
da, gene Hakkı, münferid bir hücumla 
takımını galib vaziyete geçiren sayıyı 
kaydetti. 

Üstüste atılan goller ve Beşiktaş 
muhacimlerinin aman vermiyen faali
yeti ankarahların defansını bir hayli 
yıpratmıştı. 

Y anlt§ bir tabiye 
Beşiktaşlıların bu vaziyetten istifa

de ederek sayı adedini çoğaltacağı bek
leniyordu. Fakat siyah beyazlılar, izah 
edilmesi mümkün olmayan bir tabiye 
kullanarak, hücum hattının en enerjik 
oyuncusu olan Hakkıyı geri aldılar ve 
hücum hattını felce uğrattılar. 

'Gençler bu yanlış tabiyeyi en mü
kemmel şekilde istismar etmekte gecik
mediler. 

Bu sefer, hücum etmek sırası onla
ra geçti. Beşiktaş defansı yine karışık 
vaziyetini aldı ve ankaralılar 36 ıncı da
kikada soliçlerinin ayağiyle yeniden 
beraberliği temin ettiler, 

Netice :2-2 
Gençler vaziyete hikim olmakta de

vam ediyorlar, 

Beşikta§., mağHibiyete mal olacak 
son bir sayıyı yaptırmamak için uğra
şıyor. 

Maç, bu şekilde 2-2 beraberlikte bit, 
ti. 

Gençler enerjik bir oyun oynadılar. 
Takımda beraberlik bilhassa hücum 
hattında zayıftı. Orta muavin günün en 
iyi oyuncusu olarak sahada temayüz 
etti, 

lzmirdeki maç 
İzmir, 1 (A.A.) - Bugün Ankara 

Gücü, Üçok ile ilk maçını yaptı. Ha
kem federasyonca lstanbuldan gönde
rilmiş olan B. Said Salahaddin idi: An
kara Gücü şu kadro ile sahaya çıktı: 

Osman; Enver, Ali Rıza; İsmail, Se
mih, Orhan; Hamdi, Bilal, Yaşar, Şük
rü, Mecdi. 

Buna mukabil Üçok takımı da şöyle 
bir kadro ile oyuna başladı: 

Nejad; Ziya, Ali; Mazhar, Adil, En
ver; Faik, Şükrü, Basri, Said, Kemal. 

38 inci dakikaya kadar iki tarafın a
kınları netice vermedi. Maç bu suretle 
devam ederken nihayet Ankara gücü 
bir sayı kaydına muvaffak olarak dev
reyi 1-0 galib vaziyette bitirdi. 

ikinci devre 
Fakat ikinci devreye başlar başla

maz izmirliler sıkı akınlara başladılar. 

İkinci dakikada bir gol yiyen Ankara 

gücü 3 dakika sonra Üçokun bir ikinci 

sayı kaydına mani olamadı: bu suretle 

2-1 galib vaziyete geçen İzmirliler ya

rım saat kadar bakim bir oyun oynadı

lar. Oyunun neticesine bir çeyrek kala 

bir Ankara Gücü akını esnasında İzmir 

müdafii Ali topa bir çıkış yaptı. Fakat 

topun Ankara gücü muhacimlerinin a

yağına geçmesine mani olamadı. Sağiç 

Şükrü sıkı bir şütle Ankara 'Gücünün 

beraberlik sayısını kaydetti. 

Bundan sonra iki taraf da sayı kay

dedemediğinden maç 2-2 beraberlikle 

bitmiştir. 

Ankara Gücü ikinci maçmı yarın 

Doğansporla yapacaktır. 

Ankara kupası 

Altınordu: 1 
Çankaya:l 

Ankara bölgesi tarafından milli kü. 

me haricinde takımlar için konulan An. 

kara kupası maçlarına dün başlandı." 
Altınordu, Demirspor, Çankaya ku. 

lüblerinirı girdikleri bu turnovanın ilk 

karşılaşması dün Ankaragücü alanında 

Altmordu Çankaya arasında yapıldı. Ta. 

kmılar 1-1 berabere kaldılar. 

Takımlar sahaya yeni kadrolariyle 

şu şekilde çılanışlardı: 

Altrnordu: Cahid, Necmi, Nihad, 
Turgud, Orhan, Rauf, Taceddin, Re

şad, Sedad, Orhan, TalD.t. 

Çankaya: Hasan, Gazi, Cevdet, Ni
had, Selahaddin, Hilmi, Adnaa, Refet, 
Nevzad, Kemal, Osman 

Oyun saat tam 16 da hakem Necminln 
idaresinde başladr. Her iki takını oyun. 
cuları da çoktan beri takrm halinde ça.. 

2 - 5 .. 1937 ---

[H ikaye 1 ___________________ J 

Eski dostlar 
Tuhaf şey ; neden bu adam bana sı -

rıtıp duruyor? Acaba benimle alay mı 
ediyor? Yoksa aklına, dün işitip bugün 
anhyabildiği acaib ıbir şey mi geldi? 

Hayır, bu da değil; çünkü eski bir 
tanıdık gibi, bana bakıp gülüyor. Hal
buki ben bu sarışın, ablak çehreli ada
mı tanımıyorum, A, a, adam yüzüme ba
karak bana doğru ilerliyor. Yarabbi, 
acaba kim olabilir? Çıldıracağını! bir 
türlü aklıma gelmiyor. Şaşılacak şey •. 
Eliyle de işaret ediyor. 

Belki, başka birine selam veriyor di
ye arkama dönüp bakıyorum. Arkamda 
hiç kimse yok. 

