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Londrada yapılacak taç giyme töreni 

-~~ ismet inönü dün 
. :;,.e 

Londraya gittiler 
Başbakanımız sirkeci gannda 

hararetle uğurlandı 
lstanbu:, 5 (A.A.) - ismet İnönü ve Bn. ismet İnönü bu sabah 

saat 9.25 de hususi trenle Ankara dan şehrimize gelmişler ve istas
yonda vali ve belediye rei.si. B. Üstündağ, ordu müfettişi orgeneral Ka
zım Orbay, harb akademısı kumandanı korgeneral Ali Fuad, üçüncü 
kolordu kumandanı korgeneral Salih, üniversite d irektörü müessesat 
direktörleri ve daha birçok zeva t tarafından karşılanmışl~rdır. 
Başbakan vapurla Tophane rıh-

tımına geçmiş ve doğruca Perapa· · 
las oteline gitmiştir. 
Başbakanın seyahati hakkında 

lsmet lnönü Haydarpaşa garından çıkarlarken 

ismet lnönü kendisini karşılıyanlarla 
bir tekzib 

İstanbul, 5 (A.A.) - Başbakanın 
Londrada mali' ve iktısadi işler yapaca
ğı hakkındaki havadisler ,asılsız ve yer
sizdir. Malfım olduğu üzere Başbakan 
İnönü, yalnız Büyük Britanya hüküm
darının taç giyme merasiminde Türki
ye cumhuriyetini resmen temsil etmek 

üzere hareket etmektedir. 

Mamak ta 
Bir yangın 
Oldu 

görüşüyor 

Gündelik 

Dış ekonomisi 
Atatürkün uğurlamaaı 

Ankara, 5 (A.A.) - Cumhur Reisi 

Ankara, 5 (A.A.) - Mamak civa
rındaki mermi tamiri ve boyama imalat. 
hanesinde bir yanğın çıkmış, imalat 
amelesiyle memurların çalıştrğı bir bina 
yanmıştır. Tamir edilmekte olan bir 
depodaki mermiler de infilak etmiştir. Atatürk İngiltere kıralı Majeste al

tıncı Co
1

rc'un taç giyme merasiminde 
hükümetimizi t emsil etınek üzere Lon
draya gitmekte olan Başbakan İsmet f. 
n önünü, şehrimizden müfarakati esna-

( S onu 6. rncr sayfada ) i smet lnönü vapurdan halkı selamlıyor 

Yangın söndürülmüş, şimdiye kadar 
nüfuzça zayiat tesbit edilınemişti.t 

Tahkikata girişilmiştir. Yangının 8;_ 

beb1eri ve zayiat miktarı tesbit ettiril· 
mektedir. 

Dünkü kamutay 

Yugoslav meclisinden 
gelen cevab okundu 

iç bakanımız Mamaktaki 
patlama hakkmda izahat verdi 

KamutaY: dün B. Refet Canıtezin reis~iğinde topla~nııştır. Başba
kanlık vekih ve Sıhat B~kanı Dr. B. Refık Saydam soz almış ve ruz
namen in birinci maddesı.nde bul~a~ bazı dai~eler büdcelerinde mü
nakaleler yapılmasına aıd ve hır gun evel dagıtılan p rojeyi teklif et-

Atatürk'le 
PrensPol ve 
Mikado arasında 

Yugoslavya Kıra! Naib~. Prens ~aul
ün doğumu yıldönümü munasebetıyle, 
Reisicumhur Atatürk ile Altes Prens 
Paul l{arageorgeviç arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olunmuştur: 

Yugoslavya Kıral Naib; Altes Preııs 
Paul Karageorgeviç - Belgrad -

"Doğumları yıldönümü münasebe
t' 

1 
Alteslerine, en hararetli tebrik

ıy e, • h A d 1 • 
leriınle beraber, kendı şa sı saa et erı 

.
1 

dost ve müttefik asil yugoslav mil-
ı e k" 
)etinin refahı ve tealisi hakkında ı sa-
mimi temennilerimi takdim etmekle hu

susi bir sevinç duymaktayl!ll'I. 
K. Atatürk 

Ekselans Türkiye Reısicumhuru, 
- Ankara -

Bu derece lfıtufkar telgrafınız beni 

( Sonu 6. ıncr sayfada ) 

letlerarası iktısadında da kendine 
yaraşan yeri almaktadı~. . . 

Bu yazı ile, bütün ışlerımızde 
olduğu gibi, dış ekonomisinde de 
Kemalizmin kuvvetli ve yaratıcı 
hamlesi içinde ilerlediğimizi bazı 
misallerle belirtmek istiyo_ruz. 

Kemal ONAL 

miş, teklif kabul edilmiştir. 
Bundan sonra yugoslav parla

mentosuna çekilen telgrafa gelen 
şu cevab okunmuştur: 

Son Ekselans Abdülhalik Renda 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

ANKARA 
Belgrad -
Türkiye Büyük Millet Meclisin

ce ittifakı ara ile kabul edilmis olan 
takrirden fevkaHide mütehassis 'oldum. 
Bu, güzel dostluk gösterişini mebusan 
meclisine ilk celsesinde bildireceğim. 
Ve şimdiden eminim ki iki milletimiz 
arasındaki sarsılmaz dostluğun yeni 
bir nişanesi olan bu sıcak ve samimi 
sempati duygularından dolayı mebusan 
azası candan sevineceklerdir. Teşek

kürlerimle birlikte sayğıh bağlılık te
minatrmı lütfen kabul buyurmanrzr ri · 
ca ederim Bay Başkan. 

Yugoslav Meclisi Başkam 
STEVAN ClRIC 

Telgrafın okunuşu Kamutayın sürek
li alkışlariyle karşılanmıştır. 

Hava yolları devlet işletme idaresi 
936 mali yılı büdcesindc 39.000 liralık 
münakale yapılmasına; hudud ve sahil. 
ler sihat umum müdürlüğü 935 yılı büd
ce kanununun beşinci maddesiyle sarfı
na izin verilmiş olan 400,000 liranın 
500.000 liraya çıkarılması hakkında ki 
kanun projeleri görüşülerek kabul e-

(Başı 6. ıncı sayfada) 
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Güneş - Dil Analiziyle yeni etüdle~ 

Aydınlık anlatan sözler 

Baştan vokalin düşmesi 
(Aferetik temler) 

Aydınlığın tekarrürünü ifade eden 
tem, Çuvaşçadan başka türk lehçelerin
de, baş vokalini kaybederek yar- (Al
tay) olmuştur. ( Çuvaşçada uyar- "1. a
çık hava, 2. hava açık olmak,, olduğu 

az yukarıda görülmüştü); Uygurca ve 
Çağataycada yaru-, yarr- = "parlak, ay
dın, berrak olmak,, şekillerindedir. (es
kiden yaruk - yaruğ - olduğu, aşınma ve 
zayıflama ile yaru - yarı - yar • şekille
rine girdiği anlaşılmaktadır). Yaruğ, 

yarıh, yarık = "aydın, berrak; aydın

lık, berraklık,, şekillerinin daha evvel 
teşekkül ettiği, bundan yarukmak _ ya
rumak • yarmak fiğilinin geliştiği sabit 
olmaktaıhr; baş vokalin düşmesi btt son 
objektif (veya sübjektif) ''v.k,, unsuru
nun ilave olunmasiyle vulmğa gelmiş-

I I 

Yazan: Ahmet Cevat Emre 
tir. Bunların etimolojik şemaları şöyle 
olur: 

(1) (2) (3) ( 4) 
Yaruğ : v.ğ den (v.)y + ar + uğ 
Yaru- : ,, ,, + ,, + u(ğ) 
Yar- ,, ,, + ,, + (.ğ) 

Semantik kıymetleri: 
Ana kökten (1) prensipal köke (2) 

intikal eden aydınlık, berraklık anlamı
nın tekarrür ve tecelli (3) etmesinin i
fadesidir. 

Yaruk sözünden: isimleııdirici -ığ 

(-m) unsuru ile: yar kın (Altay, Tele
üt v.b.) = ''ziya, nur, şuğa''; -a(ğ) ile 
yarka (ğ) (Karakırgrz-) "nur, parıltı.., 

türemiştir. 

Yar- teminden de, zaman zarfı ola
rak, -ığ (-ın) ile yarın çıkmıştır. (ilk 
mağnası: gün doğarken, sabah olurken). 

(Sonu 4. üncü sayfada ) 

Barselonda hadiseler oldu 

dır 1 
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Günün içinden: 

• 
ınsan 

Amerika'daki Rokfeller enstitüsü azasından Dr. Alexis Carrel, kan 
damarlarım biribirine eklemek ve uzuvların yerlerini değiştirmek 
hususunda yaptığı tecrübelerde büyük bir muvaffakıyet gösterdiği 
için 1912 senesinde Nobel mükafatını almıştı. 

Bugün, aldığı o mükafattan d;-.ha ziyade yazdığı son eserden do
layı, onun adı dünyanın her tarafında amlmaktadır. 

Doktor Carrel, yıllarca fenn1 etüdler ve fiziyolojik tecrübelerle 
beslediği zekasını nihayet insan muammasının halli için bir vasıta 
olarak kullanmış ve "Bilinmiyen İnsan" ı yazmıştır. 

Meşhur filozof Will Durant bu eser için: ''Bu kitah, asrımızdaki a
merikan edebiyatının en deri·n, enakıllı ve en değerli eseridir», diyor. 
Yahudi mütefekkirlerinden Stephen S. Wise'in mütaleasrnda da şu 
kuvvetli hükümlere rast geliyoruz: 

"Bu eser, gelecek birçok nesillerin düşünüşleri üzerinde tesir ya
pacaktır.,, 

F ransada doğmuş, büyümüş, sonra amerik'an vatandaşı olmuş olan 
doktor, bu değerli eserini hem iıngilizce, hem fransızca · olarak yazxp 
bastırmıştır. 

"Bilinmeyen insan,, birçok medeni dillere çevrilirken Nasuhi Bay
darm kalemiyle türkçeye tercüme edildi. 100.000 den fazla kelimeyi 
ihtiva eden bu güzel kitabı kendi dilimizde okuyanlar, hem tercüme i
çin böyle enteresan bir kitab seçtiği, hem de başka medeni milletler
den daha geç kalmaksızın, birçok yaşayan Avrupa dillerine, hatta al
manca ya tercümesinden evel bu işi başardığı için mütercimini kutla-
yacaklardır. Nurettin ART AM 

Azami çivi l Maliyede yeni 

f . ti tayin ve terfiler 
ıa arı Bursa hususi idare tahsil memuru 

BB. Hasan Bahri terfian Aydın tahsi-

tesbl•t edı•tdı• lat şefliğine, Aydın tahsilat şefi Ah-
met Aydın tahsilat kontrol memurlu-
ğuna, Sivas varidat memur muavini 

lktisad Vekaletinden: Hüsnü Sivas tahsilat kontrol memurlu-
Çivi sanayiinin ham maddesi olan 

demir fiatlarmın cihan piyasasında baş
gösteren yükselmesi devam etmekte

dir. Buna binaen 3003 numaralı endüs. 
triycl mamUJatm maliyet ve satiş fi
atlıırmın kontrol ve tesbiti hakkındaki 

kanunun birinci maddesinin verdiği sa
lahiyete istinaden darfiça tabir edilen 
demir çivi toptan azamI satxş fiatları 

ile çivi teli toptan azami satış fiatları 
7.5.937 tarihinden itibaren meri olmak 
üze::e aşa,:ıcla yazılı veçhile yeniden 
tesbit edilmiştir : 

1 - Çxbık demir çivinin sandık am
balajh olarak v~ fabrikada teslim edil· 
mek ve topta1''. satilmak üzere kilosu
nun baz fiatI 19 kuruştur. 

2 - Sandık ambalajiyle beraber beş 
kiloluk kağıd ambalajh paketlerde bu· 
lunan çivilerin kilo fiatrna kağrd am
balaj farkı olarak aynca 20 para ilave 
edilir. 

3 - Çivi ibtidai maddesi olan kan· 
gal halinde çivitelinin baz fiatı ton ba
şına fabrika teslimi peşin 133 lira ol
mak üzere tesbit edilmiştir. 

4 - Toptan satıştan maksad fabri
kanın yaptığı her miktar satıştır. 

5 - Tesbit edilen fiatlardan yüksek 
satış yapan fabrikalar hakkında yazılı 
cezai hükümleri tatbik olunur. (A.A.) 

lstanbulda devlete aid binaların 
değeri 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Yapılan he
saplara göre İstanbulda devlete aid bi
naların değeri 50 milyon lirayı bulmak· 
tadır. 

Fransız ticaret heyeti 
dün geldi 

Fransa ile yapılacak yeni ticaret ve 
kliring anlaşmaları müzakerelerinde bu
lunmak üzere üç kişiden mürekkeb bir 
fransız heyeti dün şehrimize gelmiştir. 
Yakında müzakerelere başlanacaktır. 

t ................................................. : . 
HA VA : . . ................................................... 

Hava kapalı geçti 
Dün Ankarada hava kapalı geçmiş

tir. Gecenin en düşük ısısı 10 en yüksek 
ısısı da 19 derecedir. Yurdun Trakya 
Kocaeli, Ege ve Doğu Anadolu bölge
leri kapalı, diğer bölgeler bulutludur. 
Son 24 saat içinde en fazla yağış Eski
şehir ve Vanda 5 kilogramdır. En dü
şük ısı Erzurumda sıfırın üstünde 1, 

en yüksek ısı da Adanada 24 derecedir. 

Çangırıda bir zelzele 
Çcın 'nn, 5 (A.A.) - Bu gece saat 

23 c..; ' ~ r: 'ı::e iki zelzele oldu. 

