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Taç giyme töreni için 

ismet lnönü Londraya 
gitmek üzere dün 

lstanbula hareket etti 

Taç giyme töreni için 
gönderilen davetiyeler 

Davetiye çerçevuind e, Kral 
ve Kraliçenin armaları, lngü
tere gülü, Hindistan lotüsü ve 
arması, lskoçya arması, Avus
turalya Mimozasiyle arması, 
Cenubi Afrika ve Yeni Zelan· 
da'nın armaları, Kralın inisi
yal'leri, Vela, lrlanda ve Ka
nadamn armaları vardır. 

Tören dolayısile 
Londra ve Parisde 

bir çok politik 
görüşmeler olacak 

Başbakanımız garda büyük 
gösterilerle uğurlandılar 
İngiltere Kralı Majeste Altıncı George'un taç_ giyr:ıe merasimin 

de hükümetimi.zi temsilen bulunacak türk heyetıne rı~aset edecel 
olan Başbakan İsmet İnönü, dün akşam 19.30 da hususı tr~rı:le İstaıı 
bul'a hareket etmiş ve istasyonda Bakanlarla Cun:hur .~~ısı adım 
Cumhur Riyaseti Genel Sekreteri Hususi Kalem Dırekto~ ve yav~~ 
leri, kordiplomatik, bütün vekaletler erkanı ve kalabalık bır halk kut 

lesi tarafından uğurlanmıştır. 

Yugoslavya mektubları: 6 

Sahne kültürü 
Falih Rıfkı AT AY 

- Dostum Saffet Arıkan'a -
Zagreh şehrinin opera takımı 

dün iki hafta içi·n Adriyatik kıyı
larına hareket etti. Fakat Kral 
Aleksandr tiyatrosunda ikinci b~r 
hırvat, küçük tiyatroda üçüncü bır 
hırvat trupu opera ve ope~e~ ~em
eilleri vermektedir. Musıkisız o
)'Unlar ve balet trupu da başk~ !. 

Burası hırvathğm merkezıdır. 
Llovenliğin merkezi Lubl.~yana~?a 
aynı sahne kültürünü gorecegız. 
Belgrad'da da sırb opera ve ope
ret temsilleri görmüştük. Yug?.s· 
lavyamn yalnız müslüman ve turk 
parçaları fasıl heyheyleri içinde 
çürüyüp gitmektedir. Ah bu şark! 
Öldürücü şark! Nesi var nesi yok· 
sa, topyekun hepsi ile bu nıüslii· 
man şarkı! Hiç bir veba, bu şar: 
kın bir buçuk asırlık muka venıetı 
kadar insan ıstırabına ve kaybrna 
malolmamıştır. 

30 nisan akşamı büyük tiyatro
da hırvat sanatkarlarının ilk ve 
eskimiyen eserlerinden biri oyna· 
nıyordu: Zrinski! Bu, türklerle 
hırvatlar arasmdaki bir barba aid· 
dir. 

Hırvatlıga t.yatro zevkini a
vusturyalılar getirmişlerdir. Bu ta· 
rafları cermenleştirmek için bul
dukları ilk tedbirlerden biri, kül
türün başlıca neşir vasıtalarından 
biri olan sahneyi almanlaştırmak
tı. Hırvatlar 1860 tarihlerine ka
dar, birkaç sene, viyana talebeliği 
ettiler. 1860 da hırvat milli mecli
si bir kanun kabul etti. 77 sene 
evelki bir hadised ı bahsediyo
rum: birinci maddeye göre tiyat· 
ro milli bir müessesedir; ikinci 
maddeye göre bir opera ve dram 
mektebi açılacak, ve hırvat sanat· 
karları arasında eser müsabakala
rı yapılacaktır. Üçüncü maddeye 
göre mahaJli hükümet hırvat sah· 
nesine tahsisat verecektir. 

Esasen yirmi otuz yıldanberi 
garb musikisini öğreten bir mek
tebleri de vardı. Hırvat milli mec· 
lisi, milli şuuru uyanık tutmak ve 
Lırvatlığı cermenlik içinde kay· 
hamaktan kurtarmak için var kuv· 
veti ile sahneye sarılmıştır. 
, Elimdeki Zagreb tiyatrosu ilan 
defterini görecek olursanız, bü~ 
yük bir Avrupa şehrinin temsil 
alemi içine düştüğfrnüzü sanırsı· 
niz. Nihayet burası bir kasabadır. 
İzmirden ufak bir Avrupa kasaba
sıdır. 

Başbakan İsmet İnönü İstan
bulda kendilerine iltihak edecek 
olan Ordu Müfettişi Orgeneral 
Kazım Orbay ve Donanma Ku
mandam Amiral Şükrii Okan ile 
birlikte Semplon Ekspresiyle İs~ 
tanbuldan Londra'ya hareket ede
cekler ve Paris'ten geçerek Pa· 
dekale • Duvr üzerinden Londra
ya gideceklerdir. 

C. H. P. Kamutay grupunun 
toplantısı 

Ankara, 4 (A.A.)- Cumhuriyet 

Ha1k Partisi Kamutay Grupu bugün 

4~5-937 öğleden sonra reis vekili Trab. 

zon saylavı Hasan Sakanın reisliğinde 

toplandı. 

Başbakan İnönü, taç giyme merasimin-

de bulunmak üzere Türkiye Cumhuri.. 

yetini temsil için mukarrer seyahatine 

bu akşam başhyacağını grup heyeti 

umumiyesine biJdirdi. 
Parti Grupu muhterem başvekiline 

seyahatinde tam muvaffak~et v:. afiye.t 
temennisiyle coşkun tezarurat gosterdı. 

Ruznamede başka bir mevzu olma.. 
drğından celse bununla kapandı. 

Sancaktaki 
azınlıklar 
Cenevre, 4 ( A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildi-

riyor : . . 
Eksperler komıtesınde Sancak-

ki akalliyetler meselesinin mÜ· 
~ " k 

k 
· bı'tmiştir Bu muza ere za eresı · 

da bazı fikir mübayenet
esnasın 
leri çıkmıştır. Bu ihtilaflı noktalar 

l 
k halta konuşulacaktır. ge ece 

yarın İngiliz murahhasının 
. t · Jelli tali komitenin ha-

rıyase ın . . . 
:zırladığı anayasa proıesının ko· 

Ulmasına başlanacak ve yarın· 
nuş k A 

dan itibaren anayasanın atı ve 
son şekli tesbit edilecektir. 

,,~ ................ ,...~ ........................ ,... ....... ~,._ ... ı• 

• • 
! Türkçe ana dildir i 
! .............. ~ ..................... ~·~·.., .......... ..,,.-49 ... ! 

Güneş - Dil analiziyle 
yeni etüdler 

Terminolojide kullanılan sözler üze· 
rine 'Güneş - Dil prensipJeriyle yaptığı· 
mız etütlerin ve analizlerin verimleri, 
bütün o araştırma konusu olarak aldı
ğımız sözlerde, türkçenin oynamış ol • 
duğu kaynaklık rolünü aydınlatmıştı. 

Bu yolda araştırmalara daha bir çok de
vam edeceğiz ve başlamış olduğumuz 
endüktif ispata istenildiği kadar yeni 
deliller getirmekten geri kalmıyacağız; 
ancak, Güneş - Dil prensiplerini de ha
reket noktası alarak ve güneşin vasıf 

ve eserlerinden çıkan ana anlamları 
(aydınlık, sıcaklık, hayat, hareket, n~ş. 
et ..•• mefhumlarını) esas tutarak yürü • 
tülen metodik araştırmalar da türkçe -
nin, yalnız terminolojiye temel olan 
sözlerde değil, genel olarak dilin (lan
gajm) teşekkülünde dahi ana dil rolü· 

nii oynamı~ olduğunu ap aydın meyda-

Yazan: Ahmet Cevat Emre 
na koyabilmektedir. 

1 
AYDINLIK ANLATAN SÖZLER 

1. Türkçede 
Aydınlık kelimesinin kökü olan 

"ay" müstakil bir sözdür. Güneşle ay 
gök cisimlerinin en mümtazlarıdır. Gü
neşe daha neolotik çağlarında tapınıl

dığı ma](ımdur, ''ay'' da mitolojide ö -
nemli bir yer tutar: "Ay dede" tabiri bu 
rolün bize kadar uzanan bir yankısıdır. 

"Ay" basit bir prensipal köktür, 
"v. ğ" ana kökünden çıkmıştır. Orijin
de v. ğ ana kökü, bütün vasıflariyle, 

güne~in dil işareti idi; ondan geliştn 
prensipal kökler güneşin vasıflarını 

gittikçe daha ayrımlı (differencie) ola
rak temsil etmişlerdir. Dilimizin sakla-

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

Bilbao'da asilerin 
ilerleyişi durduruldu 

Londra, 4 (Hususi) - Havas Ajansı muhabiri Bilbao'dan bildi
riyor: Deniz kıyısı boyunca ilerli yen asi yürüyüş kolu birçok giiç
lüklerle karşılaşa~aktır. Bask ınilisleri diğer bölgelerde bilhassa 
Durango'da mevzılerini tahkim etmişler ve asi taarruzlarını püs~ 
kürtmüşlerdir. Dün ölen 400 asinin cesedleri gömülmüştiir. 

Royter bildiriyor: Basklar di.in 
Bermes - Mundana arasındaki 
köprüyü atarak italyanlarla is
panyollarm irtibatını kesmişler
dir. Benneo'yu işgal eden asiler 
bir balıkçı gemisinin getirdiği bir 
top bataryasiyle mitralyöz ve sair 
harb malzemesini almışlardır. Ar
morbieta ve Rigoita bölgelerin
de. hükümteçiler asi taarruzları
na muvaffakıyetle mukavemet et
mişlerdir. 

Asi bombardıman ve avcı tayyare-
leri Bask cephesindeki bütün mevziler
le geriye giden yollan şiddetle bombar
dıman etmişlerdir. 

• . Hırvatlar sahneyi kurmak 
tçın tiyatroyu inşa etmişlerdir. Bu· 

( Sonu 6. rncı sayfada ) 

Bilbao'yıı müdafaa eden askerlerin kumandanları 

{Bu hususta gelen diğer telgraflar 
üçüncü sayfamızdadır. ] 

Faris, 4 (A.A.) - Jour gazetesi. 
bugünlerde Londra ve Pariste bir çok 
siyasi görüşmeler olacağını bilidıriyor. 
Bir çok tuna devleti dış bakanlarının 

_,Kırat altıncı Corcun taç giyme töreni 
dolayısiyle seyahatleri, ingiliz ve fran.. 
sız devlet adamlarına kandileriyle tc. 
mas imkanını verecektir. 

Pariste bu görüşmeler hararetJe ha.. 
zırlanmaktadn. Romanya dış bakam B. 
Antonesko ile yapılacak görüşmeler, 

fevkalade ehemiyeti haiz olacaktır. Bu. 
nunla beraber Fransa dış bakanhğınuı 
hazırlanmakta olan İtalya • Romanya 
andlaşmasınm imzasına engel olacak 
ikna kuvvetine malik olacağı şüpheli. 
dir. Başlıca gayretler Roma • Berlin 
mihverinin tesirlerini gidermiye matuf 
olacaktır. İngiliz hükümetinin elinde 
kuvvetli bir koz vardır: Para, siti ban. 
kederi, ne doktor Şahtm ne de Koot 
Cianonun malik olmadığı bir ikna kuv. 
vetine malik bulunmaktadırlar. 

Dr. Aras'ın 
Tahraı~ 

yolculuğu 
Tahran, 4 (A.A.) - Gazeteler T~ 

kiye Dı~ Bakanı Rüştil Aras'ın may11 
sonlarında Tahrana geleceğini yazarak 
türk - İran andlaşmalarmdan sonra bu
nun iki memleket görüşleri arasın

daki birliği gösterdiğini ehemiyetle te. 
barüz ettiriyorlar. 

Hava seferleri J 

Devlet Hava Yolları fdaresinin bir 
tayyaresi 

Adanada llir tayyare 
ıneydanı için 

tedl<lliler 
Hava postalarının, Ankara - İstanbul 

arasında olduğu gibi, bu sene Ankara 
Adana arasında da işletilmesi kararlaş. 
mış tı. Devlet hava yolları idaresi, ~r 
şeyden evvel Adanada tayyarelerin L 
nip kalkabileceği bir meydan temini için 
tetlkikler yaptırmış ve ileride bir hava 
limanı olabilecek sahanın 24.000 liraya 
temin edilebileceği neticesine varılmış. 
tır. 

Hava yolları develt işletme idaresi. 
nin 936 yılı içinde meydanların satın 

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 
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Günün içinden: 

Ağaç 
Eski vakfiyeler üzerinde incelemeler yapa:n bir arkadaşımız söy~ 

liyordu: Milas' da 1207 (1793) s6nesinde ölen Atiye isminde bir ka
dın, vakfiyesine kendi mezanndan kasabanın su kaynağına kadar 
olan uzun bir yolun çınarlarla ağaçlanmasını yazdırmış. 

Bu yol ağaçlanmış mıdır ve ağaçlanmışsa Atiye kadının ölümün
den bugüne kadar geçen bir buçuk asır içinde bu çınarlar, baltanın 
elinden boyunlarını kurtarabilmişler midir, bilmiyoruz. Fakat bu va· 
sıyet ve bu vakıf üzerinde durmalıyız: Atiye kadınrn arzusu, ondan 
sonra gelecek birçok nesiller için örnek olacak kadar güzel ve fayda
lı bir arzudur. 

Canlıların ellerindeki baltalarla yer yer ormanları yere devirdik
leri bir devirde güneşe, gölgeye ve yeşilliğe gözlerini ebediyen yu
man bir kadrnm kendinden sonra yaşıyacak insanlar ve bayındır
laşması geregen topraklara karşı duyduğu bu samimi alaka kadar 
necib ve asil ne olabilir? 

Ağaçlanmamış bir vatan parçası, sırtına giyecek çul bulamadığı 
için çırılçıplak dolaşan bir yoksulun gösterdiğ1 manzaradan daha 
üzücü, daha elem verici değil midir? 

Yeni Türkiye toprakları üzerinde gürbüz kollar kadar, taze dalla
ra da muhtacız. Medeniyet ve bayındırlık, bütün modern malzeme· 
nin yanrbajmda yeıillik ve ağaç gölgesi de ister. 

Dış ticarette 
•• goze çarpan 

bir çalışma 
İstatistik genel direktörlüğünün ha

zırladığ1 istatistiklere göre ~ubat ayın
da ihracatımız 11.675.151; idhaltnnız 

5.550.225 liradır. Arada ihracatımız le
hine 6.125.926 liralık bir fark vardır. 

Bu netice, 936 senesinin aynı ayı ile 
kıyzslanmca 937 şubat ayında ihracatı
mızın, 936 fubat ayına göre yüzde yüz 
on iki fazlalaştığı gôrülür. Buna mu. 
kabil idhalatımız yüzde yirmi beş azal· 
mıştır. Asıl mühim nokta şudur : 

Ticaret muvazenesi 936 senesi fU· 
batında aleyhimize 1.898.000 liralık bir 
açık gösterirken 937 senesinin aynı a
yında 6.125.000 lira gibi büyük bir ra
kamla lehimize kapanmıştır. 

936 senesinin ilk iki ayında ticaret 
muvazenesi yalnız 807 .000 liralrk bir 
aktivite arzcdcrken bu miktar 937 sene
sinin aym aylarında 15.507.000 lirayı 

bulmuştur. İhr:rcatrmrzda yüzde 46 nis
betinde artış, idhalatımrzda yüzde Z1 

nisbetinde azalış ve genel ticaretimiz· 
de ise yüzde 35 nisbetinde bir yüksel
me görülmektedir. 

ihracatımızın taksimi 
Şubat 9'7 smeııinde iılıracahmızm 

ba?lıca memleketlere göre taksimi ş.u

dur: Alman yaya 7.449.000; Birleşik 

Amerikaya 829.000; ltalyaya 668.000; 
1sviçreye 475.000: Sovyet Rasyaya 
445.000; İngiltereye 413.000; ÇeKoslo
vakyaya 301.000; Fransaya 243.000; Yu. 
nanistana 93.000; diğer memleketlere 
759.000 liralık ihracat yapılmıştır. Şu· 
b3t ayına aid ihraca.at ve idhalat tablo
larının tetkikinden de ~u neticeler çık· 
maktadır.: 

Almanya, İsviçre, İngiltere, Çekos
lovakya ve Fransa ile şubat 1936 da ti
caret muvazenemb aleyhimize iken 937 
şuh-atında lehimize bir fark arzetmekte· 
dir. 

İtalya iJe ticaret mu~azeneıi şubat 
ayında 287 bin lira aleyhimjze gö:rü
nüyona da ilk Uci ayhk muvazene 130 
bin lira ile lehimizedir. 

936 senesinin ilk iki ayında diğeT 

memleketlerle ticaret muvazenesi 
1.616.000 liralık bir açık göitermekte
dir. 937 senesinin ilk ayında ise bu 
miktar yüzde 74 azalarak 409 bin liraya 
inmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 
müstesna, diğerleriyle ticaret muvaze· 
nemizde lehimizde bir geli~e kayde
dilmektedir. Ame:rika ile 1936 senesi· 
nin ilk iki aylık ticaret muvazenesi, 
lehimize 1. 742.000 lira bir fark göste• 
rirken, 937 senesinin aynı aylarında bu 
fark yüzde otuz iki nisbetinde düşerek 
t.186.000 liraya inmiştir. 

Kamutay Çağrılan 
* Maliye Encümeni bugün Ur.:ıtımi 

heyet içtimaından sonra toplanacaktır. * Memurin kanunu Encümeni bu
gün Umumi heyet içtimaından sonra 
toplanacaktır. * Dahiliye Encümeni bugün sa:ıt 10 
da toplanaca'!nır. * Arzuhal Encümeni bugün Umumi 
heyetten :sor:n. toplanacaktır • 

Nurettin ART AM 

8. Üstündağ • 8. Hüseyin Cahid 
Yalçın davası tetkikleri 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Bugün as
liye ikinci cezada B. Hüseyin Cahid 
Yalçının davbiyle alakalı olarak istina· 
be suretiyle Akpm gazetesi mürettible
ri ve B. Kazım Şinasi dinlendiler. Hepsi 
yazının kimin tarafından yazıldığını 

bilmediklerini ıöylediler. 

Prof. Prost geldi 
Iatanbul, 4 (Telefonla) - Mütehas. 

aıs Prost geleli. Floryada tetkikler yaptı. 
Unkaparu ve Azabkapıda Beyoğlu ve 
Şehzade caddesini tetkik etti. 

İstanbul hali'ne yeni bir pavyon 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Gelecek 

sene hale yumurta ve peyniT gibi §eyler 
için yeni bir pavyon ilffve edilecektir 

Adliye tayin kararnameai 
Adliye bakanalığı tarafından hazır

lanan tayin kararnamesi yüksek tasdi
ke arzedilmek üzere basbakanlığa veril
miştir. 

Umumi mağazalara hazırlık 
Kurulacak olan umumi mağazalar 

~irketine iştirak edecek bankalar hisse
lerine düşen paraların dörtte birini İş 
bankasına yatırmışlardır. 

.Ankaradaki kömür sergj!Ji Anka
ranın günlük mevzutı olmakta Je
vam ediyor. Serginin, kapanacağı 

güne kadar ı-t kapandıktan soma, 
aynı suretle, üurfode konuşıı.Jan bir 
hadise olmasını temenm ~meliyiz. 
Zira, memlekette bir kömü:t dawas1 
bıJlUnduğunu ve kömürün bir kömür 
memleketi olan Türkiye jçin ne mü
him bir ilk madde olduğunu bize bu 
sergi öğretmiştir. 