- Merhaba, canım 1 O 
Diyor ve elimi sıkıyor. 
Yarabbi, kimdir bu adam? Körolası 

hafızam da ne kadar zayıflamış! eski 
bir tanıdık olduğu muhakkak; çünkü 
arkamı okşarken az kalsın nefesim tı • 
kanıyordu. 

Bakışlarımdan, bir şeyler araştırdı
ğımı anladı. 

- Yahu, beni tanımıyor musun? Kim 
olduğumu bilmiyor musun? 

Bu gibi vaziyetlerde acaba insan ni
çin samimi olamıyor? Neden açıkça bir 
''hayır!,. diyemiyorum da, bu gibi hal
lerde ekseriya olduğu gibi, "tabii; hiç 
tanımaz olur muyum? l" diye ağız ya -
pıyorum. 

- Nasılsın? 

Diye soruyor. 

- İyiyim; sen nasılsın? 

- Bende iyiyim. 
Allah allah, kim olabilir ki bu? O -

nun hakkında bütün bildiğim şey, ken
disiyle senli benli görüşmekte olduğu -
muz ve onun da benim gibi iyi olduğu
dur. 

İnsan, hayatında birçok devirler ge
çiriyor; gözümün önüne, mektebte, as
kerlikte, cephede, gazinoda, iskele ve 
vapurda geçirdiğim günleri getiriyo -
rum. Bu muhtelif devirlerden birinin 
içine bu adamı da yerle~tirmek istiyo
rum. Gazinoda mı, mektebte mi ~caba 

yanyana oturduk. Arkadaşlık ettik ? 
cephede ? hayır 1 vapurda ? bu da de~il 1 

Turnazlık edip işin içinden çıkayım 

dedim. 
- Ötekiler ne alemde? 
- Ötekiler mi ? Hangi ötekiler ? 
Diye soruverdi: 

Ne de sırnaşık şey! suallerini bir 
türlü bitiremiyor. Şimdi ne cevab \ ; -
reyim. 

- Çoluk çocuğu sordum. 
Dedim ama, ben de artık ter dökme

ğe baş.tadım. 

Adam düşünüyor. 
- Çoluk çocuk mu? Onları son gün

lerde gördüğüm yok. 
Bu sondaj da boşa çıktı. Bir karış 

ilrliyemiyorum. Çekine çekine, son bir 
tecrübe daha yapmağa karar vercı =m. 

Kendim de inanmıyarak, faka içimi 
çekerek, 

lışmadıklarından birinci devrenin ilk an 

ları ahenksiz ve zevksiz geçti. Fakat 

genç oyuncular bu kısa zaman içinde 

birbirleriyle anlaşdılar ve oyunu zevk

li bir şekle soktular. 

İlk devrede Çankaıyanın daha üstün 

bir oyun oynadığı körülüyordu. Fakat i

kinci devrede Altınordu daha iyi oyna
dı. 

45 dakikalık iki devrede Çanka

yadan Osmanın, Altınordudan Sedadın 

ayağıyla yapılan ve 1.1 berabere biten 

oyundan sonra, hakem evvelce kararlaş.. 

tmldığı veçhile oyunu 15 er dakika

lık iki devre daha uzattı. 

Bu devrede her iki takım da çok yo

rulmuşlardı. Bu sebeble gol fırsatla.. 

rından istifade edemediler; maç yine 

beraberlikle bitt. Altınordudan Mehmed 
bu sırada sakatlanarak oyundan çıktı. 

ğından Altınordu on kişi ile oynadr. 

Bugünkü ma~ 

Dün yeiden kurra çekilmiştir. Bu. 
gün bu kurraya göre, Altmordu .. De. 
mirspor la karşılaşacaktır. 

Dünkü maçta çok yorulan Altmor. 

dunun bugünkü maça değişik bir kad.. 

ro ile çıkacakları söylenmektedir. Son 

zamanlardaki kupa maçlarında büıyük 

Hikmet Tuna 

- Hey gidi iyi günler hey! insan, 
h~r geçen günü arayor. 

- Evet, ne iyi günlerdi o p;iinler 1 
Mahcub olmamak azmiyle hareket 

ediyorum. 
- Nerede çalışıyorsun? 
- Hep aynı şirkette. 
Gayet samimiyiz. Çoluk çocuğunu.. 

son günlerde görmemi§. 'Hep aynı şirket• 
te çalışıyor. Bunların hiç biriyle ufak 
bir alakam yok. Ne diye kendimi üzü -
yorum. Daha ilk anda neden kendisini 
tanımadığımı söyliyerek kesip atma • 
dım. Vaziyet gittikçe müşkülleşiyor. 

Birdenbire içimde bir şüphe uyandı 
ve vücudumun ürperdiğini hissettim. 
Ne diye kendimi zorluyorum. Ben bu 
adamı tanımıyorum vesselam. Yürüyo -
ruın, o da yürüyor ; ben ise bana musal
lat olan bu adamdan kurtulmanın çare
sini düşünüyorum. Galatasaraym kar • 
şısında bir köşede birdenbire duruyo • 
rum. 

- Müsaadenle, ben tramvaya bine • 
ceğim. Allahaısmarladık. 

- Aman ne iyi tesadüf, ben de 
tramvaya binecektim. demesiyle, ilk 
merhabayı dediği zaman yaptığı gibi. 
arkama hızla vurdu. Bu hareketiyle sa
mimiyetini tekrar teyid ediyordu. 

- Sen bir parça dolgunlaşmışsm. 

Fakat, buna rağmen ben seni derhal 
tanıdmı. Nasıl, ben çok değişmiş mi
yim? 