ğuna, açıktan fevzi ve Zekeriya hukuk 
müşavirliği memurluğuna, hukuk mü
şavirliği ikinci mümeyyiz namze
di İbrahim terfian hukuk müşavir
liği birinci mümeyyizliğine, açık· 

tan Enver Daday hazine avukathğına, 
a~ıktan mürvet muhasebat genel direk
törlüğü daktiloluğuna, tayin olunmuş
lardır. İstanbul tahsil5.t kontrol memur
larından Cemil Kemal ve Hikmet Tür
ker, adliye bakanlığı muhasebesi me
murla ından Celal birer derece terfi et
tirilmişler ve muntazam borçlar genel 
direktörlüğü namzed memurlarından 

Bn. Mergubenin asaleti tasdik olunmuş
tur. 

Üniversite meydanında planör 
uçuşlarına devam ediliyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Üniver
site meydanında yapılmakta olan planör 
uçuşları ve muvazene tecrübeleri bit
miştir. Gençler sıçrama uçuşlarına baş
lamak üzere Ramiye gitmişlerdir. 

Kamutay Çağrılan 
Arzuhal Encümeni bugün saat 15 

de toplanacaktır. 

Alman kadınlarının kılığı 

Almanyada kadın kıyafeti hakkında 
bazı tedbirler alınmak, onların eski usul
de giyi;ımeleri doğru bulunuyor. 12 
milyon azası olan alman kadın1ar liği 

• bu tasavvurlara itiraz ederek kendileri
nin de bütün dünya kadınları gibi umu
mi modaya göre giyinmeleri lazım gel
diğini beyan ediyor. 

Bundan bahseden bir fransız gazete
si şu mütaleayı i.!eri sürüyor: ''Acaba 
moda, alınanlara göre yahudi icadı mı
dır?'' 

Ah bu alman • fransız anlaşmazlığı! 

Telkinle ölüm 

Kabahati bahara atfetmek mi liizım? 
Fnkat bu mevsimde, dünyanın her tara
fında, canlarına kıyanlar çoğalmıştır. Bu 
meseleyi bahse koyan bir gazete şun.!arı 
yazıyoı·: "Münib sakinlerinden biri, ü
zerinde ''Zehir" etiketi bulunan bir şi
§enin içindeki mayii içmiş ve derhal öl
müştür. Yapılan otopsi neticesinde iç
tiği mayÜn sadece, tatir edilmiş su ol. 
duğu ve bu adamcağızın da duyduğu 
heyecandan kalb sektesine uğrayarak öl
düğü anlaşılmışbr. Diğer bir alman ise, 
kilisede şarkı dinlerken uyumuş ve ya
nında bulunan karısı, kocasının uyumak
ta olduğunu ıörerek ensesine inci) ile 

ULUS 

Kömür 
• • 

sergısı 
Şimdiye kadar 
49 bin kişi gezdi 

Kömür ve kömür yakan vasıtalar en
ternasyonal sergisinin 12 inci gününde 
ziyaretçilerin sayISI 49 bin 22 yi bul
muştur. Bu rakam kapıda satılmakta o
lan duhuliye biletlerine göre tesbit e
dilmiştir ve bir haftadanberi kafile ha
linde sergiyi gezen mekteb talebeleri 
bu yekunun haricinde kalmaktadır. 

Sergiye gelen büyük küçük herkes 
gerek dekorasyon ve gerekse teşhir e 
len alet ve vasıtalar karşısında hayran
lıklarını ifade etmektedirler. Bilhassa 
grafik, resim ,tablo ve maketleriyle bu 
sergi öğretici bir mahiyeti taşımakta

dır. Konuştuğumuz bazı muallimler bı· 
nokta etrafında memnuniyetlerini gös
termektedirler. Bir muallim: 

"-Üç saat kaldığım bu sergidl! ta· 
lebeme üç yılda öğretem.iyeceğim ma· 
lfunatI verdim.,, 

Diyordu. 
Üç gündenberi şehrimizde bulunan 

Hindistamn Bombay şehrinde bir kız 
mektebinin müdürü olan Bn. Fatma, 
sergi için: 

••- Birçok yerler gezdik. Kalküta
da, Bombayda ve gezdiğimiz yabancı 

JI).emleketlerde büyük sergiler gördük. 
Bu sergi teknik bakımdan bunlarla 
denktir, hatta birçok cihetlerden üs
tündür, diyebilirim. Türkiye cumhuri
yetinin, her sahada olduğu gibi, maden
cili ğe bilhassa kömür işlerine verdiğ e
heınyet burada tebarüz etmektedir. 

Teknisiyenleriniz dekorasyon itiba
riyle bir şaheser meydana koymuşlar
dır,, demiştir. Öğrendiğimize göre, vi
rnyetlerden sergiye ziyaretçi grupları 

geleceklerdir. Birkaç vilayetten, otel 
ve sair ihtiyaçlar için umumi katipliğe 
müracaatlar vaki olmuş ve kendilerine 
en süratli vasıta ile kafi malumat veril
miştir. 

oy rı 

mu aka 
kullanılacak 

Ba~bakan İsmet İnönü bütün devlet 
dairelerine bir tamim göndererek scıoy 

adı kanununa göre 2 temmumz 1937 ta
rihine kadar her türkün ö:ı adından 

başka soy adınx da taşımağa mecbur bu
lunması, söyleyişte, yazışta ve imzada 
buna riayet edilmesi icab ederken elan 
bazı muhaberelerde ve bir çok yazı me
tinlerinde soy adı kullanılınadığmı gö
rülmekte olduğunu ve şimdiden sonra 
bu kanuni icaba riayet edilmesini bil
dirmiştir. 

dokunur dokunmaz alman ölüvek'mİştir. 
Hadiseden sonra kadm, kocasının bir 
kaç gündenbe.-i ruyalarında hep ba~ımn 
kesildiğinden bahsetmiş olduğunu söyle
mi,;tir. Tahmin ed'ldiğine göre zavaUı 
adam, uyku esnaı;ında ensesine vuruldu
ğunu hissedince bunun bir balta darbesi 
olduğunu sanarak, telkin kuvveti tesiriy
le ö.lmüştür. 

lngilterede cinayetler 

Neşredilen bir rapora göre lngiltcre
de cinayet nisbcti azalmaktadır. 1935 
senesinde lıapse ma ıkı'.im edilenlerin sa
yısı 1934 dekinden 3654 eksiktir. Mah
kumların % 15 i üç aydan fazla hapis 
cezası görenlerdir. Jngilterede cinayet 
İstatistiklerinin gösterdiği memnuniye
ti mucib diğer bir cihet de gençleı· ara· 
sındaki suçlulann aza~dığıdır. 

On bin liraya yedi cild kitab 

İngiliz şairi Şekspir'e aid yedi kitab 

Amerikada 10.000 türk lirası kadar bir 

Ücret mukabilinde satılmıştır. Bu yedi 

cild büyÜk kitab romantik şair Kits'in 

kütüphanesinde bulunmuştu. Bu est!rle

rin şair üzerinde, yani onun tekamülü ü

zerinde ehmiyetJi bir tesiri olmuş oldu

ğu ileri sürülmektedir. 

6 - 5 - 1937 

(eni noter kanunu 

Proje yepyeni hükümleri 
ihtiva etmektedir 

Adliye bakanlığının üzerinde uzun zamandanberi çalıştığı yeni no
terler kanun projesi, vekaletlerin mütaleası alındıktan sonra bazı deği
şikliklerle Başbakanlığa takdim edilmek üzeredir. Kamutayın bu 
devresinde görüşülmesi muhtemeldir. Proje noterler için birçok ve 
tamamiyle yeni hükümleri ihtiva etmektedir. Hükümet, projenin niçin 
hazırlandığım gerekli sebebler layihasında şöylece izah etmektedir: 

Bin iki yüz doksan beş tarihin- yıt ve dosyaların tutulma ve işlerin gö· 
de meriyete giren ınukavelat mu- rülme tarzı; tanzim, tasdik, tebliğ isle
harrirliği nizamnamesi ammenin ri; iş sahihlerinin ehliyet, şahit, muarrif 
tanzim ve tevsik mercii olan bu ve tercümanlarda aranılması gerekli va
rnüesseseden istif ad eyi dar bir a- sıflar ve dinleme usul ve şartları; no· 
l~nda bıralanış olmasından ötürü terlerin vazifesi, noter senetlerinin hü-
329 tarihli noter kanunu muvak- küm ve kuvveti ve hangi hallerde noter 
kati ve eklerile resmi senetlere i- senedi olmak vasıflarını kaybedeceği; 
lam mahiyet ve kuvveti ve noter- inzibatı ceza ve mesuliyetleri ve yap
lere menkul ve gayri menl"Ul mal- tikları yolsuz muameleler ilgililerin 
ların tevdi ve teslim ve idaresi ve zararını intaç ettiği takdirde harç ve 
e.nıanetleri saklamak salahiyeti ücretten başka ayrıca sebeb oldukları 
verilmek ve noterler amme mute- zararları tazmin edecekleri ve noter ol
medi ve ammenin esrarının tevdi mak vasıflarını kaybettikleri takdirde 
yeri haline ifrağ olunmak suretile muhakemeye ihtiyaç olmaksızın azlolu
noksanlar bir dereceye kadar ik- nabilecekleri, ve noter yanında çalışa
ma! edilmiş idi. caklarm haiz olmaları lazım gelen va-

Eski hükümler meri olduğu sıralar- sıflar hak ve borçları ve yaptıkları yol-
da tedvin edilmiş ve o vakitki mevzuat suz muamelelerden rücu hakkı baki kal-
ve ihtiyaçlara uygun bulunmuş olan ha
len meri bulunan noter kanunu 1926 yı
lında başarılan adli inkrlabdan sonra 
yeni kanuni mevzuatımrz ile bittabi a
henk ve insicam tem.in edememiş ve tat
bikatta görülen ihtiyaçları da önleye
memekte bulunmuş olmakla beraber ye
ni mevzuatın hangi hükümlerini kal
dırmış ve hangileri meri bulunmuş ol
duğu hususunda bir hayli tereddütler 
vukua gelmekte bulunmuş olmasından 
noter kanununun da yeni mevzuatrmııa 
göre tekrar kaleme alınması zarureti 
günden güne artmiştır. 

F aydalanılankanunlar 
İsviçrenin Nöşatel ve diğer kantonla

rı kanunlarile Avustmya noter kanu
nundan ve İstanbul noterleri tarafından 
tanzim olunan kanun layihasından isti
fade olunmak ve bilhassa yeni mevzua
tımıza mütenazır olmak üzere tatbikat
ta görülen ihtiyaçlara göre işbu kanun 
layihası kaleme alınmıştır. 

Tanzim ve tevsik işlerini gören no
terlerin bugün meri kanunda olduğu Ü· 

zere harçtan dörtte bir almak ve gördü
ğü bazı işlerden ücret almak suretiyle 
serbest meslek erbabından olmak üzere 
bırakılmaları muvafık görülerek Hiyiln 
bu esas dairesinde hazirlanmrş ve meslek 
haline getirilen noterlerin ne gibi va
sıfları haiz bulunmalı ve ne suretle ye
tiştirileceği ve tayinleri usul ve tarzı ve 
noterliklerin ne suret ve şartlar altında 
kurulacağı ve kaldırılacağı ve noterle
rin asli vazifelerinden başka ne gibi iş
ler görebileceği layihada gösterilmiştir. 

Layihanın hükümleri 
Layihanın baıb ve bölümlerinde k:ı-

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Babil ne zaman etiler ta
rafından alındı ? 

2 - Büyük selçuk imparator
luğu ne zaman battı ? 

3 - Mısır ve Hicazın osmanlı
lar tarafından almış tarihi ne
dir.? 

4 - Babür şah Hindistanı ne 
zaman istilci etti ? 

5 - Osmanlı devletinin kuru
luşu hangi tarilıe rastlar ? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Osmanlı türkleri ne zaman 
Avrupaya geçtiler ? 

C - 1357 de. 

S - Timür ne zaman öldü ? 
c - 1405. 
S - Amcrikada ilk yolcu tre

ninin işleyiş tarihi nedir ? 

c - 1828. 
S - Amerika • Meksika harbı 

ne zaman yapıldI ? 

c - 1846. 
S - Nevyork hüriyet abıdesi

nin açrlış tarihi nedir ? 
c -1886. 

mak üzere noterlerin malen mesul ola
cakları gösterilmi:;ı noter teşkilatından 
istihdaf olunan gayenin elde edilebil
mesi için noterlerin tecrübe görmüş hu
kuk fakülteleri mezunlarından mürek
keb olmasr gereklidir. Kanun layihasI· 
nm tanziminde ve vazifelerini aidat ile 
gören noterliklere hukuk 'fakültesi me
zunlarının rağbetlerini celp ve mevcut
ların mesleklerine bağlılıklarını ve gay
retlerini artırmak ve meslekin ileride 
inkisafını hazırlamak için istikballerini 
temi•n edecek tedbirlerin göz önünde 
bulundurulması zaruri görülmüştür. 

Bu mülahaza ile noterlerin verdikle
ri ve vazifelerinden ayrıldıklarında bir 
ilişikleri olmadığı takdirde kendilerine 
red ve iade edilecek olan teminat akça
lariy1e yılhk varidatlarından münasib 
bir mikdar meblağın ve noterlere tevdi 
olunacak paraların faizleri sermayesini 
teşkil etmek üzere Ankarada bir yardım 
sandığı kurulması ve bu sandığın ölüm 
halinde ailelerine veya tahdidisin ve 
malfıliyet gibi sebeblerle vazifelerinden 
ayrılanlara münasib bir ikramiye veril
mesi uygun bir tedbir telakki olunmuş
tur. Ve bu sandığın teşkil ve idare su· 
retleri ve yardım nisbetinin ayrıca bir 
nizamname ile tayin ve tesbiti ihtiyaca 
dahıa uıy·gun görülmüştür. Ve 13.yihada 
umumi esaslar gösterilmek suretiyle ik
tifa olunarak müteferri noktaların layi
ha kanuniyet kesbettikten sonra tatbik 
suretini göserir nizamnamede gösteril
mesi münasib görülmüştür. 