Asprin ki>mürclen çıharmsşJ 
Kömürden benzin çıkarılabilirmiş! 
Türlü türlü markalar taşıyan :ı.s-

prin paketlerine her başımız ;ığrıdık
S'a verdiğimiz pataları düşününüz:! 

Her kilometrede, benzin satıcısı 

memleketlere birkaç türk kuruşunun 
daha gitmesine sebeb olan otomobil
lerde yaktığımız talırik edici mad
deyi, mesela Kütahyada. bndimizin 
yapabileceğimizi akla getiriniz! 

Bu ve buna benzer Jözlt;:ri Ank<ı
radtt her evde sık sık i#tiyorıız. 

Ankara Türlr.iycnin başı ve kalbi
dir. 

Sergiyi biitün memlekete göstere
medi isek de davanın ankaralılarca 

anlaşılmış olmasını temin etmekle 
onun her tarafta Iayik ı0lduğu akı's
leri bulacağım düşünebiliriz. 

Hakikatlere vücud veren hemen 
daima hulyalardır. 

Kömiirün ilk madde olarak, Rur
daki kadar geniş ölçüde kullamlaca· 
ğr günü içimizden görecekler oldu
ğunu neden tahmin etmiyelim? 

Türk anilin boyalan, tü.rk maki
m yağları! 

Sergi bize ne güzel ufuklar göster· 
miştir. - N. B. 

ULUS ============================================--5-5-1937 

u 
k 
Kamu~y bugün toplanacaktır. Ruz

name 9udur s 

Bir defa müzakereye tabi olan maddeler 

1 - 1936 mali yılı muvazenei u
mumiye kanununa bağlr bir kısım daire 
büdcelerinde değişiklik yapılmasına 

dair 1/ 764, 1936 mali yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı bir kısım da
ire büdcelcrinde değişiklik yapılması. 
na dair 1/776, 1936 mali yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı bir kısım da· 
ire büdcelerinde 9950 liralık münakale 
yapılmasına dair 1/ 787 ve 1936 mali yı
lı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bir kısım daire btidcelerinde deği~iklik 
yapılmasına dair 1/ 789 sayılı kanun la
yihaları ve büdce encümeni mazbatası. 

2 - Hava yolları devlet işletme 

idaresi 1936 mali yılı büdcesinde 39.000 
liralık münakale ya.pdmatına dair ka· 
nun lAyihası ve büdce encümeni maz· 
batası. 

3 - Hudud ve sahiller sihat U· 

mum müdürlüğü 1935 yılı büdce kanu
nunun 5 inci madesiyle sarfma izin ve
rilmiş olan 400.000 liranın 500.000 lira
ya çıkarılması hakkında kanun layiha. 
aı ve büdce encümeni mazbatası. 

ikinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Bolu mebusu B. İsmail Hakkı 
Uzmaym avcılık hakkında kanun tekli
fi ve ziraat, dahiliye, adliye ve büdce 
encümenleri mazbataları • 

2 - Deniz hastanesinin tamiri i· 

çin 1937, 1938 ve 1939 tenelerine sari ta

ahhude giri~ilmesi hakkında kanun la· 
yihasr ve mitıi müdafaa, büdce ve sihat 
ve içtimai muavenet encümenleri maz. 
hataları. 

3 - Trabzon • İran hududu tran

sit yolu üzerinde otobüs, kamyon ve o

too10bU işletmesi hakkında kanun layi

hası ve nafia ve büdce encümenleri maz. 
hataları. 

4 - Türkiye Cumhuriyeti Hiikü
metiyle Yunan~stan krrallrğt hüktimeti 
arasında Ankarada 15 ikinci kanun 1937 

tarihinde alud ve imza edilmiş olan l:a
çakçılığm men ve takibi için türk - yu· 
nan mukavelenamcsinin tasdiki hakkın
da kanun layihası ve hariciye encüme
ni mazbata.sr. 

lspanyol asilerinin ablokası altında 
bulanmakta olan Bilbao fehriırİn adı, 
dünya ga:uteteriııin ~iitunlarmcla ve hu
lr:e1İ11 dilindedir. Baga ba sun?tlc IDeJ
lıur olan bta ~r, otla yJI evel gene 
laöyle cihanı kenet' i ile mqp) ~ti: 
Jesuaa Pujana isminde bilbiıolu llüçük 

•ir i'çi l11:z, bir daıuö.ıt. keadi.ine açık
sa ihanet etmekte olau nişanbsım biçak
layıp öldu•miiJ .,. muhakeme neticesin
de yedi sen• hapis cc:ıası pymişti. 

ihanetin c:e:ıaaııu böy1eu venn~k h" 
panyo.! kanunlarında yazılı deiilse de İs
panyol kadınlarının adeti olmak dolayı
aiy)e bilbao11u on bin kadua, gayet şid
detli bir lisanla yazılnuı bir mahzer ha
zırlayıp mahkemeye vererek genç kızın 
affmı istcıniılerdi. Mahken~e ise bu mah· 
:ıerdeki Jisanı kendi.ine hakaretle c!o1u 
bulmuş ve bu on hm kadının aleyhi11dc 
takil:ıata ba~laımştı. 

On bin tane lmdrn aleyhinde ad i ta
kibat yapmak! 

lşgit!lkçe büyümüır, dünya gıız;'!te1e
rinde geniş akisler bulmuş, her yerde 
dedi koduau yapı mağ ba lamışkeo işe 
nihayet adliye vekaleti kan!imlf ve me
se.eyi ört bas eüci ti. 

Bi!bao i.,te böyl_ tari.1ıte bir- kene da
ha ~lrret kazanmış bir İspanyol ~ehri
dir. 

Londradaki taç giyme töreni 

Krral altıncı JGrjun 12 mayısta ya

pılacak olan taç giyme töreninde Arm!
n"ka elçisinin ingili:z sarayı u Herine 
uyaun omak fnıkf kısa pantalon ve i
pek SOl."ab giymek hu1t1sandaki kan.n 
Amerikanın bazı ileri derecede &;molı;. 
rat muhitlerinde az çGlr. heyecan uya»
dmnışbr. Ameı·ika dış bakanlığı, Lond-

Büdçelerde münakaleler 

Ankara belediyesine 25 
bin lira borç verileç 

Umumi muvazeneye dahil bazı daireler büdcelerinde münakale 
yapılması ve bazı büdcelerde de açılacak fasıllara tahsisat konulma• 
ıı hakkındaki ka.nun projesi Kamutay ruznameaine alınmıştır. 

Projeye göre Bathakanhk mes· ı kısmına: umumi maaşlara 35.000; mu-
tur athsisatına 100.000; Maliye vakkat memuriyetler hacirahma 
Bakanlığı daimi memurluk harci- 3200; tayyare şehidleri tazminatı 5000; 
rahına 10.000; hükümet mali el- ıtaj ve lisan tahsil tahsisatı ve yabancı 
çilik ve konsolosluk binalarının memleketler tetkik seyahatleri masraf-
tamiri masrafı 3000; Dıt Bakan- ları faıılına 14000; Milli Müdafaa Ba-
lık elçilikler ve konsolosluklar me- kanlığr deniz kısmına: daimi memur
murları maaş ve temsili tahsisa- luklar ve harcirahına 1800; tayinata 
tiyle akçe farkı ve merkez memur- 40.000 lira ilave edilmiştir. 

ları maa~ faslına 41.000; hükü- Büdcelere yeni.den konan 
metlerle anlaşmalar yapmaya me- fevkalade tahsisat 
mur edileceklere verilecek harci
rah ve kongrenin diğer masrafları 
19.240; Sıhat Bakanlığı verem 
mücadelesi masraf faslına 600; 
sıtma mücadele faslına 45. 750; 
staj için yabancı memleketlerine 
doktor ve eczacılann harcirahla
rı, tahsi! ve tedavi masrafları fas
lına 1.825; çocuk hastahanesin~ 
5000; leyli tıh talebe yurduna 15000; 
Kültür Bakanlığı muallim ders 
ücretleri faslına 86.363; askerlik 
dersleri öğretmenlerine verilecek 
ücretlere 1.000; müfettişler harci
rahma 2.000; ilk ve orta öğretim 
müfettişleriyle ilk öğretim müfet
titleri kunları masraf 1 harcirah 
ve ücretleri faslına 5.000; İstan
bul Kandilli rasathanesi masraf
larına 1.000; müitahdemler ücre
tine 21.750 lira. 

Bayındırlık Bakanlığı: İsveç gru
pu işleri için verilmiş olan poliçelere 
mtıkabil yapılacak tediyata 155.407; 

2200 numaralı kanuna göre yapdmakta 
olan Sıvas - Erzurum ve Malatya ilti
ıak hattı bütün ücret ve masraflarına 
155.483. 

Ekonomi Bakanhğı işletme faslına 
1500; deniz ticareti müsteşarlığı umum 
masrafları 2000; açık maaşı 315; tekaiid 

ikramiyesi 2036; Ziraat Vekaleti orta 
orman mektebi faslına 4000; muvakkat 

tazminat ZOO; Milli Müdafaa Bakanlı

fı: 1683 numaralı kanunun 58 inci mad

desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 20.000; nakliyat 30.000; ikrami
ye 2000; Milli Müdafaa Vekaleti hava 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - o.monıı türlaleri ne ~ 
nuın Awupaycı gcftil.cr ? 

2 - Timür ne zaman öldü? 
3 - Amcrikada ilk yolca trc• 

ninin işlediği tarih nedir ? 

4 - Aınerih" - Meluika harbı 
ne zaman yapıldı ? 

5 - Nevyork lıüriyet abidesi
nin açılı§ tarihi nedir ? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Avusturalyada altın ne 
zaman bulundu ? 

C - 1843 de. 
S - Amerikada elektrik sandal

yesin<le ilk idam hükmü ne zaman 
İnfaz edildi ? 

C - 1890 da. 

S - Rusyada ilk Duma ne za
man kuruldu ? 

C - 1905 de. 
S - Raspotin ne zaman öldü. 

rüldü ? 
C - 1916 da. 
S - İrlanda serbest hükümeti· 

rıin kuruluş tarihi nedir ? 
c - 1922. 

radaki elçiliği mer.uırlannın Sen • Ceyms 

sarayı usullerine göre hareket etmeleri 

baklanda kendilerine İ%İn vermiş ol-

ta ~"'l'aber Amerika kongresi azasm

dan bazıl:ı?ı b karşı itirazlarda bu

l muşlardır. Hatta uadan biri bundan 

bahse rken IOl'1ml§tur- "Madam ki in

gfüz usulle.-ine ~öre ıiyinmeği orada
ki elçimn için ck>ğru buluyoruz, necen 
Libcria'daki elçimiz peştemaUe ıezme· 
sin?" 

Aynı projeye göre muhtelif daire 
büdcelerinde yeniden açılan fasıl !ara 
fevaklade olarak 469.673 lira tahsisat 
konulmaktadır. Maliye Vekaleti 934 

ve 935 mali yılları karşılıksız borçları
na 10250; Ankara belediyesine borç 
250.000; İzmir panayırına yardrm 
100.000; Çatalağzı limanının avan pro
je masrafı için 10.000; Milli Müdafaa 
Bakanlığı büdcesine: harbiye okulu ile 
civarındaki binalarda kullanılan sula-
rm akıtılması masrafları için 70.000 li
ra (hizmet belediyece yapıldığı takdir-

de bu tahsisat yardım olarak toptan be
lediyeye verilecektir.) Milli Müdafaa 

Bakanlığı hava kısmına, 648 numaralı 
kanunun dördüncü maddesi mucibince 
gedikli küçük zabitlere verilecek taz-

minat için de 2100 lira tahsisat konul-
mu~tur. 

Bütün dairelerde yapılan münakale
lerin yekunu 1.091.953 liradır. Yeniden 
açılan fasıllara konan paranın yekiınu 
da 469.673 liradır. 

Ankara belediyesine verilecek 250.000 

liranın vade ve faizi bakanlar heyetin· 
ce tt1bit edilecektir. 
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Denizli viıayetinin 1937 büdce pro

jesi !ç Bakanhğa gelmiştir. Projeye 
göre vilayetin gelir ve masrafı denk ol
mak üzere ~di 'büdcesi 442420 fevkaiade 
büdcesi de 157.570 liradır. Bunun 81.211 
lirası hususi idare işlerine, 198.55 lira
lı bayındırlık işlerine, 191.328 Hrasx 
kültür işlerine, 15.348 lirası ziraat ve 
baytar işlerine, 46716 lirası sağlık i~e
rint, 81.962 lirası da türlü işle're ayrıl
mıştır. ViUyetin hazırladığı beş yıllık 
kalkınma programına göre be!) yıl için
de birçok mektebler b~ sınıflı yapıla
cak ve vilayet içinde beş yerde yatılı 
ınektebler kurulacaktır. Köylümüze 
yu:rdu ve yurdun güztllikle:rini tanıta
bilmek için seyyar sinema makinası a .. 
lrnacak ve muallimler sayısı arttırıla~ 

caktır. Btf yıl içinde ıı dekar nümu
ııe üzüm bağı, 40 dekar nümune meyva 
bahçesi, 8 dekar nümune sebze bahçesi 
kurulacak ve her sene Edirneden gül 
fidanları celbolunacak ve halka tevzi 
olunacaktır. Her sene 350 - 450 bin a
ded asma çubuğu ve fidan yetiştirile
cek bunlar ve ayrıca yetiştirilecek dut 
fidanları halka parasız dağıtılacak ve 
bu suretle flokseradan bozulmuş yerli 
bağların yeniden ihyasına çalışılacak
tır. Denizli, Sarayköy, Buldan, Çivril 
ve Çalda sıfat ve eneme istasyonları ku
rulacak, at, boğa, aygır, Kıbrıs eşeği 
ıatın alınacaktır. Vi~ayet hastahanesi
ne birçok pavyonlar ilave olunacak. ka
zalarda dispanserler vücuda getirilecek. 
ıari ve salgın hastalıklarla geniş öl· 
çüde sava~ yapılacaktır. 

Çiftçiye parasız pamuk tohumu 
Ziraat bakanhğı Nazilli ve Adana ha· 

valisinden pamuk tohumu almağa karar 
vermiştir. Bakanlık bu tohumlan para
sız olarak çiftçilere dağıtacaktır. 

Samsun valisi geldi 
Samsun valisi B. Fuad vilayetine aid 

muhtelif işler etrafında bakanlıklarl:ı te
maslar yapmak üzere ,ehrimi.ze elmiş· 
tir. 
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İki ziyaret 

E nternasyonal münsebetlerin kar
şılıklı ziyaretlerle idare edildiği 

bir devirde devlet adamları tarafından 
yapılan seyahatlerde hususi bir mana a
ranmazsa da Rom;ı - Berlin mihveri ile 
bu mihver etrafında dönen devlet mü
messillerinin son bir kaç hafta içindeki 
gidiş geli~•eri, her tarafta alaka uyandı
racak derecede sıklaşmıştır. Avusturya 
başvekili Schu:.chnigg tarafından Vene
diğe yapılan ziyareti, Göring'in Roma 
seyahati takib etti. Prusya başvekili ay
rılır ayrılmaz da alman dış bakanı, Von 
Neurath Mussolini ile görüşmek üzere, 
ltalyaya gitın:ştir. Diğer taraftan Avus• 
turya cumhur reisi Miklas da başvekil 
ve dış bakanı İ1e birlikte M1tcaristanı zi· 

yaret e rr ...... 
Av •' cumhur reisi, Peşteye, e· 

velce, ınacar naibi Horti tarafından ya• 
pılan bir ziyareti iade etmek için git
miştir. Ve gerek macar naibinin Viyana· 
da kabulü, gerek Avusturya başvekili 
hakkın a Peştede gösterilen candan 
tezahürü, bu iki memleket arasın· 
caki samimi dostluğa delil olarak gös
terilebilir. Her iki ziyaret, Avusturya ve 
macar milletine siyasi mukadderatlarının 
birleşmiş olduğu eski ve daha mesud 
ZAmanların hatırlanması için vesile tef• 
kil etmiştir. Fakat bu ziyaret yalnız teş• 
rifat ve geçmişi anmak için yapılmıyor. 
Orta A\·rupa politikasınm son istihalesi, 
Avusturyayı Macariıtana daha ziyade 
yaklaştırmıştır. Avusturyanın en büyük 
endişesi istiklalinin korurK11a11dır. Daha 
açık bir tabirle, Almanya tarafından il
hak edilmekten korkuyor. Muhtelif za• 
manlarda bu istiklalinin korunma•• için 
ayrı ayrı kombinezonlara dayanınıtbr. 
Son zamanlarda da en büyük ümidini I· 
talyaya bağlamıttı. İtalya dıt politikası· 
run siklet merkezini orta Avrupaclan Ak
denize İntikal ettirdikten sonra Avuıtur• 
ya, büyük koruyucusunun kuvvetli yar· 
dımmdan mahrum kalacaiından endi
te etmiş ve orta Avrupanın küçük dev• 
!etleriyle kombinezonlar yapmayı düıün· 
müştür. Bu arada AvuıturY• iıtiJdiliyle 

k d 
"'-'·adar o.!an Çekoslovak· 

en ya ın an aaaa 
ya gelmektedir. Fakat Almanya buna 
razı olnuyor. Ve Venedik mülakabnda 
anlaşılmıştır ki Mussolini de A!man~ayı 
sücendirmemek için muvafakat etnUYe

cek. 
Venedik mülakatının Schuıchnigg Ü• 

zerinde hiç de iyi bir intiba bırakmadığı 
muhakkaktır. Horti • Miklaı görütıne
lerine bu meselenin mevzu teşkil edece· 

ği şüphesizdir. 
Von Neuratb'ın ziyaretine gelince; 

bunun da evvela Ciano tarafından yapılan 
bir ziyareti iade ve sonra Roma • Ber!in 
mihverini sağlamlaştmnak için yapddı
ğı bildiriliyor. Filhakika Roma ile Berli· 
nin görüşecek çok itleri vardır. Batta 
ispanya meselesi gelir. Bu mesele eıa· 
ıen Göring ile Mussolini arasındaki mü· 
zakerelere mevzu teıkiJ etmiştir. lspan. 
ya harbımn gidişinden 1 talya ve Alınan
yanın memnun olmadıkları 1 talya gaze· 
telerinin neşriyatından da anlaşılmakta· 
dır. Her halde Franko iki bamiıini ha· 
yal sukutuna uğratmıttır. Bundan sonra 
iki faşiıt devletin iktisadi zorluğu gelir. 
En büyük zorluk da iptidai madde teda· 
rikinden ileri gelmektedir. Bu iktisadi 
zorluğa karş ımüşterek bir çare arama· 
lan beklenir. Alman dıt bakanmm ya• 
nında matbuat ve kültür itleriyle met· 
gul adamlar da gittiğine bakılırsa, bu 
nokta üzerinde de bazı aranjmanlar ya· 
pdacağı anlaşılmaktadır. 