- Hayır, biç değişmemişsin. Ben 
seni görür görmez tanıdım. 

Bir taraftan tramvaya biniyorum, 
bir taraftan da kendi kendime beddua 
ediyordum. "Bu laflara ne lüzum vardı. 
tramvaya binmekten vazgeçerdim; he • 
rif de gitmiş olurdu. Diyorum. Ne çare 
ki, dostum yakamı bıralanıyordu. Ko -
lumdan tutup tramvayın içine sürükle
di. Karşımızda güzel bir lfadm oturu
yor. 

- Hatırında kaldı mı? 

Dedi ve gözünü kırptı. 
- Hiç hatırlamaz olur muyum! ı. 
Dedim ve ben de gözümü kırptım. 
Kulağıma eğildiı 

- Nasıl, eski hovardalıklara devam 
ediyor musun? 

Tuhaf şey, bu adam, galiba beni ta· 
nıyor. 

- Senin ruhunda çapkınlık var. Can 
çıkmayınca huy çıkmaz! 

D iye ayrıca ilave etti. 
Bu adamın beni tanıdığına artık şüp

he kalmamıştı. Biletçi geldi. Elimi ce
bime attım. Onun biletini almayı dü • 
şünüyordum. Fakat bu tanıyamadığım 
eski dost, birdenbire telaşa düştü ve ya
nımdan ayrıldı. 

- Ben burada ineceğim. Bana te -
lefon et. Buluşalım. Eski günleri ana-

rız. 

Tramvaydan inerken, koluna biri 
girmişti. İndikten sonra öbür koluna 
da biri girdi. Kaçırmasınlar diye sımsıkı 
tutuyorlardı. 

muvaffakiyet gösteren Oemirsporun AL 
tınordunun genç takımı karşısında ala.. 
cağı derece merak edilecek bir nokta.. 

dır. 

Kocaeli bisikletçileri 

Ankara' da 
Kocaeli bölgesinden beş kişiden 

mürekkeb bir bisiklet takımı Ankara 

bölgesi bisikletçileriyle yar ışmak üze· 

re dün şehrimize gelmiştir. 

Öte bölgelere göre daha üstün bir 

vaziyette sayılan bu iki bölge bisiklet

çilerinin teması, çok heyecanlı olacağı 

gibi iki bölge hesabına da bir imtihan 

teşkil edecektir. 

Yarın sabah dokuzda yapılacak olan 

bu yarış için tesbit edilen yol şudur: 

Akköprü suvari karakolu • Çiftlik as

fal t yolunda dört defa gidip gelme o

larak 52 kilometre. 

İngiltere futbol ıampıyonası 

Londra, 1 (A.A.) - Wenblay stad· 

yomunda, 92.000 seyirci huzurunda. İn
giltere kupasının final maçı, Sunderland 

ile Preston Nordhund arasında yapılınq 

ve Sunderland, 3/ 1 kazanarak İngiltcro 
futbol kupa şampiyonu olmuştur. 
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PHILC r 
Anl{ıara birinci ınıntal~a 

k~adastro müdürlüğünden: 
Etlik ve civarındaki gayri menkullerin tahdidine 17-5-937 pa -

zartesi gününden itibaren baslanacaktrr. Sınrrları divar, çit, par
nıa~lık gibi işaretlerle ayrılm~ış ve harita ve röperli k~okilerle 
tayın edilmemiş olan yerlerin sahipleri tarafından bu tarıhe ka -
dar köşe noktalarına isaretler konulması ve tahdit esnasında da 
hazır bulunması Iazımd~r. Aksi halde ehli vukufun beyanına göre 
tahdit yapılacağı ilan olunur. (1072) 1-1880 

Kayseri Şarbayhğından: 
Kayseride yap.ırılması tekarrür eden mezbaha ve 
pastırma imalathaneleri planları aşağıdaki şartlar 
dahilinde müsabakaya konulm ştur. 
1 - Kayserinin hususiyetinin başlıca noktaları: 
A • Senenin yalnız üç ayında yirmibin sığır kes_ilere~. pastır

~a yapılacağı ve senede 40 bin koyun ve keçi kesılecegı nazarı 
dıkkate alınması ve icabımla tevsiinin de düsünülmesi. 

B - Akar su yoktur. Motör kulalnılacaktır. Şehirde kanalizas
yon yoktur. 

C - Bina kargir olacaktır. 
D - Şehirde elektrik tesisatı vardır. . 

2 - Şartname ve şehrin hususiyeti nazarı itibara alınarak b_ır 
ınezbaha planı yapılacak ve mezbaha civarında 1 i~ci ~~d~lem_n 
(A) fıkrasında yazılı 20 bin sığırın pastırma yapılab~lmes_ı _ıçl~ı bır 
pastrma imaJiithanesi planı da ayrıca iJave edilecektır. Bırın~ı de
recede haizi ehemiyet mezbahadır. Mezbaha ve imaiathane pla· ıla~ı 
ayrı ayn yapılacak her ikisinin bedeli keşfi 200 bin lirayı ge!ımı: 
yecektir. Müsabaka neticesinde birinci gelen pJan sahi~ine Y~1 

Yüz lira, ikinciye iki yüz elli lira ve 3 üncüye yüz yirmı beş ima 
mükafat verilecektir. · 
.. 3 - Birinci derecede planı kabul edilen zat ayrıca. beş yüz ~i~ 
ucret mukabilinde hesabat ve kesif ve teferruatında planın tasdıkı· 
nin kendisine tebliği tarihinden' itibaren yirmi gün zarfında yap-
mağa mecburdur. · 

4 - Gönderilecek pliinlar 1.6.937 salı günü saat 14. de ~eledı
yede teşekkül edecek heyette bulundurulacaktır. Mez~ur gu~ saat 
14 den sonra gelecek planlar müsabakaya iştirak ed_emıyecektır. 