Noter hare tarifesi 
Noter harç tarifesinin adliye harç 

tarifesi kanununa bir fasıl olarak ila
vesi muvafık görülerek layiha bu su
retle kaleme alınmıştır. 

Noter harç tarifesinde halkın tan
zim ve tevsika karşı rağbetini çoğalt

mak maksadı istihdaf olunarak harçlar 
ziyadeleştirilmemiş ancak yeni mevzu. 
atımıza göre konması gerekli harçlar 
konmuş ve tatbikatta bir çok müşkilleri 
mucib olan hususlar tamamlanmış ve 
murakabeyi kolaylaştırmak ve hazine 
hukukunun ziyaına mahal bırakılmamak 
üzere harç pullarının dairede hıfzolu
nacak nüshaları üzerine yap.ştırılması 
esası kabul edilmiştir. 

Layihada maktu harçlar muntazam 
bir silsile altında ve bunların dışında 
kalanlar n nisbi harçlara bağlı olduğu 
gösterilmek suretiyle hem tatbik ede
ceklerin ve hem de iş sahihlerinin anla
yabileceği surette sade bir sckilde kale
me alınmak esası gözetilmiştir.'' 

İki vapur k ra a 
oturdu 

İstanbul, 5 (Telefonla) - 5000 ton
luk bir amerikan vapuru İzmir yakın
larında sis yüziinden karaya oturmuş 

ve yaralanmıştır. 6000 tonluk yunan 
bandıralı bir vapur da Gelibolu önlerin
de gene sis yüzünden yolunu kaybetmiş 
ve karaya oturmuştur. Gemilerin kurta
rılması için şehrimizden kurtarma vası
taları gönderilmiştir. 

Vapurlar henüz kurtarılamamıştır. 
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'1tmIFi~m~~mEi!!iız1111 Bask cephesinde 1 Yeni ingiliz f,'?}JtıılllWnllJ 
-=-=·- 6. 5. 1937 

Bıumvh!:;tının Askeri hareketler kabinesinde ~:~~eı:~!!:~C: 
durgunluk geçiriyor Bilhassa gençler 

iş başına gelecek 

KURUN'da Asam Ua, Franaa'da 
radyo ve sinemaya kartı kitabı kona
mak için muharrir ve kitabcılaırdaa 
mürekkeb bir birlik kurulmut olchai-
nu söyliyerek diyor ki: 

B lum hükümetinin vaziyeti bütün 
Avrupayı yakından alakadar 

ebnektedir. Çünkü Fransa, milletler· 
arası muvazenesinin en ehemiyetli 
rüknüdür. Ve bu muvazenedeki ağır· 
lığı da iç politikasındaki istikrara 
bağlıdır. Bundan ayrı olarak, Blum 
hükümeti tarafından yapılan iktıaadi 
ve içtimai inkılabın mukadderatı 
dünya kamoyunu alakadar etmekte • 
dir. Malumdur ki Blum geçen yazın 

başında iktıdara geçtikten sonra soa
yalistlik programını tatbik etmeğe 
başlamıştı. Fransız sermayesinin en 
sağlam kalesi olan Fransa Bankasını, 
aşağı yukarı devletleştirdi. Silah f ab
rikalarını devlete maletti. Haftada 
kırk saatlik mesai kanunu yaptı. Bü
tün bunlar ve bunlar gibi kapitalist 
cemiyet yerine 50syalist cemiyet kur
mak yolundaki icraat bir aksülamel 
uyandırdı. Ve Blum sermayeye iti • 
mad telkin etmek için ıslahat progra· 
mında bir "tevakkuf devri,, nin bat· 
ladığını bildirdi. Bundan sonra da ma
li sahada ancak konsörvatör bir hükü
metin alacağı tedbirleri aldı. Tevak • 
kuf devri hakkındaki vait ve konsör· 
vatör tedbirler sermayeye itimad tel· 
kin etmiş olacaktır ki bu sırada fran· 
sız hükümetinin yaptığı büyük bir i .. 
tikraz muvaffakiyetli netice verdi. 
Fakat arkadan gelen clichy gürültü· 
leri hükümetin vaziyetini aanb. Sağ· 
lar, hükümeti sol cenahın tazyiki ve 
tahakkümü altında hareket etmekle 
itham ettiler. Sol cenah da sağlara 
kartı kafi derecede tiddet göateril • 
mediğinden tikayet ettiler. Her iki 
ta1'afı da memnun edemiyen Blum 
hükümetinin vaziyeti, haftada kırk 
aaat.Hk mesai kanununun tatbikab yü· 
zünden büsbütün zorlatb. ltçi bet sün 
çalııarak ve iki gün tatil yaparak kırk 
aaatlik mesaiyi doldunnayı istedi. 
Patronlar kırk saatlik aaeaai)'İ altı 
~üne taksim etmeie totebbiU ettiler. 
Bu yilzden bazı yerlerde lokavtlar, 
bazı yerlerde de çevler yapıldı. Ma
liımdur ki büJıiimetİn dayandığı "halk 
cephesi,, ittihadı radikal sosyalist, 
sosyalist ve komünist partilerinin koaı· 
bineaonudur Bu üç parti ar .... da ra· 
dikal aosyali.stler hakikatte liberal 
kapitalisttir. Bu züınreler içtiınaİ . ı.
lahat mesele&inde Bluın'un fazla ıle
ri gittiğini aöylenıeie bqladılar. Di· 
ğer taraftan sosyalist partisinin sol 
cenahı da bu yolda kafi derecede ile
ri ıidilmediğinden fikiyet ettiler. 
Garibtir ki bu teJıkid komünistlerden 
ziyade Bukn'un kendi partisi olan 
sosyalist partisinin sol züaıreainden 
gelmittir. Anlatılıyor ki komünistler 
Moakova •dan Alclıklan direktif ile bu 
aralık Blum hükümetinin vaziyetini 
zorlaıtırmaktan çekinmektedirler. 
Arkasından bir fqist bükümetin ıel
Dhı4mdea korkuyorlar. Blum biiki
metini bu sıralarda en çok srkııtıraD 
sosyalist partisinin sol cenahı aıüme.
aili Marceau Pivert ile ConfederatİOD 
Generale de Travail denilen ifÇİ lef· 

kilitıdır. Bu tefkilat namına JouhaUS 
baıvekile, Paris sergi binaları bittik· 
ten ıonra açıkta kalacak ameleye İf 
bulmak için büyük mikyasta nafıa teteb
büalerine giritmesini ve bunun için li
zmıgelen paranm da mecburi istikraa 
ile ve bazı huıuıi itlerin devletleıti-ı 
rilmeai suretiyle tedarik edilmeainİ 
tavsiye etmittir. Halbuki böyle bir si
yaset, hükümetin, "tevakkuf devri.ı 
içinde tasarrufa riayet edileceği bak· 
kmda verdiği vaide tamamiyle muıa· 
yirdir. 

itte aağlarm sağ tarafa, sollal'ID 
da sol tarafa çektikleri bir sıradadır 
ki fransız parlamentosu açılmıttır· 
Bu vesile ile hükümetin umumi siya • 
seti Üzerinde müzakere başlıyacaiı 
ve bu müzakere neticesinde de hükü
mıetin mukadderatı belli olacağı sa • 
nılıyordu. Fakat parlamento açılalı 
bir kaç gün olduğu halde hali umuınİ 
politika etrafında beklenen müzake-

re yapılmamıştır. Şimdi bu müzake • 
renin bir hafta kadar tehir edildiği 
bildirilmektedir. Bu haberlere göre 

m:zakere bu hafta içinde başlamalı
dır. Müzakerenin hararetli olması 
beklenirse de neticede Blum huküme
tinin itimad kazanacağı tüphesizdir. 
Çünkü Blum hükümetinin istifasını 
takib edecek anarşiden sağlar da aol· 

Bilbao, 5 (A.A.) - Havas ajansının 
Bilbao muhabiri Bask cephesinde esir 
edilen iki italyanla konuşmuştur. 

Bunlardan Ancelo Delisis isminde 
olan birincisi, İtalya harb gemilerinin 
himayesinde olarak hareket eden bir 
italyan vapuru ile 90 kişi ile birlikte 
yola çıkarak 17 şubatta Kadiks'e geldi· 
ğil'li söylemiş ve mensub olduğu tabu· 
run mün'hasıran italyanlardan miiteşek. 
kil olduğunu ilave etmiştir • 

Lociano Faraon isminde olan öteki 
esir de İtalya harb gemilerinin refaka· 
tinde olarak hareket eden Sardegna 
ismindeki vapur ile bir martta yola çı· 
karak s martta Kadiks'e geldiğini söyle• 
miş ve şunları ilave etmiştir : 

"- Ben taksi şoförü idim. Buraya 
cebren sevkedildim. Burada kalmakla 
ltalyaya dönmek arasında benim için 
hiç bir fark yoktur. Ben ne faşistim. 
Ne de faşist düşmanı.,, 

A•ilere göre Bcuk cephuintle 
vaziyet 

Burgos, S (A.A.) - Burgos radyo
su Bermeo harekatı hakkında aşağıdaki 
tafsilatı vermektedir. : 

Milliyetperver kıtalar Bermeo mev· 
ispanyada evler bile bir barb siperi 

haline geldi zilerini işgal eder etmez, basklar bu it-

g
alin ehemiyetini idrak ve havanın bo- aftır%- - _ _ _ _ __ _ 

k 
- - - -~<."ftl- anı uvvan 

zukluğundan istifade ederek bütün uv· 
vetleriyle taarruza geçtiler. İki kızıl 
tabur da mütearrızlara iltihak ederek 
civardaki köprüleri attılar. Öteki üç ta
bur bizzat şehre hücum etti. Kıtalan· 
mız şehir dışındaki mevzilerde ve me
zarlıkta vaziyetlerini tahkim ve bir çok 
mitralyöz ve sahra toplariyle mücehhez 
ve sayıca çok faik bulunan duşmana 
kartı kendisini müdafaa etti. Bütün gün, 
kıtalarnnı.z aralıksız ve yağmur altın. 
da muharebe etti. Çok güç anlar oldu. 
Zira San Miguel tepelerine yerlepniş 
olan düfmlln bataryaları mevzilerimize 
boyuna ateş ediyordu. Bizim ise yalnız 
tüfek ve mitralyözümüz vardı. Kızıl
lar keza Bermeo • Guarnika yolunu da 
kısmen işgal ediyorlardı ki bu hal tak
viye kıtalarmuzın gelmeaine engel 
oluyordu. Bütün bunbra rağmen ku· 
manda heyetimiz o suretle tertibat al· 
mıştır ki, kıtalarrmız düşmanı kaçma· 
ğa mecbur etmiştir. Saat 13 de, kuv• 
vetlerimizin ustalıklı manevraları üze
rine, Guemika yolu açılını• ve saat 14 
de de takviye kıtaları yetişmittir. Gu
ernikadan gelen kol aynı zamanda diif
mana geriden hücum ediyordu. Kuvvet· 
1i mukavemetimizden ve bombardıman. 
ıarıınrzdan esaaen sarsılmıt olan düt
man kıtaları harb malzemesi biralı:arak 
kaçmağa mecbur olmUftur. Bir çok esir 
aldık. Halen 'ehrin iki kıyısı ve sahi· 
tin Bermoeden ileride kilometrelerce 
mesafesi aeJrerlerimi.zin elinde bulun-

maktadır. 
Saıamanlı:a radyosu, Franko kuvvet· 

terinin Biakaya cei>hesinde kaçtıklarını 
ve içlerinde 50 italyan bulunan yüzler
ce eıir bıraktıklarını yalanlamııtır. 

~ılı lromituinıl• 
Londra. 5 (A.A.) -Tali ademi mil

dahale komitesinde, açık tehirlerin 
bombardıman edilmemesinin İspanya'· 
daki ilı:i muharib tarafa telkin edilme· 
si hususunda Lord Plimutb tarafından 
yapılan teklif ~kında hiç bir anlapıa 
elde edilememıştır. 

Gaernika hombaTJunanı 
veTaymİ• 

Londra, s (A.A.) - Taymis gazete
sinin Vitoria'daki muhabiri, Guemika 

ngınının sebeblerini tayin etmek i· 
ya b'ld' . bir anket açılmıt olduğunu ı ır· 
pn . d ınekte ve baSkların mukaddes şehrın e 
franksist tayyareler tarafından değil, 
iftirakçı basklar tarafından yangın çı· 

1 
da korkmaktadırlar. Fransa'da 

ar dk' b ün sernıaye ile say arasın a ı 
ug fh . . . 

• htilaf öyle had bir sa aya gınnıştır 
1 f . w 

ki yalnız bir tara ı tatman etmege ça-
lıtan bir hükümet memleketin baıınıı 
felaket getirebilir. Ve bu arada AWU: 
pa sulhu da tehlikeye düter. Her iki 
t rafı da T AMAMILE tatmin etmiye-
ak bir siyaset takib etmesi belki de 

« d -
Blum'un. bu aralık doğru yol a ~ • 
rÜdüğüne en büyük delil olarak goa
terilebilir. A. Ş. ESMER 

Asi İspanya'da 
memnuniyetsizlik 

Handey, S (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

San Sebastien'den gelen yolcular, i· 
si İspanya halkının şaşk.n bir vaziyet· 
te bulunduğunu ve Bilbao yakında düt
mezse memnuniyetsizliklerini göster
meğe hazır bulunduklarını bildirmekte
dirler. 

İleri hatlarda harb eden meslekten 
yetişme askerlerle kıralcılar amme kuv
vetlerinin ve bilhassa polis kuvvetleri
nin kontrolünü elde etmeğe uğraşan fa
lanjist şeflerinin entrikalarını tasvib 
etmemelrtedlrler. 