Fakat tabü en ehemiyetli mesele, 
orta Avrupa ve Avuıturyanın vaziyeti 
meselesidir. Almanya, Roma protokolu· 
nun genişletilerek kendisinin de ka111bİ• 
nezona ahnma11nı istiyor. Yani bir hal· 
ya - Avusturya • Macaristan kombine· 
zonu yerine 1 talya • Almanya • A vuıtur• 
ya ve Macaristan kombinezonu. Bunun 
en kuvvetli rüknü Almanya olacağından, 
yeni kombinezondan, vaktiyle Bismar· 
km yaptığı üç imparator itilifı gibi, Al· 
manyanJD hekemonyaıı altına girecek• 
tir. Fakat ltalya belki ayni sebeble bun· 
dan çekiniyor. Avusturya ise, batka ınüli· 
haza ile büsbütün kaçımyor. Orta Avrupa 
meselesinde İtalya da Avusturya da 
Macaristan da hatta Çekoslovakya da 
Almanya ile teşriki mesaiye hazırdırlar. 
Hatta bu te~riki mesai olmadıkça orta 
Avrupa meselesinin halli mümkün olma· 
dığı takdir ediliyor. Fakat bütün orta 

Avrupa~ı alman hekemonyası altına ko-1 

yacak bır teşriki mesai değil. 
Her h'llde orta Avrupanın politika 

Bilbao şehri boşaltılıyor 

ln.giltere tahliye, Fransa da 
iskin işleriyle uğraşacak 

Paris, 4 (A.A.) - Bayondan buraya 
gelen haberlere göre Bilbaoya mühim 
takviye kıtaları gelmekte ve bu kıtalar 
hemen ileri hatlara sevkedilmektedir. 
Bundan başka, Bilbao yolunu Franko 
kuvvetlerine kapamak maksadiyle Bask 
cebhesine Asturiden tayyare, tank ve 
top geldiği bildirilmektedir. General 
Mola ordusu dün Bilbaonun şimalinde 
ve cenubunda son müdafaa sistemlerini 
teşkil eden Munguis ve Echansı işgal 
etmiştir. 

Asilere göre 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: Bask 
cebhesinde Franko kuvvetleri hatlarmı 
ıslah etmişlerdir. Santander cebhesinde 
bir hükümetçi taarruzu, bunlara ağır za
yiat verdirerek püskürtülmüştür. Fran· 
ko kuvvetleri Bask bOlgesinde mevzile. 
rini tahkim ve bütün yolları tamir et. 
mekle meşgfıldürler. Havasa göre yeni 
harb malzemesi gelmekte ve asilerin 
yeni bir taarruza hazırlandıkları anla.. 

ş:lmaktadır. 
Bir hükümetçi tayyaresi Saragosoyı 

bombardıman etmiştir. 20 kadın ve ço. 
cuk ölmüş 30 kişi yaralanmıştır. 

Asiler Bilbaoya bir hamlede 
girecekler 

Burgos, 4 (A.A.) - General Franko 

şu beynatta bulunmuştur: 
''- Bask cephesindeki harekat düt

man tarafından akim bırakılmış değil
dir. Bu harekat muvakkat bir zaman i. 
çin durdurulmuştur. Bunun sebebi ise 
kuvvetlerin mühim bir ilerleyişten sonra 
yeniden teksifidir. Müteakiben Bilbao 
ya ~ir hamlede girmek üzere harekete 

geçilecektir.,, 

Bilbao'nun boıaltJmtuı İfİ 
Paris, 4 (Hususi) - salihiıyetli mah. 

filler Frankonun Bilbao'nun boşaltılma. 
si işi hakkınqaki cevabını tefsirden ka. 
çınmakta, İngilterenin açıkdenizde bu.. 
lunan ticaret gemilerini korumak hak. 
kına malik olduğunu söylemekle iktifa 
etmekte ve asilerin sivil halkı taşıyan 
vapurlara taarruz edeceklerini sanma. 

maktadırlar. 

ilk mülteci kalileıinin Sen Jan dö 

lüz.' e gelmeıi bekleniyor 
Paris gazeteleri, general Franko'nun 

cevabına rağmen İngiltere ve Fransarun 
Bilbaonun tahliyesi hakkındaki tasav
vurlarını değiştirmiyeceklerini yaZJyor• 
}ar. Jur, Franko'nun henüz fransız dıı 
bakanlığına cevab vermemiş olduğunu 
yazıyor. övr, mülteciler hakkındaki ted
birler için İngiltere ve Fransanın daima 
temas halinde olduklarını, İngilterenin 
tahliye, Fransamn iskan işleriyle uğra-
şacağını haber veriyor. 

Alman gazetelerinin lngiltereye 
hücumları 

Berlinden bildiriliyor: Alman gazete. 
teri !ngiltereye şiddetle hücum etmekte 
ve ispanya işinde tavrını değiştirmiş ol· 
ınakla muaheze etmektedirler. Bask cep· 
hesine dair çıkarılan yalan haberlerin 
bir ingiliz manevrası olduğunu yazan 
gazeteler bunun Almanya ve !talya a
leyhinde bir propaganda otdugunu ve 
hükümetin böylece silahlanma progra
mının külfetlerini halka daha kolaylıkla 
kabul ettirmek istediğini kaydetmekte· 

dir. 
''Eıpana''nın batması meıeleıi 

Londradan bildiriliyor: 
Amirallık dairesi "Espana''nın bir ma-

na çarparak battığını bildirmektedir. 
~alensiya hükümeti ise neşrettiği bir 

tebliğde geınini~ tayyarelerden atıla~ 
bombalarla battıgını, 4 bombanın gemı. 
ye isabet ettiğini, bunlardan üçünün ge· 
ıninin güvertesinde patladığını ve cep· 
haneliğin ateı alına.sına sebeb olarak 
Espana'nın 32 dakikada batmasına yol 

vaziyeti yeni bir olut clevrindedir. Ve bu 
sebebledir ki devlet adaınlan arasındaki 
seyahatler, alelade bir hadise mahiyetini 
alnut iken, Von Neurath'ın Romayı ve 
Miklas'ın Budapeşteyi ziyaretleri her 
tarafta hususi bir a~aka uyandırmııtır. 

A. Ş. ESMER 

Bombardımanlardan .sıanra yaralananlar hastahaneye naklediliyor 

açtığını bildirmektedir. Bombardıman 
sırasında zırhlı kıyıdan 6 kilometre u
zakta idi. Hiç bir su sütunu görülmüş 
olmaması, zırhlının mayına çarpmadığı

nı isbat etmektedir. 

Katalonyada vaziyet 

Deyli telegraf Katalonyada tam bir 
kargaşalık hüküm sürmekte olduğunu, 
partiler arasında mücadelenin boyuna 
arttığım, hükümetin anarşiyi bastır

mak için yardımcı kuvvet istediğini, 
para vaziyeti de berbad olduğundan 
Valenıiya şehrinin kendine mahsus bir 
para bastığını bildiriyor. 

Diğer taraftan anarşist - sendikalist 
radyo istasyonunun bir beyanname neş
rederek Katalonya iç bakaniyle Barse
lon polis direktörünün istifasını iııte· 

diği Banelondan bildirilmektedir. 

Perpinyon, 4 (A.A.) - Barselondan 
alınan aon haberlere göre, telefon sant. 
ralı civarında polis kuvvetleri ile ya. 
pılan çarpışmalar neticesinde anarşist. 
ler Baraelonun büyük bir kısmında ha
kimiye~i ele almışlardır. B. Lompanys'in 
Valansıyadan asker gönderilmesini is. 
terliği de söylenmektedir. 

Londra, 4 (A.A.) - Royterin Paris
ten bildirdiğıne göre, Barselondaki a. 
narşist hareketi bastırılmış ve Kampan
is vaziyete hakim olmuştur. 

Sen Jan dö Lüz, 4 (A.A.) _ Baıse. 

ton radyosu, halkı katolonya merkezinin 
sokaklarında kanlı mücadelelere niha
yetvermiye çağırmaktadır. 

İngiltere' de kır al 
ailesinin tahsisatı 

Londra, 4 (A.A.) - llazinei hassa 
huıuıi komitesinin dün öğleden sonra 
neşrolunan tavsiyelerine gore kıratın tah. 
sisatı 410.000 İngiliz lirası olarak ibka 
edilmekte olup prenses Elisabet'in se· 
nelik tahsisatı 21 yaşına kadar 6.000 ve 
sinni rüşdden sonra bir dük dö Korno
uay'ın dünyaya gelmesi takdirinde ge
reken değişiklikler yapılmak kaydı ih· 
tirazisi ile 15.000 ve prenses Margaret 
Roz'un sinni rütdden sonraki tahsisa
tı 6.000 ingiliz lirası olarak tesbit edil· 

miştir. 
Valide kıraliçenin tahsisatı 70.000 

ingiliz lirası olarak b;fakılmıştır. 
Dük dö Gluçester'in tahsisatı, 25.000 

ingiliz lirasından 30.000 İngiliz lirasına 

çıkarilmıştir. 
Dük dö Vindsor'dan bahis yoktur. 

Sovyet büyük elçileri 
arasında değişiklikler 
Moskova, 4 (A.A.) - Sovyetlerin 

Tokyo sefiri olup Berlin sefirliği
ne tayin edilen B. Yureneff için istenilen 
agremanı alman hükümeti vermiştir. 

B. Yureneff, dış komiserliği mua· 
vinliğine tayin edilmiş olan B. Potem· 
kin'in yerine Paris sefirliğine tayin edi
len B. Suritz'e halef olmaktadır. 

Vindsor dül{Ü 
Fransada 

Yollarda f ransız polisleri 
tertibat alıyorlar 

Paris, 4 (A.A.) - Vindsor dükü, bu 
sabah Vernöy l'etan'da, Parise 53 kilo
metrelik bir mesafede bulunan Vorarl
berg - Ekspress'den hareket etmiş ve 
Kand şatosuna gitmek üzere otomobi
le binmi§tir. 

Tours, 4 (A.A. ) - Birçok gazete
ciler, sinemacılar, fotoğraf muhabirle
ri, bugiln Dük dö Vindaor'un gelmesi 
beklenilmekte olan Kand şatosuna gi
den yolları tutmuşlardır. 

Öğrenildiğine gore, Dük dö Vind
sor'u hamil olan tren, meçhul bir yer
de duracak ve Dük, doğrudan doğru
ya otomobille ş;.,toya gidecektir. 

Kand şatosuna müntehi olan yol!ar, 
mühim polis ve jandarma kuvvetleri
nin muhafazası altındadır. 

Evlenme tarihi, henüz tesbit edil
memişse de bu işin herhalde kıralın 
taç giyme töreninden sonra yapılacağı 
öğrenilmiştir. Kand şatosunun tabi ol
duğu Mon kasabasının belediye reisi 
Dr. Merçiye, evlenme törenini ifa et
mek üzere Adliye bakanından hususi 
salahiyet ve talimat almıştır. 

Sovyet - Mançuri 
sınırında yeni bir hadise 

Moskov.a, 4 (A.A.) - Kabarovsk'den 
bildirildiğine göre, 2mayısta saat 7•20 
de bir sovyet sınır devriye kolu kanka 
golünün cenubunda ve sovyet toprak. 
larında silahlı bir japon • mançuko müf· 
rezesi ile sınır boyunda da sovyet top· 
raklarına girmeğe hazırlanan mitral· 
yözlerle mücehhez başka bir japon • 
mançuko müfrezesi gormüştür. Japon 
mançuko müfrezesi sovyet devriyesi il· 
zerine mitralyöz ateşinin de yardimiy
le ateş açmıştır. Sovyet devriyesi mu
kabele etmiş ve bunları Mançuko top
raklarına çekilmeğe mecbur eylemiştir. 
Hadise mahallinde japon kurşunları 
bulunmuştur. 

İmparatorluk konferansı 

açıldı 
Londra, 4 (A.A.) - Çemberleyin 

imparatorluk parlamentolar konferan
sım açarken söylediği nutukta büyük 
Britanya imparatorluğunun dünyanın 

her tarafında sulhu korumak için elin· 
den geleni yapmak hususunda kati ola· 
rak müttehid bulunduğunu ehemiyetle 
kaydetmiştir. 

Serbest İrlanda hükümeti de bu 
konferansa iştirak etmektedir. 

f!hmmızttlJJ 
Bir sergi kurulması 

lüzumu 
CUMHURlYET'te Yunuı Nadi kö

mür sergisinin son derece muva.'fak ve 
mükemmel bir eser olduğunu ve aa· 
nat t~yinatı bakımından Avrupada· 
ki benzerleriyle boy ölçüıecek bir se
viyede bulunduğunu belirttikten son

ra diyor ki : 
"Kömür sergisini tertibetmek için 

uğraşılan zamanın azlığına ve karp
laşılan zorlukların çokluğuna rağmen 
ortaya cidden güzel ve muvaffaki
yetli bir eser kurulabilmiıtir. Kömür 
sergimiz haklı olarak beynelmilel 
takdirler kazanan bir eser oldu. AT· 
rupa matbuatı onu tam Avrupai bir 
eser olarak övüyor. Sergicilikte bu 
mertebeye vardıktan aonra onu artık 
tesadüflere tabi olmaktan kurtararak 
Ekonomi Bakanlığında önemli bir 
ıube haline koymakhğımızın da aıra• 
aı gelmiıtir diyeceğiz. Yalnız Ekono
mi Bakanlığı her yıl hemen hemen 
bet altı aergi tertib ediyor ve bairçte 
açılan bazı sergilere de iıtirak ediyo
~z. Sonra memlekette aÇJlan aergılo
rın hemen hepsiyle Ekonomi Bakaa
lığımız alakadar oluyor Bütün bu -
beblerden dolayı bu aergi iıini bakan
lıkta resmi bir teıekkülle zapt ve rabt 
alhna almaklığımız pek iyi olacakm 
Bu suretle bir tarfatan aergicilijimi.~ 
muttarid bir terakki yoluna konul. 
mut olur, diğer taraftan memleluıtia 
ıuraamda burasında açılan Hrcilere 
faydalJ yol göıtericilikler yapıbr." 

CUMHURlYET'te Abidin Da.erm 
19 mayıs idman bayramının malai~ 
ti ve idmanm milletin fiziyolojik büa.. 
yesi ehemiyeti hak.kmda verdiii bir 
konferan11 okuyoruz. Muharrir, maJa., 

telif memleketlerin bu aahacla yapo 

tıkları büyük gayretleri tebarii& 9'
tirdikten IOftl'a ezcümle ıunlan aö,..._ 
yor : 

"Medeni dünyada apora, bedea 
terbiyesine bu kadar ebemiyet ywiJ. 

meıinin en birinci, batta tek aebe1Ji. 
bu itin, ferdin ve milletin müdaf ... 
bakımından çok büyük kıymeti haia 
olmasıdır. Beden terbiyesi, ferdi aai• 
l&m, gürbüz, kuvvetli ve muka•...et
li yaparak milli müdafaa baklDl•daa 
kudretini artırır. Böyle bir millet. 
neslin bakası itibariyle kudretli bir 
millettir. Böyle bir millet, en büyük 
maddi ve manevi imtihanı olan harb
de, hamundan daha çok dayanır, a
lız, basta insanları bir tarafa bırab 
nız, hatta vücudları gev,emif, yum• 
tamıt, yağlanmış, yürüyüfe ich••!W~ 
11cağa, soğuğa tahammülsüz, çabucak 
yorulup bitkin bir hale gelen .-... 
lerden mürekkeb bir ordu, en iyi si
lahlarla, en büyük vatanperv•lik 
duygulariyle mücehhez olsa da ,.. 
nilmeğe mabkümdur .. Sulh zamanm. 
da, ailab altında 200,000 askeri bal• 
nan bir millet, harb zamanJDda, 2 mil
yon asker çıkaracaktır. Muzaffer °"" 
du, mütemadi talimler, idmanlarla, 
sporcu tabiriyle anform bir haldedir. 
Zabitiyle ve neferiyle yürüyÜfe, hal'o 
be, tabiatin mihnet ve meıakkatl..
mütehammil bir vaziyettedir; fakat. 
seferberlik emriyle orduya iltihak • 
decek yüz binlerce ihtiyat ne halde
dir? Eğer, millet çiftçi ve aporca bir 
millet değilse, bu ihtiyatlann ekseri
si bam ve idmannsdır. Kartı11Ddalri 
düıman, bütün kudreti itibariyle ı.. 
ikse, ona ihtiyatlarını idman ettirmek 
için vakit bırl'.kmıyacak, kendi bede
ni üatünlüiünden istifadeye çalıpcak. 

tır. Demek ki bilhaNa halkmm ekse
riyeti çiftçi olmıyan milletler we her 
milletin ihtiyat zabitleri, çiftçi olma. 
yanları ıpora, beden terbiyesine çok 
ehemiyet vermek mecburiyetindedir
ler. itte sporun milli müdafaa bab 
mından mühim bir cephesi de bad•4 

Yurdu müdafaaya kotacak inaaa
ların, sağlam vücudlu ve idmanlı ol. 
maları, ancak apor yapmalariyle ka
imdir. 

Kendisini, ailesini, yurdunu aeTea 

her İnsan spor yapmağa, vücudüne 

bakmağa mecburdur. Sporu, bedea 

terbiyeaini gündelik ihtiyaçlarımız 

arasına sokmalıyız. Saglam ve ktW• 

vetli İnsan, aihatlidir, neıelidir, daha 

çok çah;ır, daha çok kazaDJr, daha 

çok yaşar, güzel ve kuvvetli bir neail 

yetiıtirir. 
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L ond ra'nın 
garb ma -

halleleri muaz -
zam bir odun ve 
demir deposunu 
andırıyor. Dev 
gibi iskeletler ha
linde terkib edil-

Londrada büyük 
sokakların üzerin
den geçmekte, ev
lere çarparak yarıl. 
makta ve yavaş ya
vaş bütün ıehre ya
yılmaktadır. 

Güneş· Dil analiziyle 
yeni etüdler 

hazırlıklar Ancak, şaşaa, 

ihtişam ve renk-var 1 
Yazanı Ahmet Cevat Emre 

lanınaaı gibi görünıniif, ve "akıl'' onlar• 
ea ''iç" karanlıkları aydınlatan bir gii • 
net sayı:lınıttır. 

mi' olan demir 
borular alabildiğine yükselmektedir. 

Başka yıllar çocuk ve yaşhların 
şe'"' , ·~ra uzanarak ilkbaharın ılrk 

güneşinde dinlendikleri Haydpark'da, 
timdi, haftalardanberi kurulmakta o • 
lan çelik iskeletleri tahtalarla kaplıyan 
on binlerce i'çi karıncalar gibi çalış • 
maktadır. 

Kıral alayının geçeceği caddelerde
ki mağazalar, içlerinde tribünler inşa 

etmek için vitrinlerini daha 'imdiden 
bo"1ltmağa bafladılar. Bazı büyük otel
ler, damlarına muazzam iskeleler kur • 
durdular. Alayın görülebilmesi ihtima
li olan her yerden istifade edilmekte • 
dir. 

Fakir halkın yaşadığı Londra'nın 

doğu tarafmdaki mahallelerde bile, 
şehrin batısındaki tantanalı ve muh • 
teşem sokaklarda olduğu gibi hazırhk· 
lar yapdmaktadır. 

Aylardan, haftalardanbcri bugün 
için para biriktir ilmektedir; eğer hava 
iyi gidecek olursa, 12 mayıs öğleden 

sonra bütün sokaklara boydan boya u
zun masalar kurulacaktır. Bütün bu so
kaklardaki masalarda, bir tek ailenin 
efradı gibi, belediye reisi ve azalariyle 
birlikte çay içilecek. pasta yenecek 
candan hasbihallerde bulunulacaktır. 