5 - Pliinların ve hesabatrnm mühendis veya mımar tarafından 
mezbaha yapı nizamnamesindeki esaslar göz önünde t~tu~ara_k ~-a
pılması şarttır. Planrn kabul tarihinden itibaren az~mı yırmı. gun 
Zarfında hesabat ve kesfin ve bütün teferruatı beledıye:>:"e ~~rılme
diği takdirde müsabak~daki mükafat ve plan üzerindekı ı:?ukt~s:_p 
hakkı kaybetmekle beraber 6 mcı madde mucibince alacagı muka-
fatı da iadeye mecburdur. .. • ·· 

6 - Müsabakada ikinci ve üçüncülüğü kazanan mukafa~~n~ mu
sabaka neticesi ilan edilir edilmez ve 1 inciliği kazanan mukafatı
nrn nısfını plan vekaletçe tasdik edildiğinde derhal ve diğer nısfı-
nr da keşif ücretiyle birlikte alacaktır. (2384) 1-1888 

Jandarma Genel l(omutanhğı 
Ank.ara Satınalma· I(o misyonundan 

•Bir tanesine yediyüı kuruş fiat biçilen yerli bezinden yapılmış 
iki bin portatif çadır 8.5.937 cumartesi günü saat 10 da. kı:palı 
zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak Komisyondan alınabi~ecek olan bu 
eksiltmeye girmek isteyenıcr:n (1050) liralık ilk temınat makbuz_u 
veya Banka mektubu ile şartnamede yazılI vesi~aları muhteyi tcklıf 
mektuplarını belli ün saat dokuza kadar Komısyona vennış ~olma-
larr. (1003) g 1-1138 -

Türk.iye Cumhuriyet 
Merkez Banliasından: 

Hissedarlanmrza beher hisse itibariyle 1936 senesi için veril
mesi hissedarlar umumi heyetince kararlaştırılan 645 kuruşluk .s~
fi karın, Merkez Banl;:ası şubesi bulunan yerlerde 3 mayısta? .ıtı
baren şubelerimizce ve bulunmxyan yerlerde de 15 mayıstan ıtıba
ren iraat Bankası şube veya sandıklarınca dağıtılmasına başlanaca-
ğı ilan olunur. 1-1865 - -----

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalına l(o misyonundan 

Bir kilosuna (125) kuruş değer biçilen (1800 den 22~~ ~iloya 
kadar vasıf ve örneğine uyğun yatak yüni.ı 7.5.937 cuma gunu saat 
(10) da açık eksiltme ile satın alınacaktır. . . 

Şartnamesi Komisyondan parasız olarak. alınab~lecek bu eksılt
ıneye girmek isteyenlerin (20625) kuruşluk ılk temınat. makbuz ve
ya Banka mektuplarını belli gün saat ona kadar komısyona ver • 
miş olmalıdır. (991) 1-1735 

Biğa Şarbay lığından · 
Kasabanın yol ve caddelrinin temizlik işleri senevi 2300 lira 

muhaınmenle 1.6.1937 gününden 31.5.938 gününe kadar -~ır s~ne 
ınüddetle 20.4.937 tarihinden 11.5.937 tarihine kadar 21 gun mud
detle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin. ş~rt
nameyi bedelsiz almak üzere ihale günü olan 11. 5. 1937 ~arıhır:ı.e 
rastlayan salı günü saat 15 den evvel beled~ye ~~hasebesı_ne 01~
racaatları ve % 7,5 teminatlarını havi teklıflerının beledıye re;
sine göndermiş olmaları ve ihalenin encümen huzurile yapılacagı 
ilan olunur. (2303) 1-1798 ----

Jandarma genel l{omutanlıiı 
Ankara satınalma l{omisyonuntlan: 

· . b' ·1 (4000) kilim Sari 1- Bır tanesıne 340 kuruş kıymet ıçı en . 
mukaveleye tabi tutulmak şartile kapalı zarftan pazarlığa tahvılen 
12-5-937 çarşamba · günü saat (10) da satın alınacaktır. 

2-Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan .~u 
pazarlığa girmek isteyenlerin kanun ve şartnamede yazıl~ 1ve;ı11~ (~_020) liralık ilk teminat makbuz veya Banka mektuplar.i~17~2

1 

_gun ve saatte komisyona baş vurmaları.(1031). 

Mühim ilan 
"essesemiz Merkez ve tasra teskilatıınızda çalışmak üzere mu . 

tarafından Ankar~ Lisesiıe Ticaret Lisesinin bu senekı mez~n
ları arasında iyi derece alacak olan bes talebe angaje edilecektır. 
Taliplerin şeraitimizi öğrenmek üzere b,er gün sc:bahları saat [;ıe 
8 arasında bankalar caddesinde çiçin yurd sokagında ~0• 4 br:
kara An+•rı) ile yine ayni sokakda EDE ithalat ve ıhracat u-

___ ro_sıl .. racaatlar 1-1915 

ULUS ==================================================7 ---

Halil Nacı Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Kaplıca tanıiri 
Haymana Belediye Reisliğinden: 