Bir çok yerlerde inzibat i,lerini Ü· 

zerlerine alan falanjistler yaptıkları 
tazyik ve suiistimallerle halkın nefre
tini celbetmişlerdir. Bundan maada ha· 
kikt rayice niabetle pek aşağı olan res
mi rayic üzerinden bütün yabancı dö
viz ve kıymetlerinin peseta'ya çevrilmek 
üzere Burgoa hükümetine teslimi hak· 
kındaki kararname büyük bir hoşnud
ıuzluk uyandırmııtır. Bu kararnameye 
göre husust f8hıslar pesetaları az mik
darda barcıyabileceklerdir. Neticede 
kimse döviz vermemi' ve Franko mü
reffeh sınıfa mensub İspanyolların sem
patisini lı:aybetmi,tir. 
rvaurı•s .,..,..... ___....., 

lı:arılmı• olduğu franksistler tarafından 
ileri sürülen tesin doğru olduğunu ili· 
ve etmektedir. 

BUbaoJaemniyetbölgaiue 
tahliye İfleri 

Londra. 5 (A.A.) - İngiltere bükü· 
metinin, Bilbao'dakl sivil ahalinin tah
liyesi için Salaınanka hükümeti tara· 
fından kurulmalı tavsiye edilen emni· 
yet bölgesi hakkında general Franko'. 
dan bazı sualler sormuş olduğunu bil· 

dirmektedir. 
Öte cihetten insani sebebler dolayı· 

siıyle İngiltere ile Fransa'nın deniz yo· 
liyle çocukların tahliyesine devam ede
ceklerini ve tahliye itlerinde kullanılan 
vapurların açık denizde İngiliz harb ge· 
mileri tarafından korunacağını Londra· 
nın Frankoya bildirmiı olduğu öğrenil· 

miştir. 
Sanıldığına göre, İngiltere, sivillerin 

Fransa'da karaya çıkmasından sonra, 
ispanyol vapurlacının boı olarak Bilba· 
oya dönmelerine ve dönerken yiyecek 
ve silah taşımamalarına nezaret ede-

cektir. 

Amerika da yeni bir sel f el ak eti 
Çarleston, (Missuri), 5 - (A.A.) -

Miasuri vadisi yeni bir felaketin teh· 
didi altındadır. Binlerce kişi sedler 
vücude getirmek için durmadan çalış• 
maktadırlar. Vadi halkından 3000 kişi, 
şimdiden nlerini boşaltmışlardır. 

Londra, S ( A.A. ) - Parlamento 
mahfilleri, kabinede önce haber verildi· 
ğinden daha geniş bir mikyasta deği· 
fiklikler yapılmasını beklemektedir. 
Bu değişikler, kıralın taç giyme mera· 
siminden sonra hemen yapılacaktır. 

B. Ramsey Mak Donald, B. Duff, 
Kuper, B. Rünciman ve hava işleri ba
kanı Lord S inton çekileceklerdir. 

Ziraat bakanı B. Morrison ile iş ba· 
kanı B. Brovn'un ise yerlerini değişti
recekleri söylenmektedir. 

Yeni kabinede bakanlıkların ne su
retle tevzi edileceğine dair henüz bir 
güna malfımat yoktur. Yalnız B. Nevil 
Çemberleyn'in başbakanlık makamına 

gelecegi, mumaileyhin yerine Sir Con 
Simon'un maliye bakanı olacağı bilin
mekte ve hıfzıssıhha bakanı B. Kingsley 
Vud'un iç işler bakanı olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Yeni kabinenin başlıca mümeyyiz 
vasfı, bakanlıklara genç devlet adamla
rının getirilmesi olacaktır. 

Mısır Montrösü 

Mukavele 
cumartesiye 
imzalanıyor 

Montrö, 5 (A.A.) - Montrö muka
velenamesinin cumartesi günü sabah im· 
za edilmesine şimdilik karar verilmit
tir. Bu akşam saat 14.30 da umumi ko· 
misyonun celsesinden sonra mukavele· 
name ile nizamname metinleri ikinci 
okunuşunda kabul edilmesi için umumi 
heyet Nahas paşanın reisliğinde topla
nacaktır. Bundan sonra reis, yabancı ga
zetecilerinin şerefine bir ziyafet vere· 

cektir. 
Yarın akpm konferans merbutatı 

tasdik edecektir. Evrak cuma günü bas· 
tırılacaktır. Bununla beraber bu prog
ramın tatbiki yalnız Tunus ve Fas te· 
baasından olanları değil, İngiltere im· 
paratorluğunun buı tebaasını da ala
kadar eden mahmiler" meselesinin bal· 
line bağlıdır. 

Bir çok murahhaslar, Londra'daki 
taç giyme töreniyle Paris sergisinin a· 
çıhş töreninde hazır bulunacaklarından 
konferanın i•leri bu hafta içinde bit
mezse, itlerin belli olmıyan bir zamana 
bırakıJması li.zim gelecektir. 

Bu ihtimal, konferans mahfillerin· 
de uabi bir hava tevlid etmittir. 

Breslav panayırmda 
Türkiye pavyonu 
Breslav, 5 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Balkan ve doğu Avrupa devletleri
nin de İftira kettikleri arsıulusal Bres
lav panayırında Berlin ticaret odamız· 
ca kurulan Türkiye pavyonu bugün tö
renle açıldı. 

Törende Berlin büyük elçimizle ti· 
caret odası erkanı hazır bulunmu,tur. 

İkiyüz metre murabbaından büyük 
ve cidden güz:l tanzim edilmit olan 
pavyonumuz emsali arasında bilhassa 

beğenilmi,tir. 

Fransada bir trene 
bomba atıldı 

Paris, S ( A.A.) - Bu sabah, Bordo 
• Marsilya sürat katarında bir infilak 
olmuştur. Bir vagon da ateıt almıştır. 

Oç yolcu hafif surette yaralanmıştır • 
Yapılan t hkikat n ilk neticeleri 

bomba ile yapılan bir suikattı meyda· 
na çıkarmıştır. Filhakika patlama ma
hallinde patlayıcı maddeyi ihtiva eden 
bir madeni silindir parçası bulunmuş· 
tur. Bu yangının çıktıgı vagonun bir 
kompartmanına kanulmuş bulunuyordu. \ 
Şimdiye kadar yalnız bir kişi ölmüı· 
tür. Yaralılar beştir. 

" Hakikaten kitab sinemaların ve 
radyolann inkitafı ile birgün orta • 
dan kalkacak mıdır? Bu takdirde ki· 
tabcılığın bu suretle tedricı bir su • 
rette ölüp gitmesine kartı kayıduz 

ve hareketsiz mi kalmalıdır? Şüpheı 
yok ki güzel bir filim seyretmek, rad· 
yoda sanatkarlardan mürekkeb bir 
heyetin verdiği konseri dinlemek in • 
san için bir zevktir. Fakat güzel bir 
filim gösteren sinema ile latif bir 
konser dinleten radyo hiç bir vakit 
kültür hayatında faydalı bir kitab 
yerini tutmaz. 

iyi bir kitabın kıymeti insanlara 
yanızhk zamanlarında sadece arka
datlık etmesi, birkaç &aat tatlı va.kit 
geçirmeye hizmet eylemesi değildir, 

Kitab aynı zamanda okuyanı düfün • 
dürür, in&anı insan eden dimağı ter
biye eder, hayatı ve hadiseleri ıör. 

mek ve muhakeme etmek kabiliyetini 
artırır. Bu kabiliyet ise ne ainemada, 
ne de radyoda kitabta olduiu kadar 
kuvvetli değildir. Bundan dolayı si • 
nema ve radyo &algını kartıamda ki 4 

tab ve kitabcılığın mevcudiyetini mii
daf aa etmek lazımdır. 

Fran&ada kilab ne,riyatmm eaub 
bir mazisi vardır. Fransızlar uD"lar
danberi kitab okumak itiyadım ka • 
zanmı' bir millettir. Böyle olduğa bal• 
de sinema ile radyonun ve kljd ba
halılığı gibi aebeblerin teairile orada 
kitab okumak zevkini yaymak n hiç 
olmazsa muhafaza etmek mec:llari,.,ti 
hiuedilirae türkiye gibi henüz halk 
araunda okumak zeWti tetekkül etmeo 
mit olan yerlerde nasıl çalıpnak ildi· 
za edeceii kolayca anlatılır. 

Bu hususta hükümete aid bir ta
knn himaye tedbirleri olabalar. Yeri
ne göre bunlar istenir. Nitekim halk 
nefriyatmın ve mekteb kit.ablarma 
mahaua kağıdların bahalıJ•IYDI! ..... 
mani olacak bazı tedbirler alJlllDlfta'. 
Vilayetlerde okuma odalan açdaut
br ve açılmaktadır. Fakat Framacla 
oldufu sibi memlekette okuma ..,,. 
kmı yaymak için her teJ'İ hüldimettea 
beklekem de doğru değildir. Muhar
rirlerin, gazetecilerin, kitabcdana 
da bu yolda el birliiiyle plıpıaılı 
ve yapacalr!an itler vardır. Hem ...W..
rirler, hem gazetecilw, kita.bçdar k.., 
dileri tarafmdan yapılması mimküa 
ve liZllD olan 19yleri yapma~ 
yabud bunlan yapmak için mütt.ek 
surette harekete ıeçmedikçe M itte 
devlete c:lüfen vazifelerin yapıh•ma· 
srndan dolayı her hangi bir -ake
tenkid ve muahaza etmeleri hak .,. 
insaf kaidesine uymasa gerektir ... 

TRABZON • IRAN TRANSiT YOW 

CUMHURlYET'te Yunua Nadi. 
Trabzon • lran transit yolunaa tirk 
ve İran münaaebetleriain aıklaı•"=
da ve iki memleketin ekonomile ha
yatnıcla oynıyacaiı biy\ik ...... 
bahsettikten sonra makaleyi ~ 
tamamlıyor: 

"Her umran hareketi yeni bir INı-
ymdırlıim sebebi ve batlania olm. 
Transit yolu vüc:ud bulurken ıiW• 
timdi daha büyük bir ehemi,.tle 
Trabzon limanma çevrilmektedir. 
Erabson • lran transit yolunun faali
yeti Trabzon limanmm bir aa öac:e 
intasmı artık ônünden kaçılmaz bir 
zaruret haline koymUf olacakta'. 

Hüliaa neresinden ba"kılaa hep p.. 
zellikler arzeden transit yolunun 1~ 
türk • lran münasebetleri üzerinde çok 
yaklaıtırJcı ve kaynafbncı o!arak oyna
yacağı müesaır rol gerek medeni ... 
hada ifa edeceği büyük hizmet balmnla
nndan aon zamanlann büyük itlerinden 
biri olacağını ıimdiden ve memnuniyet
le tebarüz cttirmiı olmayı zevkli bir va
zife bild'k." 

Suriyede tevkif er 
Kudiıs, S (A.A.) - Dagıtılmı' olan 

Surıye 1 lkcı partisine mcnsub 89 kifi 
Be ut ve Lub n da tevkif edilmi,tır. 
Bu tcvkiflere bu partinin Lubnan hü· 

kumeti aleyhinde yapmakta olduğu bü
yük propaganda faaliyeti sebeb olarak 
gösterilmektedir. 
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ı Türkçe ana dildir ! 

Amerikan ve f ransız 
gazeteciliği arasında 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
Güneş - Dil analiziyle 

yeni etüdler 
F ransa'yı ziyaret etmiş olan ameri

kalılar, ya fransız basınının için
de yüzdüğü ahlak fesadı hakkında hay
ret verici hikayeler anlatırlar, lahud <la 
bu basında acaib taraflardan ve amatör
lük karakterinden hoşlandıklarını söy
lerler. Bir fransız gazetesi 8 veya 12 
sayfa olarak intişar eder; xı inci Lui 
hakkında bir hikayeyi birinci sayfasın
da takdim ederek bir ihtilal tehlikesin
den ancak yedinci sayfasında bahset -
meye muktedirdir; aynı zamanda i15n
lara hiç saygı göstermez. Amerikalılar, 
fransızlarm kendi gazeteleri kadar ha
fif, ve dişe değmez şeylerle nasıl tat
min olunduklarına şaşarlar. 

Bunun izahı basittir, tıpkı Amerika 
gazeteleri gibi fransız gazetelerini oku
masını bilmek lazımdır. 

Deyli Nyus'un pazar nüshası 110 sa
yıfa ve Nüyork Taymis'in pazar nüsha-
81 214 sayfadır, ve muhakkaktır ki pa -
zartesi gazeteleri getirildiği zaman bu 
gazeteler henüz okunmuş değildir. O 
zaman, oda hizmetçisi pazar nüshasının 
peri~ sayfalarım göstererek "bunla
rı atalım mı?" diye sorar. ve evet ceva -
bını alır. 

Zaman ve işten tasaı ruf için formül
ler icad etmek hususunda yerinde bir 
şöhrete malik olan amerikahların, ka • 
riden çok zahmet isteyen bir gazete ti
pini kabul etmiş olmaları hayret edilmi
yecek bir haldir. Bu demek değildir ki a
merikan gazeteleri kötüdür. Bilakis, 
bunlar muhakkak ki mükmemeldir?er, 
hiç olmazsa içlerinde en iyileri. Bunun
la beraber bu gazetelerin bazı eskimiş 

formüllere bağlı kaldıkları ve hayatın 
bugünkü ritmini itibara almadıkları da 
daha az doğru değildir. 

Gazetecilik davası yalnız gazetele
ri satmaktan ibaret değildir. Halkın 

bunları okuması da lazımdır. Biri: 
''Ben Times'i veya lvning Carnal'ı oku
yorum., dediği ~aman, her gün bu gaze
teyi aldığını, ve eğer müsaid şartlar bu
lursa gazete. muhteviyatının onda birini 
okuduğunu söylemiş olur. 