Taç giyme töreninin yapılacağı 

Vestminster kilisesinin içinde ve dıtın· 
da birçok muvakkat ilaveler yapılmak
tadır. Kilisenin civarında, her gün as -
keri talimler yapılıyor. Suvari pol~ • .'e
ri alaya lazım olan müddeti iyiden i. 
yiye tesbit edebilmek i~in, 15 kilomet
re uztın'u~unda olan caddeleri baitan 
başa katettikten sonra tekrar geri dö • 
nüyorlar. Bu hareketler hemen hemen 
her gi.in tekrarlanıyor • 

Diğer taraftan Avam Kamarası aıa
lariylc di w er yüksek rutbelileri kiliseye 
taşıy<Jcak olan iki ton ağırlığındaki a • 
rabalar temizlenmekte, parlatr1makta • 
dır. Saray ahırlarında bu arabaları çe. 
kecek kuvvet ve kudrette beygirler bu
lunmadrğından, b:ra fabrikaları, bira 
fçılarını ta«ıttıkları arabalara mahsus 
atları bu işe tahsis etmek emrini almış· 
lardır. Bu itibarla, bugün birahanelere 
bira fıçısı taşıyan atlar birkaç gün son· 
ra pırıl pırll altın yaldızlı, sırmalr ko· 
şumlar, başlarında tüy sorgu~lar oldu • 
ğu halele sarayın muhteşem arabalarını 
çekeceklerdir. 

Haftalardanberi Veitminster kiliı;e
si halka kapalıdrr. Her gün, büyük tö • 
ren için tecrübeler yapılmaktadrr. Koro 
söyleyecek olan çocuklar, beyaz pele • 
rinler içinde, ayaklarında san ve kalrn 
çorabla tokalı iskarpinler oldu- ı haldo 
uzun bir dizi te,kil ederek taç giyme 
marşım talim ediyorlar. 

F akat biıtün bu hazırlıkların aza .. 
meti, taç giyme günü yapılacak 

törenin paı:laklr~r karşısında sönük ka· 
lıyor. Dünyanın dört bucağınçlan bu 
töreni görmek için beş milyon insanın 

geleceği tahmin ediliyor. 

Tefrika No. 23 

mektubu 

Törenden bir gün önce, akpına 

doğru. sokaklar yavaf yavaı1 kalabalık -
Iaımağa hatlar. Gece yarısı olduğu za
man büyük yaya kaldırımlar dolmuştur. 
Gecenin soğuk denecek derecedeki ııe -
rintiğine karvı korunmak makaadiyle 
battaniyelere aarılmıt halk yığınları &a• 

bahı bel,lemektedirler. Hadsiı heubsız 
aandviç paketleri açılıp karmlar doyu
rulacaktır; Termoslardan sıcak çay ve 
kahve içilecektir. Ve böylelikle nefC 
ve pkalarla dolu bir gece geçirildikten 
aonra, tören gününe girilecektir. Polis 
haftalardanberi atlarını bu büyük gün 
için hazırladığından onları sinirlendir
menin hemen hemen imkanı kalmamııJ· 
tır. 

Tıınyeri ağarmağa başlar batlıımaz, 

izdihnm tehlikeli bir şekil alacaktır. 

Bundan dolayı, bu gibi tehlikelere kar
şı bir tedbir olmak üzere, alayın ge~e
ceği caddeye çıkan bütün yan sokaklar, 
barikadlara benziyen kocaman kaprlar
la kapanmış, Taymis nehri · ve Okıford 
caddesinin, Haydpark ve Rejan cadde
sinin çevirdiği muazzam kare, daha a • 
lay gelmeden saatlerce evvel halk tara
fından çerçevelenmiş olacaktır. Ondan 
sonra artık bu çerçeveyi hic; kimse aşa
mıyacaktır. 'Gelip gewişin kesilme saa
ti gelince, tribilnlerdeki yere istenildi
ği kadar para ödenmiş bile olsa, baska 
zamanlar vazifesini alayla karışık bir 
itina ile yapan polis, çok şiddetli bir 
tavır takınacaktır. Nihayet beklenilen 
büyük an gelmiftir. 

Bu an, yığınlardan bir elektrik ce -

reyanı gibi geçecektir. Uzaktan bir 

uğultu işitilmekte ve bu uğultunun i • 

çinde milli marşın melodileri duyul ~ 

maktad•r. Kırahn muhafız süvari ala· 
yı görünmüştür. Mızraklarının uçların· 

daki beyaz kırmızı bayraklar, sanki bir 

güvercin sürüıü halkın üstünden geçi · 
yormuş tesirini yapıyor. Bunların arka· 
!arından topçu ve avcılar geliyor. Fa • 
)(at alayın en ihti~amlı tarafı asıl bun. 
dan sonradır: l{ıralrn şahsına mahsus 
5üvııri alayı, beyaz, al, sarı sırma renk
lerden mürekkeb bir fecri eğer takım
ları atın kuyruk sokumuna kadar pars 
derileri ile örttilüdür. Bu alay gözleri 
kamaştıracak kadar parlak ve pırılda • 
maktadır. Yanda "Tanrı kıralı koruıun,, 
ile ba,lryan ingiliz milli marşı çalıyor. 
Elektrikli bir düğme ile hareket edi • 
yorlarmı' gibi bütün askert kıtalar b. 
anda silahlariyle selam vaziyetine ge • 
çiyorlar. Subaylar kılıçlarını çekmiş, 

onlar da selam duruyorlar. 

Şimdi, meşhur Vindsor kır atlarının 
çektikleri kıralın arabası yavaş yava~ 

yaİclaşmaktadır. Halk bu anda COfmuş
tur. ''God save the King'' (Tanrı kıralı 
korusun) seslerinden meydana gelen 
bir oğultu, bir açık deniz dalgası gibi 

lerdeki zenginlik 
Veıtminister kiliaesine varıldığı ı;a.man 
en yükıek derecesini buluyor, timdi bu
rada, erkek üniformalarının renk zengin
liği kadınların tuvaletlerini de g-ölge
de bırakıyor. 

D aha aabahm betinde Veatnıinıter 
kilisesi dolmağa ba9lıyacaktır. 

Eıki aailzado ailelerin delikanlıları, 
ellerinde ananevi altın asaları olduğu 

halde davetlileri karıılayarak yerleri -
ne kadar &ötürüyorlar. 

Beyaz perukları omuzlarına kadar 
sarkan hakimler, pırıl pırıl pırılda~n 
cübbeler giymi,lerdir, Ermin kürkler
le ıüılenmit pelerinler giymif olan 
Lordlar, ellerinde tacları olduğu halde 
geliyorlar. Yüksek rutbeliler biribiri 
arkasından kiliseye akıyorlar; kilise -
nin içindeki manzara, gittikçe daha 
azametli, daha ihtişamlı bir renk alı -
yor. Dünyanın her tarafından gelmiş 

aııkerter ve diplomatlar üniformalar 
içinde yan tarafta yer alıyorlar. Lon
dra belediye reisi yanında City'nin en 
yaşlısı olduğu halde yerine götürülü -
yor. Davetliler geliyorlar, geliyorlar, 
ardı arkası kesilmeden geliyorlar. Av· 
rupa'daki hlikümdarlar, devlet reisleri 
doğrudan doğruya mihrabın yanı ba • 
şında yer alıyorlar. Hindistan ve Afri
kanm mümessilleri kilisenin içine ay
rı bir ihtişam veriyorlar. Taç ve ni~n
Jarm pırıldayan pırlanta ve elmasları, 

kilisenin loşluğu içinde dıvarlara ufak 
ı'ık benekleri aksettiriyorlar. 

Nihayet birçok saatler geçtikten 
sonra, her hareket duruyor. Kilisenin 
korosu terennüm etmeğe başlıyor ve bu 
sırada da Kenterburi peskoposu, yanın
dakilerle birlikte, kilisenin batı tara • 
fındaki büyük kapısına doğru ilerli • 
yor. Bu arada kıra! ile kıraliçede kili
seye gelmişlerdir. 

Koro, "Tanrımızın evine girmek is. 
tiyoruz •• Koralini terennüm ederken, 
kıral ile kıraliçe de mihrabın ortasına 
doğru ilerJeclikten sonra, diz çökerek 
sessizce ve büyük bir huşu içinde dua 
etmeğe başlıyorlar. Kilisenin içinde ne 
bir hareket, ne de bir aea var. Fakat bu 
sessizlik birkaç dakikadan fazla sürmü
yor. Kenterburi peskoposu yanında baş
vekil muavini, baş mabeyinci ve sarny 
mare~ali olduğu halde, şimal, ve cenu
ba, doğu ve batrya dönerek her defa -
sında "sirler, sizlere kır alımız Corc'u 
tanıtıyorum. Hepiniz, ona karşı besle -
diğiniz saygıyı göstcrmeğe gelmiş bu
lunuyorsunuz. Bunu isbat etmek arzu. 
sunda mısınız?" diye soruyor. 

Bu sorgu ile birlikte kıral da yüzü • 
nü dört istikamete çeviriyor. Borazan
lar çalıyor, ''Tanrı kıralı korusun'' ni -
daları kiliseyi uğuldatıyor. 

S ıra artrk asıl tac giymeye gel • 
miştir. Evvela devlet kılıcr, on • 

dan sonra, altın mahmuzlar, devlet asa· 
lan, dünya sembolü sayılan elma kırala 
veriliy:0r ve bu emanetlerin her verili-

(Başı 1. inci sayfada) 
nuş olduğu birçok basit ve türev (deri. 
ve) sözler bu ilk dil gelişimini göz önü
ne koyabilmektedir. Bu dil tanıkların.. 
dan aydınlık anlamiyle olanlarını öbür
lerinden (imkan dairesinde) ayırıp bu 
etüdümüze konu alıyoruz. 

"Ay'' en karakteristik olarak (sıcak
lığı hatırlatmadan) aydınlığı temsil e
den objedir. Yakutçada ''ıy", Çuvaşça. 

da uyıh = ''ay" dır. Yakutçada da bu 
şekilde olmak üzere, ryık = "mukad ... 
des" sözü vardır; Pekarski bu şözün 
gBklerde bulunduğu tahayyül edilen 
bir ağaç için (ıyık mas) denildiğini 
söylemektedir. Bu uyıh ve ıyık şekille· 
riyle kelimenin delfileti Güneş - Dil 
prensiplerine tamaıniyle mutabıktır: 

(1) (2) (3) 
Uyıh : v. ğ den uy + ıh 
Iyık ,, - ıy + ık 

Ana kökten anlaşılan aydınlık mef
humunu prensipal kök temsil ediyor; 
üçüncü ıh - ık unsuru da prensipal 
kökten anlaşılan aydınlık mefhumunun 
objektif olarak tecellisini ifade eder; o 
obje "ay" dır, veya Yakut mitolojisin
deki "kutsal ağaç" tır. Bu üçüncü un • 
surun başka lehçelerde a~mma ile düş
müş olduğuna hükmetmelidir. Kırgız· 
cada her şeyin en iyisi (en parlağı) de
mek olan aya (eskiden: ayağ) gelişi. 

min orta yolunda kalmış aynı sözdür. 
Çağatayca ağ == ak (bir varyantı ah) 

konkre olarak beyaz şeyleri (meselS 
yumurta akını) ifade eder. (Miicerret 
olarak beyaz rengi ve beyazlığı ifade 
etmesi tabiiğ daha sonra olmuştur.) Bu 
gözün her üç varyantı (ağ, ah, ak) birer 
prensipal köktür, bunlardan "ağ'', bizim 
telaffuzumuzla, ana köke en yakın ola
nıdır, fakat Anadolunun birçok yerin -
de bu ses sürekli bir ''g" (Adeta gayn) 
gibi söylenir. Semantik gelişim de şöy
le olmuştur: Ana kök orijindc güneşi 

bütün vasıflariylc ifade ederken, sonra
ları, daha muıı.yyen olarak, aydınlık ve 
parlaklık anlamiyle bu prensipal kök 
serisini yaratmış, ve ışıklı, parlak görü. 
nen beyaz objeleı·e tatbik plunmuştur. 

İlk medeniyeti yaratan atalar. psişik 
hadiseleri fizik hadiselerin dil işaret .. 
leriyle ifade etmişlerdir: anlamak, bil
mek, kendilerine bir karırnhğın aydın -

şinde ayrı bir seremoni yapxlmakt@dır. 
Nihayet üç buçuk kilo ağlrhğındaki ta· 
çı Kenterpuri peskoposu kırahn başı
na geçiriyor. Tekrar ''Tanrı kırah ko
rusun,, milli marşı söyleniyor; kilise 
uğulduyor, inliyor. Gene borazanlar ça. 
hyor, "Kırahmıza Allah uzyn ömyrler 
versin!" seslerinin .ilrdr arkasl kesilmi
yor. Altın mahmuzlardan maada hemen 
hemen aynı şeyler kıraliçeye de verile
rek ona da taç giydiriliyor. 

Artık Vestminster'deki taç giyme 
töreni bitmiştir. Kıral ile kıraliçe ara. 
balarına binerek milyonlarc;a tebaaları. 
nın doldurduğu Lçındra sokaklarından 

ge~erek Bukingham sarayına dönüyor· 
lar. 

söylediler. Hatta bu vaziyeti ktza açmamı ri
ca bile ettiler. Fakat, ben onları ikna ettim: 
eğer Benedik'i seviyorlarsa Beatrice'e bunu 
açmasınlar diye. 

ğiştirmek için işaret verdiği için Ursula de
di ki: 

- Bayan, siz ne zaman evleneceksiniz? 

Bu ıeviyeye ytikielen medeniyet de. 
likanhıı neolitik inaan artık içinde geç .. 
mektc olan fikir &lemini istikşafa ba§ • 
lanıı~tır. Bu gelitime tanıklık eden dil 
i~etleri, konumuzla ilgili sözler ara • 
ıında da, çoktur: 

"Ay" Altaycada "fuğur: iç aydınlı ... 
ğı, içteki güneşi,, ifade eder. Çağatay
ca, Kırgızca ve daha başka lehçelerde 
aynı aöz ''oy" ve ''uy,, (Kazan) şeklin. 
dedir; "oy-,, fiğil olarak "derin düşün
mek., anlamiyle de kullanılmaktadır4 
(Radlof. ı. oi sözünde 4 üncü rnağna). 
Bizim lehçemizde ayık = ''aklı başında 
olan, kendisinde şuğur bulunan kimse,, 
dir. Uygurcada "k,, sesini saklıyan "uk, 
"iik,. (ve ok, ök) = "anlayış ve anla .. 
mak,, tır ı "uğuk,, Kudako • Bilikte mu. 
hakeme kuvveti, ''şuğurun subjektif ha
li,. dir. Bir şeyi iyzah etmek, anlatmak 
(aydınlatmak) Uygı.ırcada ;ıy- fiğili ile 
ifade olunur. 

Bu prensipal kökün ''s,, li tipi de 
vardır: 

Us (Radlof. 1. Uygur, Koman, Osm. 
Çağatay v, b.) = akıl, fetanet, (Altay, 
Teleüt v. b.) = "meharet, sanğat" bu 
tipteki prensipal kökün başlıca müm~s
sillerindendir. Bu "s" li tip yakutçada 
kır veya (beyaz) atlar için, "ağs,, şek
linde, kullanılır, 

*** 
Tekarrür unsuru "Jeterminatil" 

(v. r) ile türeyen temler. 

Ağar - (ağ + ar) temi aydınlığın, 

berraklığın, aklığın yayılmış bir halde 

tekarrür edişini ifade eder. 

Çuva~ada ''uyar'' şeklinde olan bu 

tem "açık, berrak havayı,, ve ''havanın, 

göğün, ortalığın açık ve berrak olması

nı'' anlatır. 

Çağataycada ahar = "1. ak olan şey 

(kendisinde aklık tekarrür ve teayyiin 

eqen şey}, 2. çamaşıra konulan, veya 

kağıt yaparken kullanılan kola,, dır. 

Ayar~, uyar- temleri psişik haletler 

de ifade ederler: 

Lehçei - Osmanide "yoldan şaşmak,, 
ınağnasiyle gösterilen ''ayar-,, temin:n 
asıl anlamı ''~uğurun hususi bir balette 
tekarriir ve tecellisi,, dir; dinamik un
surla olduğu zaman bu mağna kendisi· 
ni daha iyi hissettirir: 

Ayart- = "birinin aklını çelmek, 
başka tarafa çevirmek; onu gaflet ve da. 
ıalete düşürmek,, tir. Gaflet dalfüet 
şuğurun yanlrş sayılna haletleri., dir. 

Uyar-mak (Tarama Dergisi) "hem 
ateşi, kandili yakmak, hem de uyumak
ta olanı uyandırmak, yani onda şuğuru 
tecelli ettirmek,, tir. 

Ayır-mak da bu gruptandır: "tef -
rik,. pncak dış ve iç aydınlık vasıtasiy
le olur. 

(!kinci kısmın devamı yarınki 

sayımızda). 

Yazanlar: Çeviren: - Doğrudur, Beatrice'in Benedik'in bu 
sevgisinden haber almaması lazımdır; belki 
de adamcağızla alay etmeğe kalkışır. 

Hero, U rsula'ya birgün sonra evleneceği
ni, bu işlerde onun yardımım istiyeceğini, 
hangi elbiseyi giymesi uygun düşeceği hak
kında kendisine akıl danışacağını söyledi. 

isminde olan bu adam, melankolik, geçimsiz, 
huytmz bir adamdı. Kardeşi olan prensten 
hoşlanmaz, onun dostu olduğu için Klaudi°"' 
dan nefret ederdi. Bu adam, sırf prense ve 
Klaudio'ya fenalık etmek için Klaudio'nun 
Hero ile evlenme~ine engel olmağa karar 
vermi~ti. Prens bu evlenmeyi bütün kalbiy ... 
le istediği için buna ,mani olmak Do Jon·a, · 
kötü bir zevk verecekti. Bu fena işte kendisi 
kadar fena bir adam olan Boracbio ile de 
işbirliği etmiş, ona mükafatlar adamıştı. 

Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Boşuboşuna yaygara 
ziyade methedip göklere çıkaracaksın. Sö -
zümüz Benedik'in Beatrice'i §iddetle sevdi
ğine dair olacaktır. Haydi başla, ~ünkü bak, 
Beatrice bizim neler konuştuğumuzu duy -
mak için sessiz adımlarla ağaçların arasın -
dan ilerliyor. 

Söze başladılar. Hero, sanki yanındaki 
kadının daha önce sormuş olduğu bir suale 
cevab veriyormuş gibi dedi ki: 

- Hayır, Ursula, o çok kibirli ve inadcı
dır. Tabiatı kayaların üzerinde yaşayan ya
bani kuşlara benzer. 

Ursula: 
- Fakat emin misiniz? diye sordu, ger

çekten Benedik, Beatrice'i kelimenin tam 
maan-· 1le seviyor mu? 

- , 1et prens ile b.,.nim Klaudio öyle 

- Ben şimdiye kadar bu adam gibi akıl
lı, yakışıklı ve asil pek az kimse gördüm. 
Fakat kuzinimin onu beğenmemesi ihtimali 
vardır. 

- Böyle yaradılışta olanlara bu kabil 
şeyleri açmak çok zor ama ... 

- Lakin bunu ona söylemeğe kim cesa -
ret edebilecek? Haydi, ben bunu ona açayım 
diyelim, benimle dehşetli surette alay eder, 
korkarım. 

- Fakat siz de kuzininiz ha~kmda pek 
yan.lış hükümler veriyorsunuz. Bayan Beat· 
rice bu kadar nazik ve kibar bir adamı redde
decek kadar da mantıksız olmasa gerek. 