1 
Milli Miidafaa Vekfrlt>ti S;ıtmulıua 1 

Konıiı.;yonu ll<'fnları 

----------------- ---------------~ t LAN 

Haymana kasubasmda belediyeye ait yeni banyoların üstünde
ki (737) lira (45) kuruş kesif edildi, dört odanın kapı, pencere ve 
sıva işleri pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 5 mayıs 937 
çarşamba günü sacıt on sekize kadar belediye tncümenine müra-
caatları ilan olunur. (1040) 1-1789 

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

parça koltuk ve sandalyanın istekli çıkmadığından eksiltmesi u
zatılınıştr. Muhammen bedel son piyasa fiatına göre ( 4615) lira
dır. Şartnameler Ankara hal arkası Bolupalas beşinci gruptan pa
rasız alınabilir. Eksiltme 17.5.937 puzartcsi günü saat 15 de aynı 
yerde üçüncü grup dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(346) lira (13) kuruştur. Teklif mektupları 2490 numaralı kanun 
ile bu işe ait şartnamelerde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
(14) de kadar üçüncü grup başmühendisligine verih~iş veya g?n· 
derilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edılmez. El.sılt-
me kapalı zarf usulü iledir. (1104) 1-1901 

Polatlı Belediye Riyasetinden · 
1 _ 7713 lira 97 kuruş bedeli keşifli pazar yeri~ inşası 1-5-937 

tarihinden itibaren 28 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Mevcut proje, keşifname ve sartnameyi görmek istiyenler 
her gün mesai saatlerinde Polatlı Bel~diye dairesinde görebilirler. 

3 - Münakasaya gireceklerin bu gibi işleri başarmış veya ha • 
şarabileceklerine dair ellerinde sahibi salahiyet makamdan tasdik
li vesikaları bulunması şarttır. 

4 - İhale 28-5-937 cuma günü saat tam 16 dadır. 
5 - İstekllerin 578 lira 55 kuruş muvakkat teminat akçeleriyle 

birlikte tayin olunan gün ve saatte Polatlı Belediy~si daimı encü-
menine gelmeleri ilan olunur. (2360) 1-1842 

P .. T. T. Levazım ~füdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için (1150) adet Pelerin kapalı zarfla alına

caktır. 
2) - Muhammen bedel (12650), muvakkat teminat (948,75) 1i -

ra olup, eksiltme 14-5-937 cuma gürü saat (15) de Ankara P. T. T. 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları 
makbuz veya muteber banka mektubu, kanuni vesaik, ve müteab -
bitlik ehliyet vesikası lie teklif mektubunu muhtevi kapalı zarfı 
yevmi mezkı1rde saat (14) e kadar komisyon riyasetine tevdi ede
ceklerdir. 

4) - Şartnameler Ankaracla Levazım Müdürlüğünden, İstan -
bulda Ayniyat Şubesi Müdürlüğünden parasız verilecektir. 

(1052) 1-1824 

İmar l\f üdürlüğiinden: 
Senelik muhammen icarı 

Cinsi Mahallesi sokağı numarası Lira 
Kiirgir hane eski yangın yeri meçhul asker JS 900 

,, . ,, ,, ., ,, o 732 
Yukarda evsafı yazılı haneler 1.6.937 tarihinden 1.6.938 tarihi· 

ne kadar bir sene müddetle bilmüzayede icara verilecektir. 
İhale günü 17.5.937 pazartesi saat on altıdır. 
Taliplerin İmar Müdürlüğüne müracaatla icara müteallik şart

nameleri görüp ona göre % 7,5 teminatı muvakkate paralarını vez. 
neye vermeleri ve ihale günü muayyen saatta müdürlükte müte-
şekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (103:::) 1-1788 

-- -
İs parla Parti Başk.anlığın·dan: 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: !spartada yapıl_acak halkevi bina
sısı inşaatı (40083) lira (27) kuruş. bedel _keşıfh). 

2 _ Bu işe ait evrak şunlardan ıbarettır: 
a - Plan, projeler, betonarme hesabatı, 
b • Keşif cetveli, . 
c _ Tahlili fiat cetveh 
d - Fenni ve hususi şartname . 
e _ Bayındırlık işleri genel şartnamesı, 
tstiyenler bu evrakı tsparta ~?r~.i başkanlığında görebili~. 

3 _ Eksiltme 28.5.1937 cuma gunu saat 15 de Isparta partı baş· 

kanlığmda yapılacaktır. . 
4 _ Eksiltme kapalı z~rf us~l~yl~ yapı!ı:ıc~ktır. . . 
5 _ Eksiltmeye girebılm_ek ı~ın ı_steklılerı~ 3007 lıra. temınat 

vermeleri ve bundan başka atıdekı vesıkal~rı haız ?lması lazımdır: 
a _ Nafıa müdürlüğünden alınmış ehlıyet vesıkası, 
b • Ticaret odası vesikası, .. 
6 _ Tolclif mektupları üçüncu m:ddede yazılı saatten bir saat 

eveline kadar Isparta Parti başkanlıgına verilmiş ve mukabilinde 
numaralı makbuzu alınnnş olacaktır. Posta ile gönderilmiş mek
tup!artr: üçüncü maddede yazılı saate ndar gelmiş olması ve mü-
hür mumu ae iyice kapatılmış olması mdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 1-1916 

... 

il 

Kuru./ ouıu ıı-. 
• Galrcıcal~ 

1 - Vekalet ihtiyacı için bir tane kütüphane ile 182 tane çiite 
canbaz m"'rka ustura 18 tane Mars veya Zaza marka s<ıc m:ı .inesi 
18 zer tane makas, tarak, kayış, l.ıileği taşr, traş tası, t;aş s<ı ı:nu: 
tarak, şap vesaire derhal teslim edilmek şartiyle pazarlıkla aiına
caktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 3.5.937 P. ertesi günü saat 11 cle M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1087) 1-18e6 

BİL1T 
1- 5000 kilo Tüfek yağları açık eksiltmeye konmuştu!'. 