Tabii her şeyle alakadar olunmaz. 
Ben, kendi hesabıma beyzbol maçları 

hakkındaki haberleri okumam. Fakat 
bizzat beni alakadar eden yazıları oku
mak için de bazı engelleri bertaraf et
mek zorunda kalırım. 

Bu engellerden biri, haberlerin tak
dim ediliş şeklidir ve fransız gazetele -
ri bu hususta amerikan gazetelerindeıı 
çok ayrılırlar. 

B ir diktatörün - herhangi biri - ya-
rın katledildiğini farzedelim. 

Fransa"da bu hadiseden birinci sayfa
da aşağı yukarı şöyle bahsedilecektir: 
"Güzel güneşli gün sonuna eriyor ve 
güneşin kızıl riski dağların ardında 

gizleniyordu. Günün son ışıklan, 

bunca zamandır milletinin yıldızı olan 
adamın etrafındaki muhafızların demir 
miğferlerini ışıldatıyordu. Biran önce, 
heyecanlı halk kütlelerine tebessüm 
eden adamın bu kadar çabuk ademe ka
rışacağını kimse tahmin edemezdi. 
H ey hat! mukadderat ..• T arih kaprisli
dir. Kleopatra'nın bumu hakkında P as-

Tefrika • ..ıo. 24 

farklar 
Nevvorkta çlkan 

At:lant:ik 
gazetesinden 

kal'ın söylediği gibi ... Bir silah sesi 
işitildi: panter gözlü bir adam ilh •... ,, 

Bir fransız muharriri, facianın saf
halarını, sonuna kadar böyle geçirte • 
cektir. Amerikalı meslekdaşı ise başka 
türlü hare':et eder. Evvela size an'i bir 
darbe indirmekle işe girişir: "Diktatör 
falanca, saat 17 yi 16 geçe Zed meyda
nında katledilmiştir. Katili, Brutus 
cadesinde 213 numarada mukim Enriko 
İgrek, hapistedir . ., 

Sonra aynı haber, az çok değişiklik
lerle sütunlar boyunca on kere tekrar· 
lanacaktır. İcabında, hikayeyi herhan
gi bir noktada kesebilirsiniz, çünkii 
serlevha ile makalenin başlangıcı esa
sen herşeyi anlatmıştır. 

Fransız muhbiri vakayı inşa eder, 
amerikan muhbiri bunu bir paket yapar; 
birincisi teferruatı intibah etmek 7e bir 
tesir yaratmak mecburiyetindedir: ikin
cisi vakaları biriktirir ve bir ansiklopc· 
diye girebilecek bir makale yazar. Her 
iki usulün mahzurları ve meziyetleri 
vardır; fakat amerikan sistemi can sıkı
cı mahiyettedir. 

Ekseriya fransız muharrirleri, hfi -
<liseleri siyasi temayüllerine göre de -
ğiştirdikleri için muahaze edilir. Ame
rikalılar bunun mukaddes objektifli~e 

Biblografya 

TÜRKOFlS 
Türkofis tarafından neşredilmekte 

olan ekonomik enformasyon bülteninin 
l mayıs tarihli 32 inci sayısında şu ya
zılar vardır: Başbakan İsmet !nönü
nün kömür sergisini açış nutku, kömür 
sergisi, Türkiye Macaristan ticari mü • 
nasebatı, Brezilyanın ekonomik duru -
mu ve Türkiye - Brezilya ticaretinin 
arzettiği imkanlar, ecnebi memleketler
de döviz tahdidatı, mevzuat, Türkofis 
tebliğleri, hususi kodlar, gümrük tari
feleri ve muhtelif ticari haberler. 

VARLIK 
1 mayıs 1937 tarihli 72 inci sayısı şu 

yazılarla çıkmıştır: Abdülhak Hamid 

hakkında 24 edib ve muharririmizin ih

tisasları, Yaşar Nabi: kitab buhranı ve 

memleketimiz, Nahid Sırrı: Ankara vi

layetinden notlar, Nurettin Artam: 
mimar Sinan, B. Braunschnig: fransız 
tiyatrosu, kitablar hakkında tahliller, 
rus hikayesi: Şutskoy'dah çeviren T. 
Acaroğlu, Umran Nazif'in güzel bir 
memleket hikayesi. Karen Bramson' -
dan Yaşar Nabi tarafından çevrilen bir 
piyesi: mağrur adam. Ve Cahid Sıdkı, 
Hamid Macid, Reşad Cemal, Yakup 
Sabri, Ahmet Rahmi'nin şiirleri. 

karşı buyük bir günah olduğunu sanır
lar. Halbuki böyle bir ideale varmak 
mümkün müdür? 

Amerika'da ilan adeta mukaddes te
lakki olunur. Fransız gazete müdürle
ri, amerikalı meslektaşlarının, haber ve 
malümat namı altında karilerine ne bü
yük mikdarda reklam yutturduklarını 

görerek hased duyarlar. Diğer taraftan, 
amerikalılar da Fransa'da ilancılığın 

ne derece iptidai olduğunu müşahede 

etmekle hayrete düşerler. Kendilerine 
bunun sebebi fransızların septik tabi • 
atları ve ilana inanmayışları olduğu 

söylenince, fransızlara acırlar. Onlara 
göre bu, fransızların eski ve geri bir 
ırk olduğuna bir delildir. Bununla be ~ 
raber, fransızlar bir satırlık ilan oku -
madan yaşanabileceğine kanidirler, ve 
kendilerine nasıl hareket edileceği öğ -
retilmeden yer, içer, giyinir ve sey .. hat 
ederler. 

Bu hayat israfı, amerikalılara göre 
kötü bir şeydir. Çünkü, Amerikada ilan
cılık sanatı insan faaliyetinin en güze1 
tezahürlerinden biri telakki edilir. A
deta, ilancılığın birden bire ortadan 
kalkması amerikan medeniyetini mahva 
sürükliyccekmiş gibi bir his duyulur. 
Artık dişler yıkanamaz, traş olunamaz 
olur, ancak yerde yatılabilir. Çünkü 
artık yol gösterecek rehber yoktur. 

Gazeteci doğruyu söylemek mecbu

riyetindeymiş gibi görünür, itanat acen
tası doğru söylemezse önceden mazur 
görülür. Bununla beraber, her ikisi de 
aynı gazetede çalışırlar ve biribirleri -
ne muhtaçtırlar. Ve bu birleşme bir 
tezaddır. 

(Dil Köşesi) 
"Tevfik ve Abdullahın İskenderu. 

na geçerek kurtulmak istedikleri anla
tılmaktadır. Katillerin Adanada bir iki 
gün kaldıktan sonra, bir yolunu bulup 
hududu aşacaklan anlatılmaktadır.,, 

- AÇIK SÖZ'den -

Bu haber katiller tekrar yakalandık
tan sonra kaleme alındığrna göre, "hu
dudu aşacakları anlatılmaktadır,, şek
linde istikbal sigası kullanılamaz. Bu
rada türkçemizin bir derdine temas e
diyoruz. ''Hududu aşacakları,, demeye
lim, fakat ne diyelim? "Hududu aşacak
Jaridiğini., dernek laum ki bu kulağa 

hoş gelmediği için kullanılan bir şekil
de değildir. 

* * * 
"Edebiyat ve sanat varlığımız, bu 

adı unutmamalı, ya' dönümlerinde me
zarına çiçek göndermeli, eserinin üçün. 
cü ve dördüncü cildlerinin basılmasına 
çareler aramalı, edebiyat tarihimiz de 

bu simaya yer ayırmalıdır.,, 

- KURUN'dan -

"Yaş dönümü,, tabirinin hayatta o

lan bir insan hakkında kullanılması doğ

ru olup olmadığı münakaşa götürür u

ma, ölmiış bir adamın yaşı yoktur; an

cak yıldiiııümü denilebilir. Sonra "ede-

Aydınlık anlatan sözl r 
II 

(Başı 1. inci sayfada) 
Yarmak, az yukarda görüldüğü gibi, 

"yarukmak - yarumak'' ile sinonim ola
rak, aydın ve berrak olmak mağnasını 

ifade eder (Altay); bizde ise bir şeyi 
iki kısma ayırmak demektir ki, o iki 
kısmın arasından aydınlık geçmesine de 
mahal verilir; bulutların yarılması ay
dınlığın görünmesini intaç ettiğine göre 
bu kosmik hadisenin bu mağnaya kay
nak olduğu anlaşlmaktadır. Bunun gibi 
bir dağvayı fasl etmek de tüçkede "yar
mak,. la ifade olunmuştur: dağvayı ka
ranlıkta bırakan bulutu dağıtıp aydınlı
ğa çıkarmak hayaliyle bu kullanış yer 
bulmuştur. Bu mağna ile aynı kelime
den yargı "hüküm, karar; adalet'', yar
gıcı "hakim'' ... türemiştir. 

"Yar-'', yene abstre bir mağna ile, 
yalnız aydınlığın değil, her şeyin yayıl
masını da ifade etmi~ ve bu suretle yar 
= "şayia, haber'' sözünü de lisanınuz 
kazanabilmiştir (Divan). ,, 

" ,, 
Saha unsuru (V. s, ş, z) ile türeyen 

temler 
"Ay,. kökü ''v.s-z'' ile: ayas (Alt.) 

"aydın, berrak, bulutsuz'', ayaz ( Osm. 
v.b.) "ay aydınlığı, v.b.,, sözlerini ver
miştir. 'Güneş - Dil prensiplerince bun
ların etimolojik şeması ~öyle olur: 

(1) (2) (3) 
Ayas : v.ğ den ay + as 
Ayaz ,, - .. + az 

Semantik kıymetleri ise: ( 1) ana 
kökün anlattığı ve (2) prensipal kökün 
aynen temsil ettiği aydınlık mefhumu
nun geniş (veya çok geniş) bir sahaya 
yayılmasıdır; gerçek, mehtapta ay ay
dınlığı baştan başa gökleri gark eder; 

Çocuk esirgeme } 
kurumunun yardımları 

Çocuk esirgeme kurumu genel mer
kezi tarafından ıs nisandan 1 mayısa 
kadar 2950 çocuğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 231 hasta çocuk genel 
merkezin polikliniklerinde bakılmış ve 
tedavi edilmiştir . 

Ayrıca diş bakım evinde de 33S ço
cuğun dişleri bakılmış ve tedavi edil
miştir. 

1761 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 125 çocu
ğa süt verilmiş ve ıs günde yekün ola
rak 940 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

İlk okullardaki zayif çocuklar için 
genel merkezde açılan aşhaneden her 
gün 481 çocuğa sıcak etli öğle yemeği 
verilmiştir. 

Yardım için genel merkeze başvuran 
17 yoksul yavruya para yardımı yapıl

mıştır. 

biyat varlığ1m1z,, ne demektir? Varlık 
gibi mıiphem kelimeleri son derece ih
tiyatla kullanmalıyız. 

Yazan: Ahmet Cevat Emre 

böyle olan berrak havaya da aynı isim 
verilir (Altay). 

Not. I. Ayaz iki mağna kazanmıştır: 
1. havanın geceleri soğuması, 2. başın 
saçsız olması; birincisi mehtapların ha
va soğumalariyle daima karşılaşmasın
dan, ikincisi de saçsız başın ay aydınlı
ğına benzetilmesinden ileri gelmekte· 
dir. 

Not: II. Agas (Altay, Kırgız) "be
yaz (ap agas =bembeyaz) aynı türüm 
üzerindedir. Yakutça as = ağs "beyaz, 
kır" da öyledir. Bunlarda ".s" unsuru 
tamamlayıcı, isimlendirici bir rol oynar 
(-ağ dan disimilasyonla çıkmamıştır). 

Ayas-z sözünün aferetik (baş vokali 
düşmüş) tipi de vardır: yas, yaz, ve yaş 
şekillerinde olur; hepsinin mağnası ay
dınlık mefhumundan çıkmıştır: 

1) yas (Altay) "ilkbahar: aydınlık: 
mevsimi", (Koybal) "yıl: bahardan ba
hara yenilenen çağ'', (mühtelif lehçe
ler) "genç, taze: aydınlık mevsiminde 
her şeyin tazesi, genci doğar", (Kara
yun) "şimşek; yayılan aydınlık"; 

2) yaz (Kazan) "ilkbahar: aydınlılC 
mevsimi'', (Osm.) ''aydınlık ve sıcak
hk mevsimi -ete"; 

3) yaş (Osm.) "I. yıl: bahardan ba
hara yenilenen ve sayısı artan çağ", 
(Orhon, Altay, Uygur v.b.) "2. taze, 
genç''. 

Yaşin (Çağatay) "şimşek" sözünde

ki -in eki isimlendirici "-:ığ'' den ge

lişmiştir. 

Orhon yazıtlarında görülen yez 

"bronz" sözü de bu madendeki parlaklı

ğın ifadesi olmak üzere aydınlık anla

tan sözlerdendir. 

Acıklı bir ölüm 
Ölü general Hasan Adilin kızı, ölü 

doktor yarbay Necibin eşi, istiklal sa

vaşında şehit düşen yüzbaşı Ahmet 
Yümnünün ve Ziraat bankası şeflerin· 
den Osman Ali Berkmanın annesi, An
kara Hukuk fakültesinde profesör Sü
heyb Derbilin kaymvalidesi Bn. H~i
ye Berkman bir senedenberi müptela 
olduğu hastalıktan kurtulamıyarak dün 
gece Ankara Y enişehirdeki evinde ve· 
fat etmiştir. 

Ulus tercümeler kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuması 
lazımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Karcı 

Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 

nun elbiselerini giymiş olduğu için de konu
şanın Hero'nun kendisi olduğunu sandılaı. 