Hero dedi ki: 
- Hiç şüphesiz, benim sevgili Klaudiom 

müstesıta olmak üzere o, İtalya'nrn birinci 
adamıdır. 

Hero, artık yanındaki kadma bahsi de -

Konuşulan sözleri nefes bile almaksn:m 
dinleyen Beatrice onlar ayrılıp gittikten 
sonra kendi kendine: 

- Kulaklarımdaki ateş nedir? dedi, bü
tün bunlar doğru olabilir mi? Artık alaya, 
acı sözlere, kibre, gurura elveda! Benedik, 
sevgine devam et! sana mukabele edeceğim. 
Senin seven elin benim çetin yüreğimi yu
muşatacak. 

Biribirleriyle çatmaktan hoşlanan bu iki 
eski düşmanın prens tarafından yapılan o
yun sayesinde biribirlerini seven iki dost ola
rak biribirleriyle ilk buluşmaları görülecek 
bir manzara idi. Fakat simdi Hero'nun tali
inde acı bir değişme baŞ gösteriyordu. Tam 
evleneceği gün bu iyi kalbli kr.zm ve baba$ı .. 
nuı yüreklerini üıen bir hadise olmuştu. 

:Prensin bir üvey kardeşi vardı ki o da 
h:rb dönÜ§Ü Messina'ya gelmi~ti. Don J en 

Borachio, Hero'nun yanında bulunan Maı.ı 
garet ile kur yaptığı içiıı Don J on, bu kadın• 
dan liero uyuduktan sonra onun elbiselerini 
giyip onun yatak odasının pençeresinden 
kendisiyle kc>nu&ması hususunda vaad ko -
parmak istiyordu. Yapmak istediği oyun şu 
idi; Bu vaziyeti görecek olan Klaudio, konu· 
şan kadının Hero olduğunu sanacak, böylece 
kötü maksada erişilmiş olacaktı. 

BtJndan sonra Don ]on, prensle Klau
dio'pı.Jn yanına giderek onlara Hero·nun ba~ 
yağı bir kadın olduğunu, gece yarılarında 
yatak odasııım pençeresinden gelip geçen 
er1{eklerl ~ konuştuğunu haber v 0 rdi. 

("'onu var) 
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Edebi meseleler 

Ostadları analım 
Kaybettiğimiz büyük şair Abdülhak rinde çıkmışlar ve bu eserler, sahne. 

Hamid için devlet ve millet tarafından Jni.zdc Jimdjye kadar &öriilmemiş ıük-
gösterilen takdir ve tebcil tc•alıUrlcri, ,eler tanin etsnlştir. Bu hadiseleri kar-
artık memleketimizde fikir ve edcbiya.. fıhkh bir anlayıftan başka neye hamle-

I 
Memleket:t:en 
kısa haberler 

X M. Kemalpatada l'U kurıu: -
]tf. Kemalpap wasında bütüa mell,lur-
lann ve muattimlerln devam ettikleri bir 
gaz kursu açdnuıor. Bet gUn devam e
den bu kursta zehirli gaz derslerlııi kiil
tür müfetti§lerinden llıaan vermiştir. 
Kurs sonunda imtihan da yapdacaktır. 

/938 de pamuk endüstrisi 
Fabrikalarda 8.854.000-

kilo bez 1.268.000 
tm hakiki mevkiine yükselmif olduğu- debiliriz. Halk, onun k.omedilerinde 
na güzel bir delil teıkil etti. kendini buluyor ve keııcll bayatııaıo aaü-

Bu öliimün, yurd ölçüsünde uyan - kemmel hicivlerini alkışlıyor. Fakat 
X Bur .. ya ıele.a .-rinoı koyunJa. 

n: - Bursaya bu sene Almaayadan 
(250) alnıan et ve yapaiı koçu ıetiril
miıtir. Bunlardan auııi tohumlama ya· 
pılacaktır. Bu koçlarla en az J 50.000 Jı:cr 
yun merinosa tahvil iJi,ne tabi tutulacak
tır. Bu rııi.inuebetle ge~ll seııe saJı,an 
aekiı ıuni tohwnlma istasyonu bu 1eae 
kırk istasyona ~ıkarılmıştır. 

kilo iplik istihsal edilecek 
dırdığı büyük alaka ve teessürde, genç- Mueakibı:ade Celil, iyi bir teınap mU-
lik, edebiyata, ve hele asırlardır bu harriri oldufu kadar, s-öken imparator-
memlekette hiç de ciddiye alınmamıt luk devrinde bu çökifll huırl111119 olan 
olan 'iire liyık oldulu kıymetin veril- tanlleri bulup meydana cıkannakta ve 
meye ba,ıandığı manasını ~ıkararak canlı bir ıurctte göslerimi.r:in ISniine 
hakh olarak sevinmittir. sermeku büyük meharet g&lteren bir 

Blz, eskidenberi daha .r:iyade, filrin fnkılib muburiridir. Bu itibarla, onun 
ve f&irin, mizah mecmualarına nükte ve birçok komedileri, gençlik için, ibretle 
mazmun mevzuu olmasına alıtmı- ıeyredilecek levbalardır, diyebilir~ 
şızdır. Tezyif ve istihza, hücum ve iftL Yqayan edebiyatsılarımu: içındt, 
ra, ömürlerini, bir fiir &bldeal kurmak Muaahimadeden 10nra Halid Ziya'yı 
i~ln barcamıt olan pyıhların ekseriya hatırlamakla Eminönü balkevi yerinde 
tek naıibl olagelmittir. Okunmıyanla • bir intibah yapau,tır. Hakikaten .Mu -
rın üıtadlaştırılmasmda da siz bir is • uhibudo Celil, nasıl tcmlfil edebiyatı-
tihza kokusu duymaz m111nız? JDızm en emektar ve tcbciledeğer ıima. 

Diyebiliriz kf, kı&a bir müddetten- ıı ise, hic füpbnls Halid Ziya da türk 
beri memlekette edebi bir uyanıp şa • bikAyeciJfğinfn en yüJcleJr ıirveJioi te~ 
hid olmaktayız. Yurdun her yanın• da. kil eder. 
ğıJan halkevlerinin bu davada çok tak- Hemen aynı yaş.ta olan bu iki üstıd.-
dire değer emekleri geçmit olduğu da da müşterek olan bir taraf da, her iki-

l inin de, sanata karşı göıtermi~ olduk -
muhakkaktır. Kağıdın jkj misline ya -
k ları sarsılmaz bağlılıktır. Musahibzade 
ın bir niıbette pahahlanınıf olına-

ıına raimen, bu mevsim bilhassa edebi· son piyesinin altına imzasını atalı da-
yat sahasında tercüme ve telif bir eser ha bir yıl otmadı, Halid Ziya, bb:e, e,,-

. ıfz bir zevkle okuduğumuz hatralarını 
yağmuriyle karşılaştık. Bunların kah • 
telcri ne olursa olsun, memlekette bir her yıl ·yeni bir iki dld halinde sun -

maktadır. Bunca engellere ve menfi şart. 
okuma artıfrna delalet eden bu Jıidise.. 
yi, edebiyat hayatımız namına büyü.k !ara rağmen, edebiyata ka111 sevginin 
bir sevinçle karıılamamaya imkan yok- aksaçtı bir ba~ta bütün gençlik ı~cak

hğiyle hila yanmakta devam etmesı, sa-
tur. nat kıymetinden ayrıca, insanı m~te -

Halkevlerimiz, edebiyatımızın eski hassis eden ulvi bir manzara teşkıl et· 
ve yeni büyüklerine anıf geceleri hazır· 
lamak, ihtifaller ve törenler tertib etr miyor mu? 

Zıunanlannı göre yazılaıaları haki-
mek suretiyle çok iyi bir yol tutmuflar, •-ft'-

,_"ten bir harika diye vassfland,,ırıuua. ,. 
dır. Halle, fikirlerine iÜvendiği seç - -

X Buraada kozaolak: - Ko.zacılığın 
bu .ene iyi para getireceği anlqWyoı-, 
ille zamanlarda fiatın diifmeai ihti.maliy .. 
le tcPCddüde dütmüş olan müstahsil ; Av· 
mpaya sev.kiyatın hiflamaaı ve fiatlann 
yükaelmeaiyle tekrar kozacılığa bi1ti.iıı 
hararetiyle urılnıııtır. 

İpekçilik enatitüü böcekleri Yuiyeti
ııin de iyi oldufunu tıöfJ.emi§tir. 

X Bar .. ya selen MJT......,.: - Mu· 
danyaya gelen büyük bir seyyah vapuru 
Bursaya 450 seyyah getirmiştir. Ekseri
si alman; bir kısım; fransız ve İsviçreli 
olan seyyahlar dün öğleden evel otobüa
lerle buraya gelmişlerdir. Seyyahlar; ye· 
meklerini beraber getirıuifler ve yemekten 
sonra şehri gezerek Mudanyada kendi
lerini bekJiyen vapurwına dönmüşler
dir. 

X Adaa.cla lmdadro itleftı - Ada
na viliyeti kadastro tefkilJtı, ıebirde a
yırdığı mınt&Qlarda kadutro muameli
tı111n ikınali içip çabmaia devam ~eliyor. 

Cemal pqa, Kurtulut mahallelerinin 
faaliyeti l O güne kadu ikmal edilecektir. 
.Bu suretle tasarruf muamelitı IJakmun.. 
dan Adananın en kanpk lamu ikmale.
dilmi§ olacaktır. 

kin killlielerin kendi huzurunda öidü- Uzımielen "Atkı memnu,, ve maı ve 
ğü ve büyüklüğünü belirttiği üatadlarJ ıiyah,, ın müellifi, y;u~ıhğ~nın en ol.. Gayri menkul mallarına aid ellerinde 
karşı bir alaka duyacak ve bu alakanın gun ve verimli ~ağında oldugunu geçen aenedleri bulunanlar her türlü münaza-

Sümer Bank tarAfından, endüıtrL 
lepne danmızrn IOn yıltardaki inkip_ 
fını ~e devletçe bu sahada baprılmıf 
olan .~şleri hiılaaa eden büyük kıtada bir 
broşur neşredilmiftir. 

Mizanpaj oıre ..., b&knnmdaa _ 
k k

.
1 

or. 
ne teş ı edecek bir m&kem 1. me ıyette 
olan brofiir kvşe kağıd üzttiae baııl-
mrf, llilner Buık taa'Afmdaa brulmuı 
ve ıkunılmakta otan fabribtan göste-
ren renkli bir harita ilave edilmi k .. 

1 
• f ve ço 

cue r•ımlcde werilea lsahlar canlan
Allı1"11mıttır. 

Burada birinci bet yıllık p.11aın tatbik 
safhalarının son :vaziyetini en aih 
ve doğru bir .şekilde, rakamlarla tesbit 
edilmiş olarak görüyoruz. 

Bilhasaa pamuklu endüatriai aaU.. 
sında Sümer Bank eliyle .lcuculııwf ola.ıı 
devlet fabrikaları hakkındaki aaallımat 
Sok enteresandır. B~ Sümer Ban.k'ın 
elinde Bakırköy (J0.000), Kay1eri 
{33.000) ve Ereğli (16.200) fabrikaları.. 
nın mecmu~ iğ adedi 59.200 il bulmUJtur. 
Bu fabrikalar yılda piyaaaya 61/.500 
kilo iplik ve t>.562..000 kilo bez venne.k. 
tedirler. 

Bu üç devlet fabrikası, Türkiı.ye ii 
rnevcudunun r~4.42 sine pamuklu me. 
kanik dokuma tezeih adedinin %51.09 
una, pamuklu endüstrisi if~ilerinin 
%40.24 üne ınalik bulunınaktadır. Tür. 
kiye pamuklu fabrikaları pamuk istihli
kirun %38.60 rnı almakta, jplik imalatı
nın %8.53 ünü, bez imalatının da %60.74 
ünü vermektedir. Bu niabetler daha ilk 
adımda devJet hiSiClinin nasıl ıüratJe 
inki§af etmiş olduğunu ifade etmekte. 
dir. 

tesiriyle muhakkak ki pek çok kimse - yıl tamamlanan "Kırk yıl'' isimli beş adan kurtulmuı bulunadrlardır. 
ler, yeni yeni eserler oJcuınJyl tı.wsle- cildlik eseriyle bise iıbat ttt!. Bu genç imar, bu sahalara gittik~e yayılmak- Nazilli ve Malatya pamuklu fabrika-
neceklerdir. Okutmak. daima daha çok ve gürbü.s kalemden edebiyatımızı: ~~- ta olduğundan, mevcud pl!nlara göre, ları da tamamlanark faaliyete geçtik_ 
okııtmak edeb·ı hayatımızın canlanma- ha ne kadsr çok şey beklemekte a ı ten sonra 1938 de devlet pamuklu endüat 

• Jd w l k · · "K k }" bu iı.te belediyenin de memnuniyetini 
dbl ld ğu idn o ugunu ıın ama ıçın ır yı ı o- J' riainin huıuııi endüstriye nazaran va.. 

sı irin en yerinde te r 0 u . .,. ' lbed :ı- ku-•k yeter ce ecek neticeler elde e.:ı:1ecektir. · · h • bu tarzda hareektfn, edebiyatımıza ya- ··- • 1.u zıyetı - ususı pamuklu endüstrisinin 
pacağı kıymetli hizmetleri mübalaga - Fakat bu yeni eserleri okurken, üs- Kdaııtronun intizamı, belediyenin de 1935 vaziyetini muhafaza ettiği farze-

r.Mr.-ı, Kayacri ve El'efli bez {abribJa
rı, İzmit kağıd fabrikası, Keçiburlu Jı:ü. 
k.wt fabrikaaı (Eti B.aııb devredilmi,. 
tir), İtıPIJ1a eiilJY9iJ fabribaı Ot Ban. 
b.irle müftıerc). 

Siimer Bankıo 1938 9Cfteei IOnuna 

bdu inpatı fMlamlaurak iflemeye 
lııltlıyac:M ol• iabrib.W-ı da f&Ullar. 
dır: Nazilli bez fabribaı. Malatya bez 
.fabrikası, Bıııwa111eriooı fabrikası, Gem. 
lik suni İpek fabrikuı. lanait ikinci kL 
ğıd iabn'bsı, 'YC Bellüloz fabrikası, Si. 

na '.imeatıo fabrikası •e lıilha1A Kara. 

WUctıe temeli ~ni atılmıı bulunan en. 

düstriyel lrurulUfumuzun en büyük üni. 
tesi demir ve Gelik fabrikaları 

Banka ayrıca Seramik endüatr.iJj 
branJ.mdaıı poradeıı fabrikui le ki 
Ya nd" · Y m.. e uatr' ~aııJındap muhtelif 
iabrikaJaı-ın teliı projeleri üaeriııde 
faaliyetle çalıflD&larına devam etmekte. 
dir. 

Sümer Bankın bunlardan başka Bey. 

kozda bir deri ve kundura fabrikası, 

Dünyanda bir yilıılü fabr.iık.uı, Feaha.. 

ne ve hereke yünlü dokuma iabr.ikalL 

.ruıda, ,eker fabrikaları firketinde ve 

daha bir çok endmtriyel .kuruluılarda 

mühim mikdarda iştirak~ri mevcud. 
dur. 

Sümer Bank bu kadar genişliyen ve 

milli ekonomide bir düzenleyici rolü gör 

~ namzed bulunan endüstriyel ça

JlflD&)annda kullanacağı işçiler ve us. 

talar içio mektebler ve kurslar açmış ol. 

duğu gibi, Avrupada muhtelif endüstri 

bran,larda ihtısas yapmak üzere bir 

çok talebe okutmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••• 
: RADYO ; landırmaya imkan yoktur. tadın, edebiyatımızda büyUk birer ıııev- •liı:el blr plAnla sahlb obnasıoı temin • dilerek - töyle kıyaalaııacaktır: Devlet 

Eminönü Hatkevi, yeni açılmıf ol~n ki sahibi olan 'aheserlerinln, Mil yeni deeektir. ,.maktu fabrikaları hueusf endU.tri.. ANKARA 
bu hayırlı çıgw ırda çok uyanık bir tekı~- harflerimizle basılmış olmadıklarını x Adana su iflori; _Adana au işleri nin 1935 neticeleri ahit faruclildiğine 

•••••••••••••••••••••••••• 

hatırlamPmak mümkUn mt\cfür? göre Türkiye iğ mneudunun "47 sine ÖÖLE NEŞRİYATI: 12.30..12.50 
de çalışm?. ktadır. Birkaç gün ön~e tı- Bugün, lise mezunlarımız arasında müfettitliiinin kadrosu u~mlalUDlf tezgah adedinin %64 üne itçi idedirun Muhtelif Plak Neşriyatı. 12.50-13.15 
Yatro edcbı'vatımızın en büyüle sımas.ı bulundug~un..:ı- l -•Vlstan ib'ba tüd' 

J eski harfleri bilmiyenlere rastlanmak. 1111 
.. -,,. ren e - '?049 una malik bulunacaktır. 1ıtih1ik Plak: Türk Musikisi ve Halk Şarkıları. 

olan Musahibzade Ceıal'i tebcil ettı, tadır. Birkaç yıl sonra, bunlar birkaç kişi lere bapanmııtır. Bugün ve yann tatil edeceği pamuk mikdarı Türkiye pamuklu 13.15·13.30 Dahili ve Harici Haberler, 
şimdi de yazı hayatının elJi beşinci ~ı- değil, bütün bir yeni nesil olacaktır. Bu günü olduğundan etüdlere pazartesi gü. endüstrisinin %47 sini. iplik imalitırun 17.30-18.30 İnkilib Dersleri (Halkevin-
hna girmiş olan roman üstadımız Halıd neı;lin bu derece kıymetli eserlerden nü ba!lanacaktır. %16 ırnı, bez imalbımn %68 ini tefkil den Naklen). 
Ziya için aynı şekilde b.i.r tören hazır • mahrum olması elbette ki doiru değil- edecektir. Türkiyenin 1933 ıeneleri n. AKŞAM NEŞRİYATI; 18.30·19.00 
ladığ ını işitiyoruz. dı'r, Ancak hatıra ,ekn bfr baJka nok- utt pamuk istihsali 34 bir ton olducru göz Muhtelif Plik Neıriyatı. 19.00-19.30 

M ha " lzmirde ilk ...... mab .. lü • usahibz2de'nin, gerek temaşa • ta da bu eserlerde ifadenin biraz ağırc;ı ·..- önünde tutulul'l8 1938 de Türkiye pa.. Türk Muııikisi ve Halk Şarkıları (Sa. 
yatımız, gerekse inkılab edebiyatımı?. o)rnasıdır. Acaba Halid Ziya, gerek .bü- İzmir, 4 (A.A.) - Menemen rene- muklu endüstrisinin iltiblik cdeceii pa- fiye Tokay ve Arkadaflan). 19.30-19.45 
bakımındın dc~crini bel'rtmek için bu yük romanlarını, gerekse başhca hık!- berlerlnden B. Hüseyin tarafından har· awk mikdarmm 24 bin tona ylllcselme. Saat Ayarı ve Arabça Nefriyat. 19.45 _ 
siltunlarda birkaç defa yazı yazmı' 01• 

1 
. i yeni ditıc tadil etmek işini biz- man edilen bu yılın ilk arpa mahsulU •indeki ehemmiyet dikkate çarpar. 1938 20.15 Türk Musikili ve Halk Şarkıları. 