2 - '1'ahruin edılen bedeli 15 JO !ıra o.up ıU te l• rr:;ı 112 
lira 50 kuruştur. 
3- İhalesi 10/Mayıs/937 Pazartesi giınü saat 10 dadır. 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayrlı kanunull 2. 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile hirliktc ihale giin ve s"a. nda M. M. 
V. Satın Alma Komi::;yonunda hazır bulunmaları (1005) 1-1736 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 30.000 ila 

100.000 metre çamaşırlık bez kapalı zaı fla alırracaktır. 
. 2 - _Şaıtna~~sini l~O kuruşa almak ve örneklerini görmek is • 
tıyenlerın her gun komısyona gelmeleri. 

3 - tık teminat mikdarı 1950 liradır. 
4 - İhalesi 4-5-937 salı günü saat 15 tedir. 
5 - ~üaakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerınde .yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarım ıh~le saatından en az bir saat evvel M. M. v. Sa. Al. 
Ko. na vermelerı. (953) 1-1675 

~t LAN 
1 - Vekalet ihtiyacı için üç tane süprüntü kabı, ıo tane pas

pas, 3 tane 100 X 100 X 78 ebadında orta masası, 50 metre bir 
y_ü:ı~ muşamba, 8 ta~e 200~ santim ebadında kanepe, 4 tane van
tılator, 3 tane elektrık ocogı, 2 tane elektrik süpürgesi 3 tane 
gardrop pazarlıkla birden veya ayrı ayn alınacaktır. ' 

2 - Pazarlığa gireceklerin 3. 5. 937 Pazartesi günii saat ıı de 
M. M. V. SA. AL. KO. na gelmeleri (1076) 1-1859 

İLAN 
1 - Herbir çiftine biçilen ederi 460 kuruş o]an 10.000 çift erat 

kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-

yenlerin hregün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 3450 liradır. 
4 - İhalesi 4-5-937 slaı günü saat 11 dedir. 
5 - Eksi1tmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlar zile birlikte teklif 
mektuplarım ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (954) 1-1676 

İLAN 
1 - Herbir çiftine biçilen eden 200 kuruş olan 5.000 çift ye • 

meni kapalı zarfla alınacaktır . 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-

lerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 750 liradır. 
4 - İhalesi 4-5-937 salı günü sa?.t 14 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlar ıile birlıkte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (952) 1-1674 

BİLİT 

SU YOLLARI yapısı: Ankara şehitliğine pazarlıkla Su yolları 
yaptırılacaktır. Keşıf tutarı: 1636 liradır. Keşif ve - ş .. rtnamesi 
para.siyıe şubesinden vcrılecektir. Pazarlıgı: 6-V-937 gunu saat 
onbirdedir. İlk teminatı: 122 lira 70 kuruşt.r. Pazarlığa girecek. 
lerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanumın 2,3 cü mar.ldelerinde 
isLenın beıgelerle birlıkte pazarlık gün ve vaktmda M. fü. v. satın 
alma komisyonuna gelsinler. (1101) 1-1909 

BİLİT 
20 ve 59 Kalem gazdan korunma malzemesi ayrı ayrr pazaı hk.. 

la alınacaktır. pazarıığı 7_5_937 cuma günü saat 10 dad r. istekliler 
belli gün ve saatinde komisyona gelmeleri. (1102) 1-1910 

BİLİT 

1- 106 Kalem Muhtelif telsiz malzemesine talip çıkmadığın. 
dan yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 3100 lira olup ilk teminat parası 232 
lira 50 kuruştur. 

3- İhalesi 18 Mayıs..937 salr günü saat 11 dedir. 
4- Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad. 

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihal e gün ve saatında 
M.M.V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (1103) 

1-1911 

Ankara Levazım Amirliği Suhnulıua 
Komiı;;yonu ilanları 

İLAN 
Kütahya askeri garnizonunda yaptırılacak 2649 metre tulünde 

yol inşaası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştul:'. Bu inşaatın keş. 
fi 20129 lira 91 kuruştur. Muvakkat teminatı 1509 lira 74 kuruş· 
tur. Keşif ve şartlan Eskişehirde askeri, İstanbulda da İstanbul 
Komutanlığı ve Ankara'da Jcvaz.m amirliği satın alma komisyo. 
nunda görülebilir. 

Eksiltme 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat 15 de Eskişehirde 
askeri satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair nafıa ve ınşaat 
şubeleri müdürlüklerince tetkik edilmiş ehliyet vesikalarile kanu
~un tayin ettiği vesikaları da getirmeleri mecburidir. Teklif mek
tupları ihale günü saat on dörde kadar makbuz mukabili Es
ki~ehirde akseri satın alma komisyonu başkanlığına verilecek
tir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli ve taah. 
hütlü olması ve nihayet saat 14 de kadar komisyona gelmiş bulun_ 
ınası lazımdır. (1012) 1-1803 

1 SON CASUSl .. L\.R 

Anl{tira hirinci 
l(adaslro 

mııı aka 
nıiidürlüğünden: 

1 

Aşağı ayrancı mevkiinde 23 parça gayri menkullerin fenni ve 
hukuki tesbit şekillerinin tetkikine başlanılacağı Çanka} a beledi
ıy~ il~n tahtasında asılı 98 No: lu ilannamedc müfredatile gösteriL 
mıştır. 