P1·ens cevab verdi: - Galiba öldü, dedi. O, Hero'nun fazilet' 
- Neden konuşacakmışım? Ben yakın prensiplerine ne kadar bağlı olduğunu gayet 

bir dostumu değersiz bir kadınla evlendir - iyi bildiği için aleyhinde söylenmiş olan bu 
meğe kalkıştığım için kendi şerefimi çi~ne- sözlerin hiç birisine inanmamıştı. 

Yazanlar: Çeviren: 

Bu sahneyi gören Klaudio'nun öfkesine 
son yoktu. Masum Hero'ya karşı beslediği 
derin sevgi şimdi müthiş bir nefrete dön
müştü. Ertesi gün kendisini kilisede rezil et
meğe karar vennişt~. 

miş oluyorum. Leonato, sana şerefimle söy- Zavallı ihtiyar babaya gelince o, bütün bu 
lüyorum, ben, kardeşim ve bu zavallı Klau- iftiralara inanmıştı. Gözünün önünde ölü gi· 
dio bu kızın dün gece, gece yarısı, pençere • bi yatan kızı için ağlamağa utanıyor, hatta 
sinden sokaktaki bir adamla konuştuğunu utancından bir daha gözünün açılmamasını 

Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Bosubosuna _, _, yaygara 
(Sonu var) 

Bu likırdı. Klaudio'nun evlenmesinden 
bir gün evvel oluyordu ve Don J on, isterler
se o akşam, beraber gelmelerini ve manzara
yı kendi gözleriyle görmelerini teklif edi
yordu. Bunun üzerine Klaudio dedi ki: 

- Eğer bu gece bir şeyler görecek olur -
sam, yarın evlenme toplantısında onu nasıl 
mahcup edeceğimi ben bilirim. 

Prens de dedi ki: 
- Bu kızla evlenmek hususunda sana 

yardım ettiğim gibi, bu hareketinde de sana 
yardımcı olacağım. 

Geceleyin Don J on, ikisini de alıp Hero
nun pençcresinin altına götürdüğü zaman 
< • ::ı duran Borachio ile pcnçereden konu -
ş<uı I "' ~,.~aret'i gördüler. Margaret. Hero' -

Prens de bu fikirde idi. Asil bir erkekle 
evlenmeden bir gece önce pençeresinden so
kaktaki bir adamla konuşan bayağı bir kadı
na yakışan da ancak böyle bir muamele ola
bilirdi. 

Ertesi gün evlenme törenini yapmak üze
re herkes kilisede toplanmıştı. Klaudio ile 
Hero papasın önünde duruyorlardı. Papas 
tam nikahı nıymak üzere iken Klaudio asa
bi bir dille masum ve kabahatsiz Hero'ya 
öyle ağır lakırdılar söyledi ki, kızcağız şa -
ırdı ve .zayıf bir sesle ancak şu sözleri söy

liyebildi: 
- Bu kadar ileri geri konuşan efendimin 

sıhhati yerinde midir? 
Bütün bir telaş ve hayret içinde kalan 

Leonato, prense hitab etti: 
- Neden siz ağzınızı açıp bir söz söyle

miyorsunuz? 

kulaklarımızla duyduk. temenni bile ediyordu. 
Duyduklarından hayretlere düşen Bene- Fak at eski papas akıllı bir insan sarrafı 

dik: idi. Karşısındaki kızın kendi aleyhinde söy· 
- Bu, bir nikah törenine benzemiyor, lenen sözler karşısında ne dereceye kadar 

dedi. mahcub olduğunu, renkten renğe girdiğini, 
Kalbinden vurulmus olan Hero: sonra bu kızıllığın yerine bir beyazlık kaim 
- Aman yarabbi! diye bağ ırdr ve birden' olduğunu görmüştü. Prensin söylediği söz -

bire ölü gibi bayılıp yere dü~tü. Klaudio ile lere inanan zavallı bahaya dönüp dedi ki: 
prens de Hero'nun iyileşmesini bekJemeclcn - Eğer burada uzanıp yatan bayan, bü
ve Leonato'nun çektiği ı.ztıraba aldırış bile yük bir yanlışlık yüzünden bir iftiraya uğra
etmeden kiliseyi bırakıp çıktılar. Öfke, ken- mamış ise bana ahmak deyiniz; mevkiimi hi
dilerini o kadar katı yüreklileştirmişti. çe sayınız ve bütün okuduklarıma inanma -

Benedik, orada kalarak Hero'yu iyileı;;tir- yınız. 
me?te uğraşan Beatrice'e yardım ediyordu. Hero, ayılıp kendine geldikten sonra pa· 

Sordu: pas, kızcağıza sordu: 
- Bayan nasıl? - Bunlar sizi hangi adamla konuştuğu-
K uzinini çok seven Beatrice, büyük bir nuz içir. suçlu buluyorlar? 

ıztırab içinde: Hero cevab 1erdi: ( f .. ,, va. ) 
• 
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Roma g~rüşmeleri için ,. 
bir tebliğ neşredildi 

CMEMLEKETTE J 
• 

Bafrada lzmir Halkevi gençleri Aydında 

Almanya ve Romanyanın görüş 
birliği bir daha teyid edildi 

yidine, vesile teşkil eylemiştir. Bu iş
birliği, Avrupaya, daha büyük bir eko
nomik ve politik istikrar için esaslı te. 

meller garanti edecektir. 

Bayındırlık 
çalışmaları 

Roma, 5 (A.A.) - Dün öğleden son· 
ra fon Noyrat ile Ciano arasın

daki konuşma hakkında politik mahfil
ler, alman - italyan görüşmelerinin 

sulhçu mahiyeti hakkında ısrar ve bir 
askeri ittifak yapılması düşünüldüğünü 
yalanlamaktadrr lar. 

Bu mahfiller son tebliğin bu husus
ta dolaşan şayiaları katiyetle yalanlı
yacağını ilave eylemektedirler. 

Aynı mahfiller, Roma - Berlin mih
verini bütün memleketlere açık bulu
nan yeni bir Avrupa teşkilatının esası 
olarak tavsif etmektedirler. 

İtalya ile Almanyanın mutedil bir 
tavır takınacakları hususundaki kanaat 
kuvvetlenmektedir. 

Bazı siyasi gönnenler, bu ihtiyatlı 
hareket tarzının, Milletler cemiyetinin 
gelecek toplantısında Habesistanın il· 
hakmı tannnası ümidinden iİeri geldiği 
suretinde tefsir etmektedirler. 

Avrupa meselelerinde 
mÜ§terek hareket 

Roma, 5 (A.A.) - Politik görmen-
ler, B. fon Noyrat ile B. Ciano arasın
daki görüşmelerin halen askıda bulu· 
nan Avrupa meseleleri hakkında İtalya 
ile Almanyanın müşterek bir hareket 
vücuda getirmelerini sitihdaf etmekte 
bulunduğunu söylemektedirler. 

Stampa gazetesi, General fon Blonı
bergin yakında İtalyaya yapacağı seya· 
hate telmih ederek diyor ki: 

"Askeıi bir ittifak, düşünülmemek
tedir. Fakat şimdi birçok Avrupa mil
letleri pek tehlikeli olan haçlı sefer· 
leri fikrine bağlanmış olduklarından 
vaziyet hiçbir tesadüfe terkedilmemeli
dir. Sulh ve adaletin mesnedini askeri 
ve ekonomik meselelerin vücuda getir
miş olduğu bir zamanda yaşıyorlar. 

Korriera Della Sera diyor ki: 
"B. fon Noyratm ziyareti, B. Görin

gin ziyaretini pek kısa bir fasıla ile ta
kib etmiş olduğundan, şimdiki vaziye
tin en nazik noktaları hakkmda iki 
memleket arasında tam bir anlaşma ol-
masına medar olmuştur. 

Resmi tebliğ 
Roma, 5 (A.A.) _ Stefani ajansı· 

B. Fon Noyrat ile B. Musolini ara
sındaki görüşmeler hakkında aşağıda· 
ki tebliği m:sıetmiştir : . 

•• B. Fon Noyrat, Romadaki ikametı 
esnasında Almanya ve İtalyayı alaka
landıran büyük politik ve ekonomik me· 
seleler üzerinde B. Musolini ve Kont 
Ciano ile samimi görüşmelerde bulun· 
muştur. Bu fikir teatisi, iki hükümetin 
menfaatlerinde ve niyetlerindeki birli
ği bir kerre daha teyid eylemiştir. Al· 
manya ve İtalya, istikbalde de, 1936 da 
rerlinde imzalan ve çok iyi net celer ve
ren ve barışa kıymetli yardımlarda bu· 
lunan alman • italyan protokolları esa· 
sı ve zihniyeti içinde aynı politikayı 
güdeceklerdir. 

Roma görüşmeleri, iki hükümetin 
ilerde, öteki devletlerle daha sıkı bir 
çalışma beraberliğiue varmak için bil· 
tün gayretlerini sarfedecekleri h- 1;kın
daki azimlerinin de açık bir surette te· 

lngiliz gazetelerinin fikirleri 
Londra, 5 (A.A.) - Gazeteler, Al-

manya dış bakanı B. Fon Noyrat'm ha
la Romada yapmakta olduğu müzakere
leri büyük bir dikkatle takib eylemek· 

tedir. 
Deyli Telgraf diyor ki: ''Berlin ile 

Roma arasında İspanya meselesi ve garb 
paktı meselesi hakkında bazı fikir m~
bayenetlerinin vücud bulmuş ~ldugu 
söylenmektedir. İtalya hükü~etı'. garb 
paktı hakkındaki müzakerelerın, ıspa~
yol meselesinin hallinden sonraya talı-
kini istemektedir.,. 

Roma konuşmaları ve Fransız 
gazeteleri .. 

Paris, 5 (A.A.) _Gazeteler bugun · 
de Berlin • Roma mihveri ile meşgul 
oluyorlar. 

Lö Populer yazıyor : 
" Almanya ve İtalya, Belçikanın ta· 

rafsızlığı ile çıkan vaziyetten istifade 
ederek Milletler Cemiyetine karş~ ta
arruzlarına devam ediyorlar ve yenı. ba· 
tı paktında her türlü Milletler Cemıye
ti kaydının kaldırılmasını ve Fransayı 
yeni Lokarnoyu veya ittifak~ar~nı ter-
'h . etı'nde bırakmak ıstıyorlar. 

cı vazıy . 
Yeni Lokarno bu suretle B. Hitlerı~ 
tekliften hali kalmadığı ve B. M.~uolı· 
ninin de bir yenilik gayretiyle muz~he·. 

t ettig-i "kapalı kap,, sistemi emnıyetı 
re y · d .. rtler 
tahakkuk etmiş olacaktır. anı o . 

Paktının İngiltere - Fransa blokıyle 
d 'k' ta 

Almanya • İtalya bloku arasın a ı ~ • 
raflı bir pakta müncer olacak şekılde 
tabii mevzuu bahsolacaktır. Nihayet, 
Romada, İspanyadan çok bahsedilmiş
tir. BB. Musolini ve Hitlerin İspanya 
vaziyetine müdahaleden hiç bir zaman 
vaz geçmedikleri hakkmdaki kanaati· 

miz bakidir •• , 
Sağ cenah organı Ami dö Pöpl ya· 

zıyor : 
'' İtalya ve Almanya totaliter reji· 

mi bütün Avrupaya tatbik etmek iste

yorlar. Tezlerinin tam zaferini istiyor

lar. Diğer milletlerin ve Cenevre mü
esseselerinin teahhütlerinin onlar için 

ek az ehemiyeti vardır. Teklif ettikle
P. anlaşmanın diktatörlüklerin bütün 
rı k'k" 

halarda tahakkümü olan ha ı ı ga· 
sal re uygun olması icabeder. Bilhassa 
ye e 1 b" "k · · 
Viyana nazilerinin istikb~ ~- uylu . ı~ı-
madları vardır. Roma goruşme erının 

d
.
1 

. son merhaleyi aşmak imka. 
ken ı erıne 

. ermeyeceğini pek yakında 
nını verıp v 
öğreneceğiz.,. . . . 

l 
etesinin Berlın muhabırı 

Jurna gaz 

yazıyor: .1 . 1 Burada B. Fon Noyrat. ı e ı_ta ya_n 
Roma • Berlın mıhverı· 

makamatının . .. . .. 
. . b"r genişlemesıne musaıd go· 

nın yenı ı . 
.. I de bulundukları gızlenrnemek-
ruşme er d 

f kat 
bir ittifak mevzuu bahsol u-

te ve a . . 
'dd tle itiraz edılmektedır. Sa-

ğuna şı e . . . 
· ı . ttar alman mahfıllen, Avrupa ış-

la uye . . d .. 
. . 'mdiki gergin vazıyetm e, u-

lerının şı 

Bafra, (Huı;usi) - Belediyemiz, 
Bafranm beş senelik yeni imar progra
mını hazırlamıştır. Programda şehrin ye
ni plam geniş bir yer almaktadır. Plana 
göre Bafranın kanalizasyon, su, mezba
ha gibi büyük ve medeni ihtiyaçlarının 
derhal temini cihetine gidilecektir. Ye
ni yollar yapılacak, eski yollar tamir e
dilecek, caddeler genişletilecek, bir ço
cuk bahçesi, bir de şehir parkı yapıla
caktır. Halkevi için çok güzel bir bina 
yapılması kararlaştırılmış, yeri ve planı 
hazırlanmıştır. Pek yakında inşaata baş· 
lanacaktır. 

29 birinci teşrin Cumhuriyet bayra
mında açılış töreni yapılacak olan Kızıl
ırmak üzerindeki büyült beton köprü, 
cumhuriyet imar faaliyetinin Bafrada 
yükselecek güzel bir eseri olacaktır. 