cluliumu hatırlıyorum. Bu yctmitlik tİ· ::t e~::;ine atamaz mı? B8y1e bir vazL boruda kUoau dört kuruftan utı1mış· de tamamen faaliyet halinde bulunacak (Hikmet Rıza ve Arkadaoları). 20.15 • 
yatro muhttrririni, edebiyat tarihimi - feyl başkalarının aynı saJAhlyetle ya ~ tır. olan bef devlet fabrikasının umumi bez 20.30 Muhtelif Plak Neşriyatı. 20.30 • 
J?in Vefik Paşa ile birlikte, tiyatro ede· 

1 
aı:ağı muhakkaktır. Bu ıuretle istihsali 8.854.000 kilo ve iplik istipsali 20.45 Konferans; Nizameddin Kırşan. 

k
bi3:.t.mrzm ilk büyük ıimaları ırasında ::ı:r. bizzat müellifin ulemiyle kat~ bir tekilde buılmuıdır. de 1.268.000 kiloyu bulacaktır. 20.45-21.00 Plakla Dans Musikisi. 21.00-
a,.dedece ~,ine kuvvetle eminiın. k'llerini '1lınış olacaklardJr. Bu yenı Devlet fabrikalarının bu tarihte 21.15 Ajana Haberleri. 21.15-21.55 Stüd-

0, garb Jcültürüyle yu ~ unılmu' 01 • ~~;ı;~eti. genç nesil namına üştaddan Her halde Eminönü hallı:evinin, hal- iğ mevcudu 100.000 e ve tezgah mev. yo Salon Orkestrası. l - Puccini Puc· 
mamaktan golen teknik kusurlarına rica edelim. . kı edebiylata kbarşı .. ala1kalandıraeak ma - cudu da 2868 e yükselecektir. ciniana. 2 - Straus Das uben ist doch 
ra 1ınen, milli hayatımızı kavray4 ve B' de temenni edi1en fCY, Musahıb- hiyette 0 an u guzc teşebbüı;ü bütün Sümer Bankın bet yıllık endlistri Schön. 3 - Holmes Montagne Noire. 
anlatr ı::ta pek nz muharririmize nasib ol- zade ı~ela! 'n eserleri gibi Halid Ziya. - halkevlerimizce örnek alınacak faydalı programı mucibince ~ugüne kadar ta- 4 - Honegger 2. Su ite psaume. 5 -
muş bir muvaffakıyet göstermiştir. nın da bütün eserlerinin tc~ tipte bır bir çalışmadır. mamlanarak faaliyet haline girmiş olan Paul Lincke L'onchte. 21.55·22.00 Ya-

Ş ehir tiyatrosu al:törleri s;:ınatlarrnrn seri teşkil edecek tııuda ve muntazam YAŞAR NABi fabrikaları ıunlardır: Bakırköy bez fab. rınki Program ve latiklal Marşı. 

en vlihsek mertebnlC'rine onunı ·e:s:e:rl:e.
11

·gr,z ıu;__..llll!l--_..=••-------~~~-~--:-'---... ~:-:--'ml!---11111!1111111!-.. llllll!~!IOl ... ~~!llllll!ll!!!ll----111!11!11!1!1------------111! 
c.""!2"1'!~~""'"----.-"""~·...-:tt• ·-- söyliyeceği söz~e~i zihninde hazırlamış o- Madam Grandet de: riye, bir köşede büzülüp sakin ve magrur, 

fakat sessizce oturan öksüz kaldı. Ancak, 
Eugenie'nin tatlı ve okşayıcı bakışı, zaman 
zaman üzerine bir ışık gibi çevriliyor, onu 
yaslı düşüncelerinden sıynlmağa, kendisi 
ile birlikte ümid ve istikbal bağlarına doğru 
atdmağa davet ediyordu. 

i'rel{r.a • . o. 50 

E:. ugenie 
Grandet 

~ 

Yazan: H onore de Balzac 
Tiirkçeye ceviren: Nasuhi Baydar 

- Hele fiU zavallı Cornoiller'ye bakını~. 
Nasıl tam .zamanında gelir. - Bunlar yenır 
mi Cornoiller? 'k' 

- Elbette benim cömerd efendim, 1 1 

gün evel vuruldular. ı 
- Haydi N anon kalk ayağa. Şunlurı a 

d.a akşam yemeğine hazırla. Cruchot'lara 
2ıyaf et çekeyim şunlarla. k 

Nanon gözledni aptal aptal açıp her e-
se 1 "':,mağa başladı. . . -. 

- Peki ama, bunları pişirmek ıçın yag 
ve baharı nerede bulayım? 

- Haydi karıcığım, Nanon'a altı fra~k 
ver ve bana da, mahzene gidip şarab getır-
ınemi hatırlat. . . . 

Aylık meselesine bir karar verilmesı ıçın 

lan onnan bekçısı: - Muhakkak ki harikulade bir şeyler 
_ Mösyö Grandet, bilirsiniz ki... oluyor, dedi. Evlendiğimizden beri üçüncü 
Qrandet, adamcağızın sözünü ke&ti: . defadır ki baban ziyafet çekiyor. 
_ Ne diyeceğini biliyorwn. Sen iyi b1r Saat dörde doğru, Eugenie ile anası altı 

adamsın: işini yarın görürüz. Bugün acele kişilik sofranın hazırlanmasını tamamladık· 
işlerim var. ·.. ları ve evin efendisi de, viliyetlilerin hususi 

Sonra karısına don erek: b.ir itina ile sakladıkları şarablardan bir kaç 
_ Karıcığım, ona beş frank ver ,dedi. şışeyi salona çıkardığı sırada Charles geldi. 
Kalktı, gitti. Kadıncağız da on bir frank Delikanlı sapsan idi. Hareketlerinde, ken -

mukabilinde sükuna kavuştuğundan dolayı dini zabtedi~inde, sesinde zarafetle dolu bir 
memnun oldu. Biliyordu ki Grandet, ver: hüzün vardı. Muztarib görünme oywıu oy • 
miş olduğu parayı böyle teker tek~ ge~ı namıyordu, hakikaten ıstırab içinde idi, ve, 
aldıktan sonra, hiç olmazsa on beş gun seil- çektifi acılar, çehresini, kadmlann pek ziya
ni ket;iyordu. . de hoşuna giden o alaka verici kederle kap-

- Al şu on frangı Comoiller, d~dı. El- lıyordu. Eugenie bu halinden dolayı onu da
bet bir gün yaptığın hizmetler takdır olunur. ha fazla sevdi. Belki de felaket onu kendiıi

Cornoitler buna diyecek bir şey bulama- ne daha ziyade yaklaştınnıştı. Charles artık, 
. · kendisi için yanaşılmaz bir muhite mensup 

dı, ve, gıttı. . . ı· . 1 d ğ'l k k Siyah şapkaaını başına geçımıış ve e ıne o .ıengın ve güzel delikan ı e ı , or unç 
de sepetini almış olan Nanorı: .. bir yoksulluk içinde bulunan bir akraba idi. 

_ Madam, bana üç frank yeter. ust tara- Sefalet müsavatı doğurur. Kadında me -

fı sizde kalsın, dedi. telde müşterek olan his, ıstırab çekenleri 
kendisine aid bilmesidir. Eugenie ile Char • 

~ufye~~~ yemek ,hazırla Nanon, yeienim lcs anla§tdar ve sadece bakışlariyle konuştu-
. lar; zira .rengin çocuğu tahtından inince ge· 

yemeğe inecektır. 

Bu sırada, Sawnur şehri, bağcılığa karşı 
bir nevi ihanet sayılan bir gün evvelki satış
tan ziyade, bugün, Grandet'in vermekte ol
duğu ziyafetin heyecanı içinde çalkanıyordu. 

Şayed politikacı bağcı bu ziyafeti, Alsi -
biad'in köpeğinin kuyruğunu kaybetme.:.ine 
mal olmu~ bulunan diifünce ile çekseydi bel
ki bir büyük adam sayılırdı. Fakat durmadan 
alay etmekte olduğu ve çok üstün bulundu
ğu Saumur şehrini kale bile almadı. 

Des Grassins'ler, birkaç zaman sonra 
Charles'ın babasının kendini öldürdü<>'ünU 
ve iflasının muhtemel olduğunu ö~rendiler: 
hemen A o ~~, müşterilerinin evine gide -
rek f eliketım yaplaşmağa ve böyle bir vazi • 
yette Cruchot'ları yemeğe davet etmiş olma
sının sebebini öğrenmeğe de gayret etmekle 
beraber ona kar~ı olan dostluklarının eserle
rini göstermeğe karar verdiler. (Sonu var) 



( ULUS 5 - 5 - 1937 

Roma görüşmeleri Sgo•hya mek"'k:'ıt6 .. ..1 B. Mi klas' ın Peşte yolculuğu 

b d- .. 1.. a ne u uru ,. M d I 
ita yan asının a tur u gün .u~~=~:kt:.~·~;:.~o, eski- r _ vusturya, acar ev et 
t f • ı ı kt d si yandıktan sonra yapılmış olan- d ı d e sır er ya.pi ma a ır :;:e~iv=.e büyük şehirlere dahi a am arı arasın a 

Roma, 4 (A.A.) _ Musolini - Fon Noyrat konuşması, bir buçuk 77 senelik tarihinden sonra ti k d d• 
saat sürmüştür. Bu görüşmede, tam bir fikir beraberliği müşahede yatronun devlet yardımı olmada~ ODU4i:ma evam e ıyor 
edilmiş olduğu bildirilmektedir. yaşa.makta olduğunu zanneder mi- il( 

Kont Ciano, bu akşam, B. FonNoyrat şerefine büyük bir ziyafet siniz? Büyük sanat, her yerde, an- Budapeşte, 4 (A.A.) - Naib Horti 1 
verrnistir. Ziyafet sonunda iki dış bakan çok samimi nutuklar teati cak devlet himayesi altında de- ve Bayanı tarafından Avusturya cum-
etmişlerdir. vam edebilir. 4 milyonluk merke- bur reisi B. Miklas şerefine verilen zi-
Kıral tarafından kabul edildi zi olan Fransa misaline ba:kınız ! yafette verdiği nutukta naib, iki mil-
Roma, 4 (A.A.) - Dün saat s • d Bugün dahi hırvat sahnesine ma· let arasındaki coğrafya, kültür ve eko-

17,lS de başhyan ve 18,55 de biten ergı e arif baıkanlığl 3,000,000, belediye nomi bağlarını, büyük harbdaki silah 
ilk Musolini - Ciano - Fon Noyrat 1,000,000 ve hususi idare 1,000,000 arkadaşlıklarını ve harbten sonra uğra-
mülakatı iyi malfunat alan malı- s e e 1 dinar tahsisat veriyor. Bir dinarı dıkları musibetleri kaydederek, bu iki 
fillerde söylendiğine göre çok sa- ıparış er 3 kuruş hesab ederseniz, bu tah- devletin şeflerinin milletlerini daha j. 

mimt olmuştur. sisat bizim paramızla a:şağı yuka- yi bir istikbale sevk için gereken kud-
Fon N oyrat, bu sabah Kral v 

1 
rı 150 bin lira tutar. reti maziden aldıklarını söylemiştir. 

tarafından kabul edilmiştir. Çoga ıyor Dost memleketin ikinci şehrin- İtalya ile olan anlaşmaların iki devle. 
ltalya;ı gazetelerinin tef Birleri den geçerken yazılmış küçük bir tin siyasetindeki ehemiyetinden bahse-

Roma, 4 (A.A.) - Fon Noyrat'm zi- mektub, fakat içindeki notlar bi- den naib, Almanya ile olan dostluğun 
. Enternasyonal kömür sergisinin ver- · · · · b'l" B h yareti dolayısiyle gazeteler uzun tefsir- zım ışımıze yarıya ı n·. a usm~ ati için mesud bir nişane olduğunu ve 

dig-i müsbet neticeler gün geçtikçe da- b 'k' t k''lt·· ·· ·· }erde bulunmaktadırlar. gar musı ı ve sana u urunu birçok imtihanlar geçiren macar - Avus-· 
ha fazla göze rarpar bir hal almaktadır. l k b ~ı · d t Koryera della Sera gazetesi, alman

italyan dostluğunun hedefinin, Avrupa 
medeniyetini komünizm tehlikesine kar
şı korumak olduğunu yazıyor. 

Popolo d'İtalia gazetesi bazı yaban
cı gazetelerin imalarına rağmen bu ko
nuşmadan heyecanlı kararlar beklenil
mediğini, büyük Avrupa devletleri ara
sında askeri ittifaklar, siyasi anlaşma

lar bulunmasına mukabil, Berlin - Roma 
mihverinin memleketleri ayırmağa değil, 
orta Avrupacla bir barış temeli kurmağa 
çalıştığını söylüyor. 

Stampa gazetesi, iki memleket arasın
daki dostluğun, yaşayan birer realite 
olduğunu yazıyor: 

Ciornale d'İtalia, kollektif emniyet 
sisteminin ve milletler cemiyetinin fay
dasızlığının Almanya ve İtalyada anla
şılmış bulunduğunu, bu sistemden ayrı
lan Belçikamn batı paktının akdini ko
laylaştırmış bulunduğunu, fakat İspan
ya meselesi devam ettikçe bu paktın ba
ş:ırrlamıyacağıru yazıyor: Almanya ve 
İtalyanın İspanyada toprak veya politi
ka bakımından faydalar peşinde koşma
dıklarınx bu memleketi komünist ihti
lalinden kurtarmak istediklerini söyli
yen gazete, Berlin ve Romanın, İngil
tere ve Fransa karşılıklı vecibeleri Av
rupamn doğu politikasına teşmil etmez· 
!erse, batı puktmı imzaya hazır olac~k
J:mnr söylüyor. 

Yunan Kıralı elçimize bir 
nişan verdi 

Atina, 4 (·A.A.) - Sa Majeste kıral 
Türkiye orta elçisi B. Ruşen Eşref 

Unaydina Föniks nişanının büyük haç 
rütbeEini tevcih etmiştir. Nişan bu iş 

i~in Türkiye e!çiliğine giden saray na
z rı tarafından tevdi edilmiştir. TürkL 
ye elçisi bu nişanı Majeste krralm yük
sek teveccühünün kıymetli bir nişane
si olarak muhafaza edecektir. 

:s a ma sızın gar a emm e yer u- turya dostluğunun, bu milletlerin inki-
Sergiye iştirak eden firmalar yaptıkları t l · · kA lcl up yer eşmemız ım anslZ o u- şaflarmda temel taşx olmasını dilemiş-
işlerden mühim siparişler almaya başla- ğunu bilenler için! ! tir. 
mışlardır. Şimdiye kadar yalnız 20 tane Falih Rıfkı AT AY 
kat kalöriferleri siparişi ve maden alet- -----
!erine ve makinelerine dair müteaddid 
siparişlerden başka vilayetlerden gelen 
soba ve kömür yakan vasıtalara aid e
saslı talebler başlamıştır. 

Enternasyonal kömür sergisi hakkın
da Lahor'da çıkan "The Paisa Akhbar" 
gazetesi baş muharriri B. Abdülmecid 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Türkiyenin yürüdüğü terakki yolu
nun zaten hayranı idik. Bu sergide gör
düklerimiz inarulını:yacak kadar büyük 
ve muazzam bir inkilabın teksif edilmiş 
bir meşheridir. 

Bu sergi şimdiye kadar gördüklerimin 
en mükemmellerindendir. Atatürk ida. 
resindeki Türkiyenin büyük muvaffaki
yetlerinin bu yeni örneğini de hayran
lıkla ve gıbta ile seyrettik. Herkesin bü
tün emeli onun gibi bir şefe mlik olmak· 
tır. 

Muhtelif memleketlerin 
ihtiyatları 

Cenevre, 4 (A.A.) - Milletler Ce
miyetinin ekonomik etüdler servisi ta
rafından neşredilen istatistiklere göre 
1936 ilkkkanunundan 1937 martı sonu
na kadar dünya altın ihtiyatları 214 
milyon eski altın dolar kıymetinde yük
selmiştir. Amerika Birleşik devletleri 
ihtiyatı, 186 milyon, Hollanda ihtiya
tı 88 milyon, cenubi Afrika Birliği ih
tiyatı 21 milyon ve Japonya ihtiyatı da 
6 milyon fazlalaşmıştır. Polonya, Tür
kiye, İsviçre ve İngiltere ihtiyatların
da da bir ila iki milyonluk küçük artış
lar kaydolunmuştur. Buna karşı, Fran
sada 88 milyon ve Belçikada 7 milyon 
eksilme vardır. 

Adanada bir tayyare 
meydanı için 
hazırW<lar 

(Başı I. inci sayfada) 

alınması ve uçuşa elverişli bir hale geti. 
rilmesi için konulmuş olan 150.000 li. 
ralık tahsisat, diğer hizmetlere sarfe. 
dilmiş olduğundan idarenin büdcesinden 
bu paranın münakale suretiyle temini. 
ne karar verilmiştir. Bu mali yıl içinde 
muhtemel kazalara verilmek üzere ida. 
renin büdcesine 30,000 liralık bir tahsi. 
sat konulmuştu. 

Mali yılın on bir ayı bitmiş oldu_ 
ğu haİde çok şükür böyle •bir kaza ile 
karşılanmamış olduğundan bu paranın 
münakale suretiyle meydanların satın 
alınma faslına konulması kararlaşmış 

ve hazırlanan kanun projesi Kamutaya 
verilerek ruznameıye alınmıştır. 

X Londra: - Şakuli olarak yükselen 
yeni bir tayyarenin tecrübeleri yapılmış
tır. Altı dakikada 200 metre süratle yük
selmektedir. Canibi sürati saatte 200-20 

kilometre arasındadır. 

X Londra - Tayyareci Brodbent al~ 

tı gün 10 saat 55 dakikada Londradan 

AvusturaJyaya uçarak eski rekoru 1 gün 

8 saat 55 dakika farkla kırmıştır. 

X Tahran - Şehinşah ve veliahd 

hususi trenle Arar'a gelmişlerdir. 

X Moıkova - 1 mayıs geçid resmine 

giren asker kıtalamun kumandanları 

Kremlin'de parti ve hükümet erkanı ta. 

rafından kabul olunmuşlardır. Mareşal 

voroşilof kendilerini selamlayarak bir 

nutuk vermiştir. 

X Roma, - Papalık, alman katolik

lerinin vaziyeti hakkında yazdığı mek

tuba karşı: Almanyanm gönderdiği no

taya verdiği cevabı alman elçiliğine gön
dermiştir. 

X Paris - Artenside bir askeri tay

yare düşmüş, iki kişi ölmüştür. 

X Berlin, - General Göring'in Ve
nedikten Almanyaya dönerken Bled'e 
uğrayarak yugoslav naibi prens Pol ile 
konuştuğu haber verilmektedir. 

X At:ina - Kıralın yıldönümü bü
tün memlekette parlak bir surette kut• 
lanmıştır. 

Uluı tercümeler kütüphaneıinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuınaıı 
lizımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Kare/ 

Türkçeye çevireaı Nasuhi Baydar 

Uluı Basunevinde ve büyük 
kütüphanelerde aatdır. 

B Miklasın cevabı 
B. Miklas, ilk resmi seyahatini Ma

caristana yaptığı için duyduğu sevin· 
ci anlatarak iki millet arasındaki müş
terek bağlara işaret etmiş, umumi harb 
içinde ve harbten sonra iki devletin ge. 
çirdiği çetin devrelerden de bahsettik· 
ten sonra, italyan ve alman dostluğu• 
nun Avusturya ve Macaristan için Tu
na havzasının sulh içinde inkişafı ba
kımından mühim bir garanti olduğunu 
tebarüz ettirmiştir. 