Tetkik işi 20-5-937 tarihinde bitecektir. Bu gayri menkullerle 
alakası olanların komisyona mül:'acaatları ilan olunur. (1073) 

1-1912 
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Çiçek Balosu 
8Mayıs1937 cumartesi akşamı: Mevsimin en güzel ve eğlenceli bir gecesini 1937 yaşamak ıçın 8 Mayıs 

verilecek Çiçek Balosuna hazırlanınız cumartesi günü akşamı Halkevin'de Türk Maarif Cemiyeti tarafından 

Divarbekir inhisarlar 
ti 

Başmüdürlüğiind~n: 
Muhtelif İnhisarlar mamulatile levaz.matııun Diyarbekir İs.. 

tasyonundan ve ambarlarnnızdan Bitlis, Siirt, Urfa, Mardin 
Diyarbekir ve mülhakatma sevki ve oradan celbi 1 Haziran 937 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle nakliyat kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen nakliye bedeli yirmibeŞ
bin liradır. Zarflar 20-Mayıs 937 perşenbe günü saat 16 ya kadar 
Diyarbekir İnhisarlar İdaresinde kabul edilecektir. Şartnamesi 
Diyarbekir, Gaziantep, Urfa, Mardin, Bitlis ve Siirt Idarelerin-
dedir. Muvakkat teminatı 1875 liradır. (1054) 1-1820 

Iran 'fransıt yolu 
jnşaat Müdürlüğünden: 

30-4-937 cuma günü ihale edileceği yalnız Ulus gazetesınde ilin 
olunan Trabzon İran Transit yolunun Ağrı Vilayeti dahilinde Saç
tepe ile Kızılyokuş arasında kısmen hazırlanmış ve kısmen hariç
ten gelecek taş ile yeniden inşa edilecek olan 17 kilometrelik şose 
ile tesviye ve imalatı smaiye ve tamiratı mütemadiye ve ekip bina
larının noksanlarının 99889 doksan dokuz bin seki zyüz seksen do
kuz lira 84 seksen dört kuruş bedeli keşfi üzerinden ikmali inşaatı 
görülen lüzum üzerine yeniden kapalı zarf usuliyle eksitlmeye çı
karılmıştır. Eksiltme 17-5-937 pazartesi günü saat 15 de Erzurum 
Hül•ümet binası i~inde Nafıa Müdürlük odasında Transit yolu in
şaat komisyonunda yapılacaktır. Evrakı keşfiye ve şartname ve 
mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrak Erzurum ve Ağrı 
vliayetleri Nafıa Müdüriyetinde görüleceği gibi beş yüz kuruş mu
kabilinde Erzurum İran Transit yolu inşaat müdürlüğünden alı -
nabilir. Muvakkat teminatı 6245 liradır. 

İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesikala-
rı ihtiva etmek şartiyle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
38 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını ı 7-5-937 pazartesi günü saat on dörde kadar Transit 
yolu İnşaat Komisyonuna vermeleri lazımdır. Postada olacak ge -
cikmeler kabul edilmez. (2359) 1-1841 

Erzincan vilavetiC.H.P. . ~ 

İlfönkurul 
Başkanlığından: 

Erzincan Vilayeti Merkezinde yapılacak 
Halk evi binası eksiltme ilanı : 

ı - Erzincan şehrinde yapılacak halkevi binası kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (68000) liradır. 
· 3 - İstekliler bu inşaata aid proje ve planları ikiyüz kuruş mu
kabilinde parti yönkurulu heyet muhasibliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 14 - mayı s- 937 tarihine rastlıyan cum agünü sa· 
at 15 de Erzincan parti binasında toplanacak parti ilyönkurulu he
yetince yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler aşağıda yazılx temi
nat ve vesaiki aynı gün saat on ikiye kadar heyet başkanlığına tes
lim etmiş olmaları laz~mdır. 

A - İsteklilerden 2490 sayılı kanunun 16 ıncı ve 17 ci madde
leri mucibince 5100 liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibnce eksiltmeye girmeğe 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D - Ehliyet vesikaları Erzincan nafıa müdürlüğünden tetkik 

\ı'e tasdik edilecektir • 
6 - Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar makbuz 

mukabilinde komsyon başkanlığına verilecektir. Posta ile gönde
rilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. Bu iş hakkın
da fazla izahat almak istiyenler Erzincan halk partisi ilyönkurulu 
heyetine müracaat etmeleri. (940) 1-1632 

T1AS1'R llACl 
KANZUK 

En eski nasırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen v~ kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kaı.
zuk eczanesi, her eczanei'! Lulu· 
nur, cıddi ve müessir ııı nasır 
tlacıdıı . 

EYi HABER 
BAYAN FİGARA 
Paristen en son getirdiği 

elbise ve şapkaları Ankara 
Palas'ta göstermeye başlamış
tır. 1-1832 

Yol ve inşaata müteallik her 
nevi hesabat, proje, şartname 
tanzimi fenni maliimat ve istişa 
re kontrol ve işçilik teahhüdatı 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara - Yenisehir No: 17 

Kiralık Ev 
2 katlı 6 odalı konforlu Necati 

B. okulu. Makaslı apartıman kar
şısında, 14/ 13 No. Telefon 2693 

1-1907 

l(iraJıl{ Ev 
Oç oda, hol, uaikonlar, man

zara ve tam konfor. Çok ehven. 
Yenişehir, Kazım Özalp caddesi 
bitişiğinde Ural S. No. 8 (Fidan-
lık karşısı). 1-1889 

Kiralıli Ev 
Kavaklıdere Sümer Bank ev

leri yanında yol üstünde su elek· 
trik mevcut bağlı ev kiralıktır. 