Yalnız merkezde değil, köylerde de be· 
şer senelik imar programlan yapılmış· 
tır. Köy programlarında köy kalkınma
smm temellerini teşkil edecek hareket ve 
faaliyet amilleri doludur. Köylünün kül
türel durumunun inkişafını, içtimai ha
yatının ve ailevi refahının teminini gü
den es:ıslar, bağcılık, meyvecilik, arıcı• 
lık, hayvan yetiştirme, hayvan nesille
rinin ıslahı, köy nümune tarla ve fidan
lıklarmm kurulması gibi mühim nokta
lar köy planlarının en önemli noktaları
dır. .,, ... 
Bafrada çocuk haftası güzel geçti 

Çocuk haftası dolayısiyle Bafra yedi 
gün tam ve neşeli bir bayt"am hayatı ya
şadı ve bayramın en iyi ve canlı tezahü
rünü de çocuk esirgeme kurumunun ha
zırladığı kostümlü balo teşkil etti. Çok 
güzel ve kusursuz yapılan balo Bafrada 
içtimai eğlencelere karşı büyük bir ala
ka uyandırmak bakıırundan da faydalı 
oldu. Bafralılar, bu gibi toplantıların ço
ğalması hakkındaki isteklerini açıktan a
çığa gösterdiler. Canlanan bu vaziyeti 
halkevinin, kendi çatısı altmda devam 
ettirmesi, bu suretle halkda beliren bu 
toplantı ihtiyacım devamlı surette tat· 
min etmesi cok ivi bir şev olur. 

çüncü Rayh'm büyük Britanya için her 
hangi bir hareket telakki edilebilecek 
bir hareketi düşünmiyeceğini tebarüz et
tiriyorlar. Almanlar inkarlarında kati 
olmaklaheraber, Roma ve Berlin hükü
metlerinin halen bütün meseleleri gö· 
rüşmekte olduklarını ve bundan iki 
memleket tarafından bizzat kendi men. 
faatleri ve Avrupanm müsalemeti için 
takib edilecek gayelerin tebellürü bek
lenebileceğini inkar etmemektedirler . ., 

Fon Noyrat'ın ziyaretleri 
Roma, 5 (A.A.) - Almanya dış ba

kanı B. Fon Noyrat, B. Musoliniye 
veda etmek üzere öğleye doğru Vene

dik sarayına gitmiştir. 
B. Fon Noyrat, bu sabah Amerika, 

Avusturya, Macaristan elçileri ile baş
ka bazı zevatı kabul etmıştir. 

lzmir ve Aydm halkevi azaları bir arada 

Aydın, (Hususi) - lzmir halkevi gençleri beraberlerinde gö&terid ko-
lu azaları da olduO-u halde Ayd h 1 k • · ~ · .. . . •. ın a evını zıyarete geldıler ve burada 
(Kor), (Hıuea Şayıa), (Meraki), piyeslerini büyÜk bir muvaffa.kiyetle 
temsil ettiler. 

Misafirleri Aydın halkevi büyÜk bir -~-:-·1y t k ..ı_ ı·'-• - ı d . ....~....... e ve ara.::f uue agır a r. 
Her sene hır mayıs bahar bayramı Aydında ·-n t ok ) t f d - l ~ • ...,. a u u ara ın an guze 
bahar eglenceeln tertib olunurdu. Bu aene bu b h ~ ı ı · · · ı· . . . . . a ar eg ence erıne ıznur ı 
mısafırler de ı~tirak ettıler. Ak~am vali İzmir ve A d 1 · · c..... ' Y ın genç erıo1 sou-aH 
başma topladı. iki taraf da karşılıklı nutuklarla ıııcak · k rd l"k . &eVgı -.e a eş ı 

duygularını ızhar ettiler. 

1 Balıkesirde kimsesizlere yardım l 

Balrkesic Çıocuk Esirgeme Kurumu Vilayet idare Heyetı 

Balıkesir, (Hususi) - Bu sene ÇO· 

cuk bayramı ve çocuk haftası burada 
yalnız çocuklarımızın neşeli bir hafta 

geçirmelerine değil, onların maddi ih· 

tiyas;larınm temin ve tatmini yolunda 

büyük yardımların da yapılmasına ve

sile olmuştur. Çocuk esirgeme kurumu, 

senenin başından beri giydirdiği ( 500) 

fakir ve kimsesiz çocuktan bl§ka bay

ram içinde de yüz çocuk giydirmiştir. 

Ayrıca her vesile ile çocuklara karşı 

şefkatini gösteren müteahhid paşa Meh

med, bu sene 23 nisanda çocuk esirge

me kurumuna yaptığı geniş para yardı· 

mr ile 105 kimsesiz yavrunun giydiril· 

mesini temin etmiştir. Çocuk esirgeme 

kurumunun Balıkesir şubesi, kendi fa. 

aliyet sahasında azami çalışmakta ve 

muvaffak da olmaktadtr. 

Burada çok yakın ve sıcak bir ala

ka gören kurum, yeni dogan yavruların 

kundaklarmdan südlerinden hasta anııe 

ve yavruların ilaçlarına, mektebte oku

yan çocukların sıcak yemeklerine kadar 

çocukla ilgili her sah.aya şefkat ve yar

dım elini uzatmaktadır • 

~urgudluda 

Atatürk 
heykeli 

Turgudlu, (Hususi) - Turgudlu 
belediyesi, geçen sene evvela Önder 
Atatürk'ün İzmir zaferini hazrrladığı 

yerde bir abide yaptıl'mıştı. Bu ıı;ene 

de, istasyonda İstiklfıl meydanında 

çok şerefli ve güzel bir yerde Atatürk. 
ün heykelini yükseltmek için büdceye 
para koymuştur. Heykeli; Atatürk'ün 
Manisadaki heykeli için getirilmiş o
lan türk sanatkarı Zeynel Akkoç yapa• 
caktır. 

Zcyne1 Akkoç Turgudluya gelmiş, 
yeri görmüş, beğenmiş, eserin projesi· 

ni yaıırp göndermeyi kabul etmiştir. 

Proje, aid olduğu makamlarca tetkik 

ve tasdik edildikten sonra heykelin ya• 

pılmasma baslanacak ve Turgudlu, en 

büy'tik türk heykelini bağrında ta\iımak 

saadetine erecektir. 

malda iyice meşgul olduğuna emniyet getir
d' kten sonra kurnaz kurnaz karısma baktı. 

1 
_ Madam Grandet, şimdi konuşacağı -

göremezdi. İçinde doğ duklarmdakinden baş
ka muhitlere götürülünce zürriyetten kesi -
len bazı hayvanlar gibi bir takım zekalar da 
mevcud olabilir .. . 

Eugenie 
Grandet 

mız şeyler sizin için latince ~ibi bir şeyler -
dir. Saat te yedi buçuk; gidip yatsanız pek 

iyi ederseniz. .. .. 
Sonra kızına dondu: 

- Ba ... ba ... bay, reis, si. .. si .. siz, diyor-
dunuz ki iflas .. . 

Grandet'nin çoktan beri - tabii bir hali 
imiş gibi - devam etmekte olan kekemeliği 
v~ ~ağmurlu havalarda zahmet verdiğinden 
~ı~a~et ettiği sağırlığı, bugün, iki Cruchot 
ıçın oyle sıkıcı oldu ki, ikisi de bağcıyı din· 
ler~en, ağzında memnuniyetle gevelediği 
kelımeleri tamamlamak istiyorlannışcasma 
gayret sarfederek istemiye istemiye yüzleri
ni buruştururlardı. 

arar göründüğü kelimeleri telkine, muhake
mesini itmama, onun konuşması lazım geldi
ği gibi konuşmağa huHisa Grandet değil, 
sanki bizzat yahudi olmağa kendini mecbur 
sanıyordu. Fıçıcr, yahudi ile yapmış olduğu 
bu acaib mücadeleden ticaret hayatmm de -
vammca sı;tlanacağı tek muameleyi yapmış 
olarak çıkmıştı. Fakat, bundan paraca :zarar 
etmiş bile olsa manevi bakımdan iyi bir ders 
alarak, daha sonraları. rneyvalarmı topladı. 
İşte böylece ticarette muhatabım sabırsız -
!andırarak ona fikirlerini ifade etmek ve bu 
suretle de kendi fikirlerini daima unuttur -
mak sanatını öğrendi. 

Yazan: Honore de Halzac 
Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Tam saat beste mahkeme reisi de Bon
fons ile amucasi' noter, tepeden tırnağa k~
dar pazarlık elbiselerini giymiş olar~_geI?-1• 
ler. Misafirler sofraya oturdular ve ıştıha ıle 
Yemeklerini yediler. Grandet, ciddl, Charles 
sessiz, Eugenie tamamiyle dilsiz idi ve Ma
dam Grandet, her zamankinden daha fa~l~ 
konuşmadı. Ve bu suretle bu davet hakıkı 
bir tarziye yemeği oldu. Sofradan kalkınca 
Charles, amucası ile yengesine: . . 

- Müsaade ederseniz odama çekıleylm, 
dedi. Uzun ve keder dolu bir mektup yaz· 
tnak mecburiyetindeyim. 

- Peki yeğenim. 
. C 1,~rıes çekildikten sonra Grandet, onun 

hıç :..:r fey işidemiyeceğine ve mektup yaz • 

_ Gecen hayir olsun, kızım. 
Grandet, kızım öptü; iki kadın da oda -

dan çıktılar. . . . 
Kendilerini azçok renc_ıde. ettık~.erı tara-

fından ona zaman zaman lhtıyar kof!ek de· 
nilmesinin saiki olan insanlarla geçım hu .
susunda elde etmiş bulunduğu meharetı, 
Grandet, burada başlam~lda. olan ~ahned.~ -
kinden fazla hayatının hiç bır devnnde g~s: 
terrnemişti. Saumur'un eski _beledi :'e reısı 
hırsım daha yükseklere tevcih e:mı~ olsay
dı. şayed münasib vesileler, cemıyetın da.ha 

Üksek muhitlerinde bulundurarak onu ~~l -
i'etıerin işlerinin görüldüğü kongrelere gon
derseydi ve o da, oralarda, şahsi m:nfaatle
rini kor~akta gösterdiği dehayı gost~rsey· 
di hiç şüphesiz, Fransaya şerefle hızm~t 
et~iş olurdu. Bununla berabe:, mu_hte~eld~r 
ki, Saumur haricinde adamcagız hıç bır ış 

Grandet'nin kekemeliği ve sağırlığı hi -
kayesini burada anlatmak bir zaruret oluyor. 

Anjou' da, hiç kimse, bu kurnaz bağcı k'1-

dar ne isitir ve ne de ora fransızcasını ondan 
daha sa~ahatle telaffuz edebilirdi. 

Vaktiyle Grandet, bütün zekasına rağ • 
men, bir yahudi tarafından iğfal olunmuştu. 
Bu yahudi konuşurken, daha iyi işitmek be
hanesiyle, elini kulağına tutuyor ve söyliye
ceği sözleri ararken öyle kekeliyordu ki ın
saniyetinin kurbanı olan Grandet, yahudinin 

İmdi, bahse konmakta .olan mesele katlar 
hiç bir mesele, Grandet'nin fikirlerini icinde 
gizlediği mesele kadar kekelerneğ i, sa<Tırlık 
taklidi yapmağı istilzam etme.zdi. Evvela fi
kirlerinin mesuliyetini üzerine almak ni~e • 
tinde değildi; sonra, sözünün hakimi kal 
mak ve hakiki arzularını şüpheli bırakmak 
istiyordu. 

- Mösyö dö .. ciö .. Bo ... ho .. Bonfous .. 
Üç yıldanberi ikinci defadır ki Cruchot'

nun yeğenine Grandet, Bonfous diye hitab 
ediyordu. (Sonu v~ır) 
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Barselon hadiselerinin iç yüzü 

Anarşistler iktidara 
geçmek istediler 

Şiddetli çarpışmalardan sonra 
hükümet vaziyete hakim oldu 
Son günlerde gelen bazı telgraflar, Katalonya'da bilhassa Barse

londa bir takım hadiseler olduğunu anlatıyorlardı. Nihayet dün bu 
hadiselerin içyüzünü tafsilatlı bir şekilde anlatan telgraflar gelmiştir. 
Bunları sırasiyle aşağıda veriyoruz: 

Paris, 5 (A.A.) - Lö Jurnal, Barselon hadiseleri hakkında tafsi
latı ihtiva eden bir perpinyan telgrafı neşrediyor. T elgrata ezcümle 
şu satırlar okunmaktadır: 

"Anlaşmazlık, anarşist komi· 
tenin Kompanis hükümetine ver
diği ültimatomla başlamıştır. A
narsist komiteler bu nota ile hükü
met~ten bütün iktidar mevkilerinin 
bırakılmasını istiyorlar ve harbı 
kendileri idare ettikleri için bütün 
Katalonyanın filen idaresinin de 
kendilerinde bulunması gerekti
ğini bildiriyorlardı. 

Generalite buna karşılık olarak ko
mitelerin hareketlerine nihayet verme
f>ini ve bütün sivillerin silahlarını br
rakmasmı istemiş ve Aragon cephesin
den meşru hükümete yardım için Ka
talonya k.taları istemiştir. Anarşist fe
derasyon buna, hükümeti tamamen tec
rid imkanını veren harekete geçmekle 
mukabele etmiş ve anarşistlerin silah
lı kıtaları, sokaklarda generaliteye ta
rafdar olduklarını bildiren askerleri ve 
polis memuılarını tevkif etmişlerdir. 

Bu kıtalar bütün bu şah sları silah ve 
bombalarla tehdid ederek uzak mahal
lelere sevketmişler ve orada işçi komi
telerinin nezareti altına koymuşlardır. 
Bu suretle hükümeti en mühim yardım
dan mahrum eden anarşitsler son gün
lerdeki hadiseler esnasında tevkif edi
len arkadaşlarının mukabil harekete ge
çerek, şehrin merkezinde ve anarşist

lerin elinde bulunan telefon santralına 
bir hücum müfrezesi göndermeğe kal
kış:n şlarsa da müfreze ağrr zayiatla 
püskürtülmüştür. Anarşist grupları bu
nun üzerine hükümet sarayına gitmiş
lerdir. Orada muhafızlar kendilerini da· 
ğıtmağa teşebbüs etmişlerse de muvaf
fak olamamışlardır. Çarpışmalarda bir 
çok kimseler ölmüş ve yaralnmıştır. 