Birçok konuşmalar yapılacak 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Avusturya 

cumhur reisi, ziyareti dolayısiyle ma
car ve Avusturya devlet adamları ara
sında bir çok konuşmalar yaıpılacaktır. 

Irak Hariciyıe 
Vezirinin 
Arasa telgrafı Dr. 

İrak hariciye veziri Ekselans Dok

tor Naci Asil Türkiye hududlarxnı ter
kederken Hariciye Vekili Doktor Tev
fik Rüştü Arasa aşağıdaki telgrafı gön
dermişlerdir.: 

Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Aras 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili 

Dost ve kardeş türk memleketinden 
çok yaşayacak duygularla ayrıldığımız 

şu anda benim ve arkadaşlarımın ziya
retimizde muhterem türk hükümetin. 

den ve necib türk milletinden gördü
ğümüz samimi lütuf ve izaza yürek

ten gelen teşekkürlerimizi takdim etme· 
yi pek tatlı bir vazife olarak telakki e

derim. Bu ziyaret Türkiye ile İrak a

rasındaki kardeşlik rabıtalarını teba

rüz etirmiş olmakla bize ayrıca bir se

vinç vermiştir. Ekselans Reisi Cumhur 

Atatürk Hazretlerine muhterem arka

daşlarına hürmetlerimin takdimine ta

vassut buyurmamzı rica eder ve şahsi 

alinize karşr halisane temenniyatımı 

hürmetlerimle teyid eylerim. 

NACİ ASİL 

İrak Hariciye Veziri 

Bulgaristan' da şiddetli 
bir fırtına 

Sofya, 4 (A.A.) - Dün gece şiddet
li bir fırtına olmuş ve bu fırtına ile 

birlikte gelen yağmur büyük hasara 

sebebiyet vermiştir. Bir su hortumu 
dolaıyısiyle, Sofya • Burgaz demiryo
lu, uzun bir mesafe üzerinde bozulmuş· 

tur. Sofya bölgesi hassatan müteessir 
olmuştur. Bir çok köyleri su basmış ve 
bir çok evler yıkılmıştır. Hasar, bir kaç 
yüz milyon leva tahmin olunmaktadır. 

İngiliz Parlamentosunda 
Niyuz Kronik! gezetesinin yazdığı

na göre başvekalete Baldvin'in yerine 
Çemberlayn geldikten sonra harb ba
kanlığına da Duff Koperin yerine mü
nakalat bakanı ıbulunan Hor Beliska ge

tirilecektir. 

Şuşnig macarlara Venedik mülaka
tının neticelerini bildirecektir. Fakat 
asıl olan mühim görüş teatileri orta 
Avrupa vaziyeti ve iki memleketin Jdi .. 

çük antant ile olan münasebetleri üze. 
rinde yapılacaktır. Daha dünden itiba. 
ren Horti Avusturya başbakanı ve dıt 
bakanını on beşer dakika kabul etmif 
ve Miklas da macar başbakanını ve dıf 
bakanını kabul ederek görüşmüştür. 

Öte taraftan macar başbakanı Da· 
ranyi'nin Avusturya başbakaınmın ŞC• 

refine verdiği ziyafette macar ricalin· 
den başka alman ve İtalya elçileri de 
hazır bulunmuştur. 

Geçid resmi, ziyafet 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Bugün A· 

vusturya cumhur reisi B. Miklaıs şeı

refine askeri bir geçid resmi yapılmış
tır. Halk, geçid resmini büyük tezahür• 
le selamlamış ve askerleri şiddetle al· 
kışlamıştır. Zira, harbtenberi ilk defa 
olarak, Budapeştede bütün kıta.1arın 

ve sınıfların iştirakiyle bir geçid res
mi yapılmıştır. 

Cumhur reisi B. Miklas, Avusturya 
elçiliği binasında kıral naibi B. Hortl 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Macar gazetelerinin fikirleri 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Macar gaze

teleri Avusturya ve Macaristanm müş. 
tererek akibetlerini kayıd ve iki mem
leketin Berlin • Roma mihveri ile sıkı 
işbirliğinden bahsetmektedirler. 

B. Şuşnig, macar devlet adamlarına, 
B. Musolini ile yaıptığı görüşmeler hak
kında malfimat vermiştir. 

Grevden sonra 

Londra'nın 
manzarası 
Londra, 4 (A.A.) - Otobüs grevinin 

üç gündenberi devam etmesi, Londra'
lıların neşesini bozmamıştır. Halk, işle
rine metro, tramvay ve taksilerle git
mektedir. Bazı kimseler de havanın gü
zelliğinden istifade edip yaya olarak i~ 
!erinin başına gitmeği tercih etmektedir. 
ler. 

Sokaklar kalabalıktır. Kaldırımlarda 
yürüyenler çoktur. Taksiler süratle gi· 

dip gelmektedir. Bisikletle gidenler 
1926 senesindeki grev esnasında görül· 
düğü kadar çoktur. Bisiklet tacirlerinin 

karı yerindedir. Bisiklet kiralan da yüz
de yüz yükselmiştir. Grev ve merkez 

komitesinin delegeleri grevcilerin, tah· 
kik komisyonunun çalışmaları devam et
tiği müddetçe tramvay işçilerini kandır 
mağa teşebbüs etm.iyeceklerini söyle
miştir. Bununla beraber hususi otokar 
firmaları tarafından yapılan teklif muci
bince muvakkat servisler ihdas edildiği 
takdirde bu halin tahrik mahiyetinde 
görülerek karğaşalıklara sebeb olabile. 
ceğini de ilave etmiştir. 

Nakliyat ofisi grevcilere karşı cephe 
almış görünmemek için şimdi işlemekte 
olan tramvay ve metro vagonlarının a· 
dedini arttırmıyacaktır. 

Klayd grevi bitti 
Londra, 4 (A.A.) - Klayd bahriye 

tezgahlarının dört haftadanberi grev ha· 
tinde bulunan amelesi, çarşamba günü 
tekrar işe başlıyacaklardır. 

Türkiye tiftik cemiyeti Çubukabid 
idare heyeti 

Türk tiftik cemiyeti Çubukabad 
kazası şubesinin kongresi toplanmış ve 
seçim yapılmıştır. 

İdare heyeti başkanlığına BB. Yusuf 

Yerli, muhasibliğe Halil Eryılmaz, 

sekreter Ahmed Demir, azalıklara Be

kir Yılmaz, Hüseyin Yalç~ İsmail Yıl
maz, Veli Güngör, yedek azalıklarrna 

İsmail Aydos, Satılmış Öztür, İsmail 
Yıldırım, Kemal Yılmaz seçilmişlerdir. 
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PHILCO radyolarını bizden aravın Halil Nacı ~naf rt 1 r Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Kalorifer 
Malzenıesi 

Ankarada Beynelmilel Kömür Ser~iainde göate~i
len meşhur Strebel kalorifer malzemesınden ?1uht.el.ıf 
cins ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesısatı ıçın 
her cins borular ve bütün malzeme lstanbulda ~alata 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğulları Tıcaret-
hanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 

Anlcara Belediyesindeıı: 
Tekaüt, eytam ve cramll maa;ı alanlar haziran yoklaması için 

aşağıdaki yazılı maddelere riayet edecekle:dfr. . k d de 
1 - Matış sahiplerinin bizzat gelmelerı,. g 'emıyece ~rf~~ler 

hasta olanların Doktor raporu göndermelerı lazımdır. eBı 
yalnız müekkillerinin maaşlarını almaya s Jahiyettardırl:.r· 

1 
r~:~~ 

da ve ba ka vilayetlerde ve kazalarda bulunan maaş h:l~i~p b:ledi
yoklamal rını yapan azfilar hariçte bulunanlar o ma 
yesine tsdik ettirmeğe mecburdurlar. b. .. ha olarak 

2 - Getirilecek yoklama kağıtları fotograflı ı~ nus ldu ~unu 
tanzim edilecek ve bu kagıdda yazılı hususatın doru 0 gtaka 
muteber iki zatın fehadetinden sonra belediyede bu unan mm 
memuı l ın tasdikini havi olacaktır. a azılacak 

3 - Yoklama kağıdındaki her sualin cevabı karşısın Y 
ve müsavi işareti ile geçilmeyecektir.. .. 1 rde müstahdem 

4 - Devlet teşkilatmcla ve hususı muessese e . ı· ol .. tr ve yevmıye ı · 
bulunup da tekaüt maaşı alanlar maaşlı, ucre ~l d Maaş üc • 
duklarını ona göre tahsis edilen haneye ya~aca . ar ır.ayrı oİduğu 
ret, ve yevmiyeden tekaüd istihkakrnın kesılmesı ayrı 
için biribirine karıştırılmamalıdır. a tahkikat 

5 - Yoklama kağıdları hakkında belediyec;il~~~~~ dördüncü 
yapılacak ve yukarda yazılan maddelere ve ~ kdirde yokla • 
maddeye aykırı bir hareket meydana çıkargdıf' ~ zinesine z:arar 
mayı tanıim edenler ve şahitler hakkında e~ e\ a lacaktır 
getirmiş nazariyle bakılarak derhal kanuni takıba1_:~~~3 • 

(984) 

EleJ trik JJazaı·lık ilanı 
Ünye Belediyesinden: .. . . 

. . d'" t b"n dokuz yuz yırmı 
Musadclak projeleri mucibince yınnı or ı 

1
. 1 eksiltme· 

dört lira bir kuruş bedeli keşifle ve kapalı zarf usu.'{ e.
1
• edil . 

ye konulan ve şeraiti Cumhuriyet ve. Ulus gaze~elerıy ~.~;~i i in
miş olan Ünye belediyesi elektrik tes!s~tına ek~ıl~me :U~de~le ı~a • 
de talip çıkmadığından 12-4·937 den ıtıbaren bır Y 

zarlı a bırakılmıştır. .. •. aat ıs de Ünye be · 
Pazarlıkla ihalesi 12-5-937 s;~rfam~a gunu(;SS) 1-1702 

lediye encümeninde yapı l:ac:a:,g:,:ı ... ı~l~an_o_u_n_u_r·----------

l\1anisa Vifiiveti 
Dai~ıi Encümeninden: 

. 50000) lira tahmin olunan bir mek-
ı. - M nisada keşıf tuta.rıd( k alı zarf suuretiyle eksiltme • 

tep ınşası vahlt fiatlar üıerın en ap 
ye ltOhulmuştur. t ferruan (130) kuru' bedel 

2 -- nu işe aid keşif evrak~ -~e .. e'"nden alınabilir. 
mukabilinde Manisa Nafıa Müdurluğu .. nü saat on birde Vili -

3 - İhalesi Mayr11n altıncı pe~eme gu 
yet daimı encümeni önünde yapı~a~aktır. eçecek keşif tutarı mu· 

4 - Nafıa Vekiletinin t sdıkı~den ı!uhammen bedel üzerin· 
teber olmak ş:ırtiyle mmakkat temınat 
den 3750 liradır. . V kaletinden alınmı• eh· 

5 - Bu eksiltmeye ğireceklerın .Nafıa d e esikası ve muvakkat 
liyet vesikası ve 1937 yılına aid ticaret 0 ası vf icine koymaları 
teminat makbuz veya mektuplarını kapalı .ıa~ :::addesindeki p.rt
ve zarfın ihtarında 2490 sayılı kanunun 32 ~n~arfların 6-5-937 per• 
lara bilhassa riayet etmeleri lazım.dır. K~~ği1ne verilmesi ve post~ 
~embe gUnU saat ona kadar Ma~~sa .. valıl~desine riayet etmelerı 
ıle göndereceklerin kanunun 34 uncu ma 

701 lürumu ilan olunur. (982) 1-l --
Ankara Valilıgı· ... • nden: . 

. d 13 No. ıu Şthır lo-
İdarei Huıuıiyeye aid Bankalar cadd~~~-~ların 937 ınali yılı 

kantası ile 19, 23, 25, 27, 31, 49 numaralı du a k rtırmaya konul· 
icarı 2490 sayılı kanun hUkUmlerine tevfikan açı a 
muştur. "f azartesi günU saat 15 

İhale gUnU 10 mayıs 937 tarihine mUsad\ P ktır 
de VilSyet daimr encilmeni huzurunda yap~ ac~ ih ~e saatte villiyet 

. İhaleye işti~§k etmek istiyenlerin mezk ~:t~ameyi görmek isti· 
daımt encilmenı salonunda bulunmalar~ ve .~d .. Iüğüne müracaat et· 
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsıl rnu u~_1694 
meleri ilan olunur. (975) -------

Ankara - Belediye Reisliğindeı~: 
b" kmek fabrıkası 

Ankarada, belediyec.e gösterilecek yer.de ek~ıe~ verebilecek ka· 
yaptırılacaktır. Bu fabrıka 24 saatte 100 ~ın . niyle çalışacak • 
biliyette olacak, yerli kömürle veya şehır c~ey:abrikaya ait re • 
tır. Alakadarların tekliflerini, şartlarını v~ t d"ye reisliğine ver· 
simle~ini mayıs 9~7 sonuna ~a~ar Ankara (;0~9) l-1760 
melen ve yahut göndermelerı ılan olunur. -
Lı\nlcara inhisarlar 

Basıniidürliiğünden: 
' . an eli değmeden fen· 

İdaremi~in Çamaltı Tuz Fabrikasında ıns k·loluk poketi 13 
ni usullerle hazırlanan sofra tuzlarımrzın .. beher Ba~mudürlüğümüz 
kuruş fiatla ve halka bir kolaylık olmak uzere 
Satış ambarından perakende satılmaktadır. 1 bTrler. Satış. saat· 

• tstiyenler, arzu ettikleri mikdarda satın a ~_'..1
1

825 
len 9 - 12, 13 - 15 dir. (1053) -

Belediye Reisliğinden: 
. da bulunan lokanta 

Kiraya verilecek olan otobüs garaıı arkasın ı:na ıs 938 sonu-
Şartnamesinde tadilat yapılarak mayıs 1937 den 3l Y 
na kadar yeniden müzayedeye konulmuştur. 

1 - Muhamm::n bedeli (60) liradır. 
2 - Muvakkat teminatı ( 488) ~u~uştur. .. azı ijleri ka
~ - Yeni tartnameyi görmek ıatıyenler ~r._guna? on buçukta 

lenı n.e ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı gunu sa 
1
_ 1899 beJedı, ~ ·•ıı.ine r-iiracaatları. (1097) 

Nafia Vekaletinden~ 
Betonarme Köprü İnşaatı 

Talip zuhur etmediğinden ihalesi yapılamamış olan 34000 lira 
keşif bedelli Sinop vilayetinde Sinop • Ayancık yolu üzerindeki 
Karasu betonarme köprüsü inşaatının kapalı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmesi 17.5.937 tarihine miısadif pazartesi günü saat 16 da Na
fıa vekaletinde oseler ve köpriUer reisliği eksiltme komisyonu o
dasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğrc evrak (170) ku
ruş mukabilinde tose ve köprület' reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (2550) lirartır. 
Eksiltmeye girebilmek için istekllierin yol ve köprii inşaatı 

yaptıklarına dair miiteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 17.5.1937 pazartesi günil saat 15 şe ka-

dar komisyon reisligine verilmesi lazımdır. (1048) 1-1877 

Aukara Valili«indeu: 
1darei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 33, 35, 39, 41, 4 64, 

No. Ju diikkfinlarla 37 No. Iu bahçe ve Anafartalar caddesinde 6, 8, 
ıo, 12 No. lu dükkanlarla Öksü ce mahallesi 3 No. lu Zahide H n m 
medresesinin 937 m it yılı icarı 2490 sayılı kanun hlikUmlerinc tev· 
fik n açık artırmaya konulmuştur. 

İhale günü 17 mayıs 937 tarihine müsadıf pazartesi günu saat 15 
de vitayet daimi ene· meni huzurunda yapılacaktır. . 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin me kfır tarih ve saatte vıHiyet 
daimi encümeni salonunda bulunmaları ve şartnameyi görmek isti
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et-
meleri il5n olunur. (973) 1-1692 

Biğa ~arbay ıigrndan · 
Belediyemiz elektrik santralının 1-6-937 gunünden 31-5 937 

nihayetine kadar bir senelik ihtiyacı olan 40000 kilo mazot 3AOO 
lira ve 1000 kilo makine yağı 160 lira fiat tahminile 20-4-937 salı 
gününden ıtibaren 11-5-937 salı günü saat 15 şe kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Mazot ve yagın evsalrm anla
mak istiyenlerin müddeti içinde belediye santral memurluguna ve 
şartnameyi bedelsit olarak almak veya görmek istiyenlerin muha
sebeye müracaatları ve % 7,5 teminatlı teklif mel.tuplarınm bele
diye reisliğine göndermeleri ve ihalenin encümen huzuriyle ya-
pılacağı ilan olunur. (2302) 1-1791 

Kocaeli Vilayeti 
l)aimi Encümeninden: 

Vil5yet dahilindeki bataklıkları kurutmak için iki adet Ekska
vatör makinesi aatın alınacaktır. 

İhale haziranın onuncu perşembe günii saat on IJette kapalı zarf 
usuliyle viliiyet makamında yapılacaktır. Muvakkat temina.t ma
kinelerin muhammen bedeli olan (35000) liranın ytlıde yedı buçu· 
gu (2625) liradır. 

İsteklilerin bu mikdar teminat mektubu veya banka makbuzu 
ile teklif mektuplarını 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesin • 
deki tarifat dairesinde ihale günU saat on be e kadnr vilayet ana • 
kamına vermeleri Hl ımdır. Postada vaki olacak teehhür nazarı dık
kate almmaz. Şartnamesi vilayet encümen kaleminden parasız alı-
nabilir. (1026) 1-1772 

' ' aliliğinden: 
Kızılcahamam kaza mcrkezındc husu~i idareye ait iki adet kap

lıca 20-4-937 gününden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. 

2 - İcar müddeti 937 haziran bidayetinden itibaren bir senedir. 
3 - Sabık bedeli 2656 liradır. 
4 - Taliplerin s:ıbık bedeli lizerinden % 7,S teminatlariyle Kı· 

zılcaiıamam kaymakrunhğına ş:ırtnamesini görmek istiyenlerin hu
susi idare tahakkuk ve tahsil mtidürlliğii veya mahalli kaymakam-
lığına müracatlan ilSn olunur. (1107) 1-1919 

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

tarihinden itibaren 28 ~n müddetle açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

2 - Mevcut proje, keşifname ve şartnameyi görmek istiyenler 
her gün mesai saatlerinde Polatlı Belediye dairesinde görebilirler. 

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

4 - İhale 2s.5.g37 cuma günü saat tam 16 dadır. 
5 - İstekllerin 578 lira 55 kuruş muvakkat teminat akçcleriy1e 

birlikte tayin olunan gUn ve saatte Polatlı Belediyesi daimı encü-
menine gelmeleri ilan olunur. (2360) 1-1842 

İnönü ' ürkkuşu kampında 
yap Ja,·al{ te isat 

1) İnönü Türkku u k::ımpnd üç yatakhane ile bir dershane ve 
yemekhane. bir idare bin::ısiyle b r depo ve tamirhane olmak uıere 
altı bina yaptırılacaktır. 

2) E!.siltme, ıo mayıs pa artesi gtinu s at on beşte, Anlrarada 
Hava }{urumu merkez nde yapıl:ıcaktır. 

3) Keşif bedeli ( 9.723) Jıradır. 
4) Muvakkat teminat (3.7Z9) liradır. 
5) rı ı.inak sa şartnamesi, fennı ~rtnam~. keşif evrakiyle mn

k vclename projesı ve planlar (5) lıra verılcrek Hava Kurumu 
merkezinden alınacaktır. 