Taliplerin Dahiliye Vekale
ti mutemedi Ahmed Hamdi Yağ
cıoğluna veya Kağıtçı Halil Na· 
ci'ye müracaatları. 1-1722 

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

raat Bankası memurlar apar tı
manları arkası No. 10. içinc!.'.d· 
lere müracaat. Telefon: 2676. 

iş Arıyor 
Yalnız bir çocuğa bakmak 

için bir Bayan iş arıyor. (E) 
post restant Yenişehir - Havuz
başı. 

1-1914 

ZA YI 
1930-1931 yılında Nevşehir 

Gazipaşa ilk okulunda beşinci 
sınıfını bitirmiştim. Aldığım şe
hadetnameyi zayi ettim. Yenisi
ni alacağnndan eskisinin hük
mü yoktur. 

Tahsin oğlu Tevfik 
Nevşehirli 
1-1913 

KİRALIK ODA 
Yeni~ehirde Tuna C. Balk so

kağı No. 10 da möbleli veya möb-
lesiz. 1-1860 

PAZAR GÜNLERi ÇALIŞMAK 
lSTlYEN BAY ANLARA 

Yarış alanında 9 mayısta baş
lıyacak at yarı~ları müşterek ba
his satış kişelerinde çalışmak is
tiyen Bayanlarm 4-5·937 akşamı
na kadar stadyomda müdüriyete 
müracaatları ilan olunur. 1-1876 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

) 

,r/1 

idrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka
suk apartımanmda 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastaları
nı pazardan maada hergün 
saat on yediden yirmiye ka
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 

Kiralık Kat 
Beş odalı traçalı muşambalı 

bahçeli nazarti güzel bir kat kira· 
lıktır. Müracaat telefon 1347 

1-1908 

Ilgın Şarbaylığından: 

Ilgın U rayının Açık Eksiltme usulile 
Yaptıracağı Su İşleri İlanı : 

1 - Menba üzerine yapılacak muhafaza havuzu ve kaptal 
2 - İsale güzergahı hafriyatı ve boru vaziyetleri 
3 - Çelik isale boruları ve aksamı hususiyetleri, 
Ilgın kasabasına isale edilecek olan 7565 lira 71 kuruş bedeli 

keşifli su tesisatı 4 • mayıs - 937 ye tesadüf eden sah günü saat 15 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye 
girebilmek için bedeli keşfin % 7 buçuğu nisbetinde teminatı mu
vakkate akçesi veya o nisbette banka mektubu veya 2490 No. lu ka-
nunun 17 inci maddesinde tasrih edilen esham ve tahvil1tla Nafıa 
Bakanlığından alınmış müteahhitlik vesikasmı ihaleden evvel il • 
gın şarbayhğına vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve şeraiti mn
nakasayı anlamak istiyenlerin Ilgın şarbaylığma müracaat etmeleri 
ilan olunur. (994) 1-1724 

Anli.ara Valiliğinden: 
Aylık 

icraı 
L. K. 
30 00 

Dipozito 
Mahallesi 

Kapı MetrQke 
No. No. 

Müştemilatı veya 
mevkii 

Misakımilli 

Sokağı 
Kardüşmez 

Cinsi 
Ev 4 oda, ı balkon, ı hela 

1 mutfak, 1 koridor, 1 san-
6 128 

L. K. 
30 85 

dık odası, 1 hol, 2 oüun· 
luk ve kömürlük 

y İbadullah 33 452 2 50 2 60 
Hacıdogan " 

8 50 lO 00 10 25 
İstasyon Depolar Ahır 

00 
S 

Zir nahiyesi Köyönü Bahçe 1838 M2 
3
; !~ ~ O~ ~S 

" " " · " !' 938 · k dar aylık icarmın ihalesi 10-5-937 
Yukarda evsafı yazılı gayrı menkullerın mayıs gayesıne a İ kl'l . h' 1 d gös• 

azartesi günü saat 15 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. ste 1
. erın ıza a~.m a rı 

ferilen dipozito makbuziyle sözü geçen gün ve saatte Defterdarlık satış komısyonu~a ı:17~~acaatla • 
(1022) -

YENt SiNEMAl .. AR HALI{ 

BUGÜN BU GECE 

Ankara Sayın Halkı Sabırsızlıkla 
Beklediği Büyük Bir Sanat 

Eserine KatJu§ttı 

S~VİŞMEK ARZUSU 
Baı rollerde: 

Sinema aleminin en muvaffak iki yıldızı 
Marlene Dietrich - Carry Cooper 

Orijinal bir mevzu çerçevesi dahilin• 
de emsalsiz bir a§k ve ihtiras filmi 
Uaveten: Gülünçlü Miki Mavs ve 
Batbakannnızın Belgrad sey•hati 

intibaları 

BUGÜN BU GECE 

Sen mi Öldürdün ? 
Canlandıranlar: 

Lewis Stone - Bruce Ca.bot 
Betty Grable - James Gleasoo 

S . · ı . . . b"ır merak ve ala• 
eyırcı erım sonsuz deli• 

ka ile süriikliyen aynı zaınanda 
- arh bir 

şet ve heyecan saç.an e~ . 
sergüze,tin acıklı hikayesı. 

lk' kısonlık gayeE 
Progra.ına ilaveten: 1 • 

gülünç ve eğlenceh Şort 