1- 1847 

Ankara 
İdaıei Jlusu:sıyeyc aid Banka! r.cadd~s·nde 53, 57, 24·26, 28, 30, 

32. 38 numaralı dukk.mlarm 937 malı yılı 1can 2490 sayılı kanun hu
kümlerine te" fi':an a!i k artırmay~ konulmu tur • 

İhale günü 13 mayıs 937. tarihıne m sadıf perşembe giımi saat 
15 de vil~yet daimi encumenı huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye iştiI'."k ctn ek istyenlerin mezl-ur tarih ve saatte vila1et 

d · encümeni salonunda hulunmaları ve şartnameyi gönnck isti-
aımı k k b ·ı · d- 1·· · ·· t t yenlerin hususi idare t hak u ve ta sı mu ur u une muracaa e • 

meleri ilan olunur. (974) 1-1693 

Dünya sinemalıırında rekor kı.nm 1 
fi l m 

_____________ R_o_~_ı_Eo ___ \e __ J_u_ı._ı_ı~_ı~--·~------

.................................. 11 .............. , .................. .. 

İMTİHANLAR YAKLAŞIYOR ' t ' 
Ecnebi li nl rdan zay f anız 

derhal BERLİTZ MEKTEBiNE oşunuz 

Fransııca, ingilizce, almnnca lis l rı için hu u ı ve u slcr 

Tecrübe dersi meccanendir. 
ANKARA: Saylavlar c ddesi İST ANB UL: 37 , 1 Cd. 

1-1 

1 Ankara Bel ·dht' 
~-

BİL1T 
Belediyede mevcut 15 det uı nıl b' 937 

sah gtinüne kad r bir ay zarfında paz rlıkla ip· 
lerin her cuma ve lı gunlerı s .. t on buçu ta el dı 
ne mur caatları. (1058) l-1 34 

İLAN 
1 - S nayi c ddesinde 852 ncı ad da 7 p r l'l e 

murabbaı arsa on ş gun muddetle açı arttırm } a k r. 
2 - Muhammen bedeli (361) lirad r. 
3 - Muvakkat teminatı (28,60) liradır. 

. 4 - Şartn~e~ini görmek i tiyenler her ün ya ı teri kale • 
rnıne ve ısteklılerın de 18-mayıs-937 lı günü saat on buçukta be· 
lediye encı.imenine müracaatları. (10 5) l-1897 

İLAN 
1 - ~u i_d~esıne alınacak lama, koşebent, demir çu uk, siyah 

saç, perçın çıvısı, menteşe on beş gün muddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (471,37) hradır. 
3 - Muvakkat teminatı (35) liradır. 
4 - Mikdarını o6 renmek istiyenlerher gün yazı işleri kalemi .. 

ne ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı gunu saat on bu!eukta be e .. 
diye encümenine muracaatları. (1022) 1-1894 

İLAN 
l - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 pan>elde 373 metre 

murabbaı belediye malı arsa on beş gun muddetle açık artınna
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1119 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83,92) liradır. 
4 - ırtnam~sini görmek istıyenler her gun yazı itleri kale .. 

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

İLAN 
1 - Yenışehirde 1081 inci adada 6 pan;eldc 88 metre mur~bbaı 

arsa on beş gun müddetle açık art .rmaya kanulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (440) l r dır. 
3 - Muvakkat teminatı (33) liradır. 
4 - Şartname 'ni görmek istiycnler her gun yazı işleri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 18-m yıs 937 Sc h gunu saat on buçukta bele-
diye encumenine muracaatl rı. (1093) 1-1895 

İLAN 
ı - Ycnışehirde 1068 ıncı adada 8 parselde 21,25 metre murab

baı beled e malı ar a on be un muddetle as k arttırın ya konul .. 
muştur. 

2 - r. u ammen b.deh (SJ,15) lı dır. 
3 - Muvakkat teminatı (4) liradır. 
4 - na 11 nı g.ırm k ı ti enler her gU.n yazı işleri k le • 

ine ve ı ekhlerm de 18-ma ıs • 937 salı gunu saat on uçukta ~ 
' diye en menine mürac at arı. (1094) 1-1 96 

1 
A-.ıkni I• ahrikalar l mum '.\liicliirJü W-ü Satmalnıa 

Komis,onu lı:inl:ın 

-------------·· KIRIKKALEDB l' AP l HULAC..:Ah KABLO 
KANALLARI İNŞASI. 

Keşif bedeli (10833) lira olan } ukarda yazılı inşaat askeri fab
.ıkalar umum nılidürlüğU satm alma komisyonunca 17-cnayıa-937 
pazartesi gitnü saat 15 de kapalı zarf ile ihale ediJecektir. Şartna -
me (55) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. TalipJerın mu
vakkat temınat olan (812) lira (50) kuruşu havi teklıf mektupla • 
rını mezkur gtinde saat 14 e kadar komisyona vermeleri Ye kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3maddelerinde J'aZılJ vcsa
ıkle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (1091) 

1-1893 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 10 TON GÜMÜŞ KUMU 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazıh malzeme Askeri Fabrıkalar Umum Müdi.ırlügü ~t.uı alma 
komisyonunca 17-5-937 pazartesi gunü saat 14 de pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1068) 1-1878 

Ht•\ lct Oc·mir.> otlar• \'C Limanlttrı Umum 
l\Hicliirfüj!ii Satmalnıa Komisyouu lıaiulan 

!LAN 
Muhanunen bedeli (44120) lira olan 3 muzuf 10 basit makula 

kruvzman 11-6-1937 Cuma gunu saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile 
\oki!rada idare binasında satın alrnac ktır. 
Bu ışe girmek istiyenlerin (3309) liralık ~unkkat tcmınat ite h· 

nunun t. yin ettiği vesıkaları, :csmt ga et~nın 7-5-1936 gun ve 3297 
No. 1ı nı shasmda intışar etmı' olan talımatrıame daıre nde. alın
mış vesika ve tekliflenni aynı gun saat 14,30 a kadar komısyon 
Reisli ine vermeleri l ı:ımdır. 

Şartnameler 2 O kuruşa An ara ve Haydar Paşa 'enıetc mde 
tılmaktadır. (1017) 1-1780 

ve il yd<ü paşada 
1-1879 
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Ankara Levazım Amirliği Sabnalma 
Komisyonu Uanları ._______________ ----------------

Cinsi Miktarı 
kilo 

İLAN 
Tahmin bedeli 

Lira Krş. 
Muvakkat Müddet 
teminatı 
Lira Krş. 

İhalenin 
şekli 

2842 99 Bir senelik Kapalı 

zarf 
1 - Islahiye akbez kıtaatile Fevzi paşa konağının ihtiyacı olan 

un yukarda yazıldığı veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ Eksiltme 12. Mayıs 937 çar~ba günü saat 11 de yapıla

caktır. Teklif mektuplan saat 10 da komisyon başkanlığına veril• 
ıniş olacaktır. 

Un 280790 37906 65 

3 - Şartname komisyondan alınaca~tır. .. . . • 
4 - İsteklilerin hüviyet varaka ve ıkametgah vesıkalarıle bır· 

likte Istahiyede Tuğay karargah binasında Tuğay satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1010) 1-1754 

İLAN 
Cinsi Miktarı T.ahmin bedeli Muvakkat Müddet İhalenin 

kilo Lira Krş. teminatı şekli 
Lira Krş. 

Un 162000 21870 00 1640 25 altı ay kapalı zarf 
1 - Islahiye, akbez kıtaatiyle Fevzi paşa konağının ihtiyacı 

olan un yukarda yazıldığı veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 12 Mayıs 1937 çarşamba günü saat 15 de yapıla

caktır. Teklif mektupları sa~t 14 de komisyon başkanlığına ve
rilmiş olacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınabilir. İsteklilerin hüviyet va
raka ve ikametgah vesikalariyle birlikte Istahiye Tugay karargah 
binasında Tugay satın alma komisyonuna gelmeleri. (1011) 1-1755 

İLAN 
1 - Eksiltmede olan işler: 90000 kilo sığır eti ve 3000 kilo sa-

de yağı . . 
2 - Sığır etinin ihalesi kapalı zarfla sade yağın ıhalesı de açık 

eksiltme ile Vizede yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin tutarı 26,100 sade yağın 2850. liradır. 
4 - Sığır etinin ilk teminatı 1948, yağın 214 lıradır. .. .. 
5 - Her ikisinin ihalesi 12. Mayıs. 937 çarşamba gunu saat 

14.15 de yapılacaktır. .. . 
. 6 - Şartnameleri görmek arzu edenlere her gun Vıze satın al-

ma komisyonunda gösterilecektir. (1029) 1-1777 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlikleri için 30000 kilo yerli toz şeke
rin kapalı zarfla eksiltmesi 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. - ---

2 - Şekerin tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 lira • 
dır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir ı: at evveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1105) 1-1902 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için iki yüz bin kilo koyun 

etinin 18. nisan 1937 salı günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. ---

2 - Koyun etinin tutarı yetmiş bin lira olup muvakkat temina
tı 4750 liradır. Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklifat mektuplarını yazılı gün ve sa
atten bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1080) 1-1882 

1 LAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için üç yüz yirmi beş bin kilo 

sığır etinin 17. nisan 1937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin tutarı 81250 lira olup muvakkat teminatı 5312 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mdadelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün ve saat
ten bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1079) 1-1881 

İLAN 
ı - Kayseri garnizonundaki kıtaatrn ekmeklik ihtiyacı olan 

145 bin kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Unun tahmin bedeli 18850 liradır. Şartnamesi kor satın al

ma komisyonunda her gün görülebilir. Eksiltmesi 21 mayıs 1937 
cuma günü saat 16 da kor. satın alma komisyonu.nd~ yapı.lac.~ktrr. 
Muvakkat teminatı 1413 lıra 70 kuruştur. İsteklılerın bellı gun ve 
saatte komisyona teminat mektup ve makbuzlariyle müracaatları. 

(1126) 1-1946 

1 
l\lilli .\iiidafaa Vekaleti Satmalına 

Komisyonu tlanları 
------~~~~~- ---------------~ 

İLAN 
1 - Herbir metresine biçilen ederi 1,2508 kuruş olan ve müte

ahhit nam ve hesabına alınacak olan 100.000 metre siyah sitil ipi 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız alroak ve örneğini görmek istiyenle-
rin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - llk teminat mikdarı 93 lira 78 kuruştur. 
4 - İhalesi 10·5·937 P. Ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ihale gü
nü tam saatinde M.M.V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1016) 1-1766 

İLAN 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 75 kuruş olan ve müteahhit 

nam ve hesabına alınacak olan 18.210 metre 40 santim arka çantalık 
bez açık eksiltmesine istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek iste. 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 1024 lira 34 kuruştur. 
4 - İhalesi 14. 5. 1937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad. 

eklerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ihale saa. 
tında M. M. V. SA. AL. KO. na getirmeleri. (1044) 1-1805 

BİLİT 
Su tesisatı; Harb okulu içme su tesisatına aid işler kapalı zarf

la eksiltmeye konmuştur. Keşif tutarı 5200 lira 80 kuruştur, Keşif 
ve şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 21-V-
937 cuma günü saat 15 dedir, İlk teminatı: 390 liradır. Eksiltme
ye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektup
larını havi zarflar ihale günü saat 14 de kadar ( en geç olarak) 
M. M. V. satın alma komisyonuna versinler. (1122) 1-1942 

REÇETELERiNiZi 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

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

ULUS 5. 5 - 1937 

--· 
Aktif 

Cumhuriyet l\lerkez Bank.asının 
30 Nisan 1937 Vaziyeti 

Pasif 
I 

' 

Kaaaı 
Altm saft kiloifaın 21.043,497 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirlerı 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın aaff kilorrr;:ım 5.054,474 
Altına tahvili kabil serbest 
döviz~er 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte f'dilen evrakı naktiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine te">fikan aazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

A naktiyenin karşılığı es· l Deruhte edilen evrakı 

ham ve tah•riliit (itibari 
kıymetle) 

URA 

29.599.361,58 
12.265.386,-

917.253,91 

735.859,95 

7.109.522,04 

22.710,38 

46.487.556,20 

158.748.563,-

13.372.427,-·-
2.000.000,-

23.946.888,14 

37.657.150,47 
3.937.901,8~ 

B Serbest esham ve tahvilat·•------- • 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvillt üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

64.646,72 
8.163.211,3C 

LlRA 
. 

42.782.001,49 

735.859,95 

53.619. 788,62 

145.376. 136,--

25.946.888,14 

41.595.052,29 

8.227 .858,02 
4.500.000,-

10.598.268,93 

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
!erine tevfikan hazine tara-

LiRA ---

2.105.172,40 
4.516.007,70 

158. 748.563,-

fından vaki tediyat _ _ 13.372.427c 
Deruhte e:lilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont muk:ıbili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras• mevduatı: 
Döviz teahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelifı 

145.376.136,-

19.000.000,-

12.000.000,-

1.529,42 

22.978.560, 16 

UR> 

15.000.000.-• 
1 

1 
6.621.180,lL 

176.376.136,- , 
14.041.857,38 

22.980.089, 581 
98.362.590,3E 

333.381.853,44 
Yek\ın YekUıı 

1 333.381.853,44 

IGralık Ev 
Yenişehirde Kazım Özalp 

caddesinde iskan dairesi yanın
da bahçeli, ağaçlı güzel bir ev 
kiralıktır. İstiyenler saat on iki 
den on beşe kadar içindekilere 
müracaatla görebilirler. 1-194:, 

ZAYİ 

Ankara İsmet Paşa Kız Ens
titüsünden aldığım 1. 6. 935 ta
rih ve 159 numaralı tasdikname
mi kaybettim. Yenisini alaca -
ğımdan hükmü yoktur. 

Hacer Mütemcr 
1-1948 

Çok Ucuz Kiralık 

Daire 
İki oda bir büyük hol 

Tel. 2923 Nimet 1--1952 

Büro Teknik 
Yol ve inşaata müteallik her 

nevi hesabat, proje, şartname 
tanzimi fenni malilmat ve istişa
re kontrol ve işçilik teahhüdatı 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara • Yenişehir No: 17 

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

raat Bankası memurlar apartı
manları arkası No. 10. için<l~ki
lere müracaat. Telefon: 2676. 

Memur Aranıyor 
Şirketimizde ufak bir maaJ

la iş öğrenmek için çalışacak 
tahsil görmüş bir genç arıyoruz. 

Her gün saat 4 de Yenişehir, 
Selanik caddesi 21 ''ATAK" 
Şirketine müracaat. 1-1933 

l(iralık 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 

İSTANBULDA KİRALIK 
Taksimde, Talimhanede yaz 

için kiralık apartıman. 5 oda -
banyo - Gaz - elektrik - tam 
möble. Müracaat: Melek sine • 
ması Şükrü. 1-1921 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto ha ddi o/o 5 1/ı altın üzerine avans 

FIRSAT! 
TERKİ TİCARET 

DOLA YISIYLE 

Büyük Tenzilat 

ESKENAZİ 
Bankalar cadde&i No: 27 

1-1937 

ZAYİ 

Ankara memurlar kooperati -
finden aldığım 3602 No. hisse 
senedimi kaybettim. Yenisini a-
lacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. M. Hamdi 

1-1947 

ZAYl 
Ankara Ziraat Makinist Mek

tebi 1928 senesi mezunuyum şe
hadetnamemi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Beypazarı U ruş köyünden 
Hacı Şaban oğullarından Hacı 

Mehmet oğlu Nuri 
1-1950 

Belediye 
Reisliğinden: 
Ana borudaki tadilat dolayı

siyle 5.5.937 çarşamba akşamı 

saat 20 den itibaren ertesi sabah 
8 e kadar Eskişehirin suyu ke
sileceği sayın halka ilan olumır. 

(1137) 1-1949 

Möbleli Oda 
Bir alman ailesi yanında Bay 

ve Bayan için almanca bilmesi 
lazımdır. Yenişehir Post Restant 
~M. 1-1~1 

YENi 
BUGÜN BU GECE 

Son Casuslar 
Baş Rollerde 

Giresun Belediye Reis~aınden: 
1 - Girsun vilayet merkezine dikilecek Atatürk heykeline ait 

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

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

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

tehassısların takdirine bırakılmıştır. 
5 - Müsabakaya yerli ve yabancı mütehassıslar girebilirler. 

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

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

7 - Daha fazla izahat istiyenlerin Giresun belediye reisliğine 
müracaatları ilan olunur. (1123) 1-1944 

ÇANKIRI İCRA MEMURLUGUNDAN 
Ankarada Telsizlerde 23 numaralı haende oturan elektrikcl 

Ahmet karısı ve Çankmnın Alva köyünden Ali kızı Hamideye Ha
san oğlu Ali tarafından 8-12-936 tarihli takip talebiyle 10-8-931 ta. 
rihli bir kıta sened'e müsteniden zimmetinizde alacaklı olan (33) 
türk lirasını ve masarifinin haciz yoluyla tahsili talep edilmi ve 
tanzim olunan 1 936/ 370 numaralı ödeme emri berayi tebliğ ikamet• 
ğahmıza gönderilmiş ise de ödeme emri arkasına verilen meşru .. 
hatta mezkur ikametgahı terkettiğiniz ve yeni ikametgdlımız da 
meçhul olduğu anlaşılmış olduğundan yukarda yazılı borç ve mas
rafları işbu ilan tarihinden tibaren (1) ay içinde ödemeniz ve bor
cun tamamına veya bir kısmına ve yahut alacaklınmtakibat icrası 
hakkına dair bir itirazınız varsa gene bu bir ay içinde icra daire • 
sine bildirmeniz ve bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 
ve icra iflas kanununun 74 üncü maddesi mucibince mal beyanında 
bulunmanız lazımdır. 

Beyanatta bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız ve ha .. 
kikate muhalif beyanda bulunmadığınız takdirde hapisle cezalan· 
dırılacağınız borcu ödemez veya itiraz etmezseniz hakkınızda ceb
ri icraya devam edileceği mezkur ödeme emrinin tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 1-1940 

Türk~ l\laarif Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin 8. mayıs halkevinde vereceği; Balo davetiyeleri 

bitmek üzeredir. İstiyenler, Cemiyet merkezile İstanbul, Sebat ve 
Yeni eczanelerden tedarik edebilirlr. (1125) 1-1945 

~---~----------------------------------
Şurayı devlet 

Umumi l(atipliğinden: 
Dairemizde münhal 17,5 lira maaşlı üçüncü sınıf katiplik için 

14 - mayıs - 937 cuma günü bir müsabaka yapılacaktır. 
Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şartlardan maada biı: 

mektebe müdavim olmamak ve daktilografiye vakıf bulunmak meş
ruttur. İsteklilerin vesikalariyle birlikte arzuhal ile müracaatları. 

(1120) 1-1941 

SiNEMALAR HALK 
BUGÜN 

• 
Sen mi Öldürdün ? 

Baş Rollerde : 

Renate Müller - George Alexendre 

Grift bir mevzu çerçevesi içinde 

seyircilerinin her türlü zevklerim 
tatmin eden nefis bir film. 

Lewia Stone - Bruce Cabot 

Baştan nihayete kadar heyecan, korku 

ve dehşet saçan acıklı sergüzeşt 

İlaveten Ayrıca: 2 kısımlık çocuk tiyatrosu 

EN SON 
Tenzilatlı halk matinesi 12,15 de 

PA RAMUNT DÜNYA 

HABERLERİ Kız 1\.adın Olunca 