Başkan Kompanys balkona çıkmış ve 
tah:ür edilerek geri çekilmei;e mecbur 
olmuştur.'' 

Bir yolcunun anlattıkları 

Perpingan, 5 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Hava yolu ile Barselon'dan gelmiş 
olan bir yolcu, aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Barselondaki kargaşalıkların ha
kiki sebebi, Valensiya hükümetinin Ka
talonya'nın bütün silahlı kuvvetlerini 
bir başkumandan n emrine vermek hu
susundaki kararıdır. Katalonya anarşist
leri bu teklifi şiddetle reddetmiş olduk
larından sokaklarda kanlı çarpışmalar 

olmuş, bu çarpışmalarda tanklar ve mit
ralyözler kullanılmıştır. 

Sanıld.ğına göre, Katalonya genera

lite.,i hükümeti, Barselon'nın merkezi

ni kontrol etmekte, anarşistler ise va

roşlara hakim bulunmaktadırlar. Dün, 

100 kadar adam ölmüştür. Hastahane

ler yaralılarla doludur. 

Valensiya ile Barselon arasında bü
tün telefon muhabereleri kesilmiştir. 

V alensiya hükümetinin tebliği 

Mareşal Ba~bo 

Habeşistan 
valisi oluyor 

Roma, 5 (A.A.) - l'hareşal Balbonun 
Adisababa suikasdinde almış olduğu 
yaralardan haJa muztarib bulunmakta 
olan Mareşal Grazianinin yerine Habe
şistan umumi valiliğine tayin edileceği
ne dair bir şayia dolaşmaktadır. 

Bu şayia, B. Musolininin Libyadan 
dönüş.ünden beri ortada dolaşmaktadır. 

imparatorluğun yıldönümü 
Roma, 5 (A.A.) - Roma imparator

luğu ilanının birinci yıldönümü müna
sebetiyle pazar günü yapılacak geçid 
resmine takriben 300.000 kişi iştirak e
decektir. 

400 bayrak, 246 top, birçok beygir ve 
deve ile birçok tank ve kamyonlar işti
rak edecektir. Bu muazzam alay, Roma 
şehrini baştan başa katedecektir. 

tedbirleri almıştır. Kabine saat 11 de 
tekrar toplanacaktır." 

Hükümet vaziyete hakim 
Londra, 5 (A.A.) - Royter ajan

sı, Katalonya makamatının Borselon'un 
merkezinde şiddetli muharebelerden 
sonra vaziyete hakim olduklarını ve fa. 
kat anarşistlerin banl~y<>de farklı vazi
yette bulunduklarını bildirmektedir. Bir 

çok yaralı ve ölü mevcud olduğu haber 
veriliyor • 

F Cl§İst aleyhtarı kurumların 
toplantısı 

Barselon, 5 ( A.A.) - Faşist aleyh
darı olan bütün kurumların delegeleri, 
dün B. Kompannis'in başkanlığı altında 
bir toplantı yapmışlardır. Toplantının 

sonunda her delege, mikrofon önünde 
bütün katalonyalıları asilere karşı mü
cadeleye teşvik etmiştir. 

Bir anarşist kurum olan milli iş 

konfederasyonu namına söz söyliyen 
Alfonso, ezcümle demiştir ki: 

"- Sizler, faşist ordularını bozguna 
uğratmak üzere bulunan Asturi, Bask 
ve Madrid işçilerinin ömegmı 

göz önüne getirmeli ve onların tutmuş 
oldukları yolu tutmalısınız, aramızdaki 
caniyane kardeş kavgalarına hemen ni
hayet vermeliyiz. Eğer kendi aramızda 
biribirimizi boğazlamaya devam ede
cek olursak, Franko bizi yenecektir. 
Fişeklerinizi israf etmeyiniz, o fişekler 
cephede işinize yarayacaktır. 

Muvakkat bir hükümet kuruldu 
Barselon, 5 (A.A.) - Companys'in 

rLyaseti altında muvakkat bir hükümet 
teşkil olunmuştur. Bu hükümet sosya
list, küçük çiftçiler ve sol katalonyalı
lar partilerinin birer mümessillinden 
mürekkebtir. 

Valensiya, 5 (A.A.) - Saat 1.30 a Fransız konsolosu yardım iatedi 
ıkadar toplanan kabine aşağıdaki tebliği Faris, 5 (A.A.) - Barselon'daki 
neşretmiştir: fransız konsolosu yardım istemiştir. 

Konsolosun bu istimdadını liman açık-
Hükümet, bütün gün Barselon'daki 1 arında bulunan harb gemileri telsizle 

anormal vaziyeti gözden geçirmiştir. Parise deniz bakanlığına bildirmişler-
Sükfınet yeniden kurulmuş ve sendika- dir. Anarşistler hala telefon ve teleg-

larla politik partilere herkesin bugün raf muhaberatını ellerinde bulunduru-

işinin başına tekrar geçmesi için emir yorlar ve Barselon ile muhabere henüz 

verilmiştir. Sabahleyin Barselon _ başlamamıştrr. Fransız amirah Joffr 
dan Valansiyaya Katalonya dele- Barselondaki vaziyet hakkında dış ba-
gelerinden mürekkeb bir grup gi- kanlığı erkanı ile uzun görüşmelerde 
derek hadiseler hakkında hükümete i- bulunmuştur. 
zahat verecektir. Hükümet, tatbikine Barselona ingiliz destroyerleri gitti. 
lüzum kalmıyacağı ve yarın Barselon'· . Londra, 5 (A.A.) - İngiliz tebaası-
da asayişin iadesi mümkün olacağı ka- nm menafiini muhafaza etmek üzere 
naatinde bulunmakla beraber, Katalon- Barselon'a ingiliz muhribleri gönderil-
ya vaziyetinin süratle halli için bütün miştir. 

ULUS 

iki hindli gazeteci . ı 1 Küç§lZ .. niŞHABERLER 1 
şehrimize ge di x Tahran_ Taşra hakimleri için 

İki gündenberi şehrimizde Hindis. 
tanın tanınmış gazetecilerinJen iki kar
deş gazeteci bulunmaktadır. 

Bombayda bir kız mektebinin müdü
rü ve Hatım mecmuasının sahibi bulu
nan Bn. Fabna ve Lahurda Akbar ga
zetesi muharrirlerinden B. Abdülmecid, 
matbu:ı.t umum müdürlüğünün dal.5leü 
ile şehrimizin bir çok müesseselerini 
gezmektedirler. 

İki hindli gazete:i, konuştukları kim
selere, Türkiyede gördükleri yenilik 
ve ilerleyişten hayıanlıkla bahsetmek
te ve bilhassa şu sözleri söylemektedir
ler : 

"- Babamız 37 yıl önce Türkiyeye 
gelmiş ve bir müddet kalarak türk li
sanını öğrenmişti. Meşrutiyet senele
rinde yaptığı ikin .... i seyahatten sonra 
ise bu memıc:~ete çok bağlanmıştı. h..en
disinin ti.irkçe ve ·ı iirkiye hak!:ıncıa 

ordu lı.sanıyıc ya.tıı.nış i.ci eseri v:?nlır. 
Evvela Hiraza geıdiıc Oradan Filis

tin, Mısır, Suriyeye geçtik. Buraları 

gör,lu ... ten sonıa, ... unc.yeyi ıııy .. ıc.ın 

bir haç kıymeti taşıdığını öğrendik. 

Türkiye<le herkes ıki adam gibi çalışı
yor. Herşeyin yeni ve modernoldugu 
besbelli.. 

Mekteblerinizle iftihar edebilirsiniz. 
Bunlar diğer memleketlerdeki üniver
sitelerin aynıdır. 

Şehirleriniz çok mamur ve gittikçe 
maınurlaşmak için bir çalışma gözümü
ze çarptı. Aldığımız malUmat her saha
da ne derecede çalışıldığını bize gös
tereli. Hayret ediyoruz. Ve türk mille
tinin bu serı yükselişinden çok mem
nuniyet duyuyoruz. 

Türkiyeyi daha iyi öğrenmek için 
vaktimizin az olmasına müteessiriz. 
Çünkü bu seyahatimizde yolumuz bu
raya rastladı. Avrupaya gidiyoruz. Baş
ka bir zam..ın Türkiyeyi ve türkleri da
ha iyi tanımak için gelmek en büyük e
melimiz olacaktrr .... ,, 

Misafir gazeteciler bugün de gez
melerine devam edecekler ve yarın İs. 
tanbul yoliyle Avrupaya gideceklerdir. 

Halid Ziya Uşaklıgil 
için yapılan tören 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Tanmmış 

türk edibi Halid Ziya Uşaklıgilin ede
biyata intisabının 55 inci yıldönümü 

dolayısiyle bu akşam İstanbul halke
vinde bir tören yapılmıştır. 

Halid Ziya Uşaklıgil, toplantr baş
lamadan evel, halkevi başkanı B. Agah 
Sırn Levendin odasında bir müddet o
turmuş orada dostlarının tebrikleri
ni kabul etmiştir. 

Bundan sonra tören başlamış, evvela 
B. Agah Sırrı Levend üstadın edebiyat 
hayatını anlatmrştır. Bundan sonra B. 
Hüseyin Siyret, B. İzzet Melih, Bn. 
Meliha Avni Sözen söz almışlardır. 

Tören büyük bir samimiyet içinde 
geç vakit nihayet bulmuştur. 

Samsunda 19 Mayıs 
şenliklerine hazırlık 

Samsun, 5 A.A.) - 19 Mayısta Sam
sunda büyük şenlikler yapılmak üzere 
hararetli çalışmalara başlanmıştır. Ay· 
nı gün açılacak dördüncü yerli mallar 
sergisine her taraftan fazla rağbet gös
terilmiş ve bütün pavyonlar kiralan
mıştır. Sergiye gelecek senelerde bey
nelmilel bir mahiyet verilmesi mukar
t"erdir. 

••••••••• ••••••••••••••••• 
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ANKARA 
Öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50 Muhte

lif plak neşriyatı, 12,50 - 13,15 Plak: 
türk musikisi ve halk şarktları, 13,15 -

13,30 Dahili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 18,30 - 19,00 Muh

telif plak neşriyatı, 19,00 - 19,30 türk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule ve 
arkadaşları), 19,30 - 19,45 Saat ayarı ve 
arabca neşriyat, lQ.45 - 20,15 Türk mu -
sikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan 
ve arkadaşları), 20,15 - 20,30 Muhtelif 
plak neşriyatı, 20,30 - 20,45 Konferans: 
Fuad Bura, 20,45 - 21,00 Plakla dans 
musikisi, 21,00 - 21,15 Ajans haberler!, 
21,15 - 21,55 Stüdyo salon orkestıası, 

(1 - Moussoraky in der Krim, 2 -
Hollaonder Reisdenz, 3 - Lehar Das 
land des lachelinis, 4 - Drigo Millio
nis d'Arlequin, 5 - Massenet Menuett, 
6 - Ohlsen Marche), 21,55 - 22,00 Ya • 
rınki program ve İstiklal marşı. 

muhabere ile kurs açılacaktır. 
X Londra - Elektrikli tramvay ve 

otobüs seyyar işçileri de greve hazırlan
maktadırlar. 

Varşovc,. - Polonyanın Londra 
elçisi dış bakanhğma giderek Filistin 
hakkında verilecek raporla alakadar ol
muş ve Filistine yahudi muhacereti me
selesine Polonyanm alakasını teyid et
miştir • 

X Londra - imparatorluk konferan
sı münhasıran ekonomik meselelerle uğ
rşmaktadır. 

X Par;s - Metro politen ücretleri 
arttırılacaktır. Vilayetlerde de otobüs 
ücretlerinin arttırılması düşünülmekte

dir. 

X Cezayir - Nevyork-Paris yarışma 
ha_.r olmak üzere Afrikaya bir hava se
yahati yapan prens Kantakuzen Kazab
lankaya varmıştır. 

X Mosko\·a - Sovyet basın günü, 
ayni zaınan<la Pravda gazetesinin 25 in
ci yılma rastlamaktadır. Bu vesile ile 
gazeteye bir çok tebrik telgrafları gel
mektedir. 

X Roma - Kay - İngiltere rekorunu 
kırmağa teşebbüs eden tayyareci Bruk 
Brendizi'den Lon:lraya hareket etmiştir. 
Tayyarecinin eski rekora göre 24 saat 
avansr vardır. 

X Londra - Şeker konferansının tes· 
bit ettiği mukavele metninin yarın 16 da 
imzalaııacağr söylenmektedir. 

Holivud gı·evi 
Holivud, 5 (A.A.) - Başhca stüd

yoların önünde nöbet bekliyen grevci
ler, stüdyolara devam eden aktörleri 
teşhir etmek üzere kapıların önüne fo. 
tograf makineleri koymuşlardır. 

Grevciler, alınan resimlerin şehrin 
dıvarlarına asılacağını ilan etmektedir
ler. 

Bazı aktörler, resimlerini güçlük 
çıkarmadan çektirmektedirler. 

Bunlar, cuma günü mensup olduk
ları sendikalara, anlaşmazlık hakkında 
bir karar vermesini bekleyerek çalışma
ğa devam edeceklerini söylemektedir
ler. 

Atatürkle 
Prens Pol ve 
Mikado arasında 

(Başı ı. incı sayfada) 

derinden mütehassis etmiştir. Bütün 
kalbimle teşekkür ederim. Asil memle
ketiniz lie şahsınız hakkındaki dostlu
ğum ve hayranlığım esasen malUmu-
nuzdur.,, (A.A.) 

Atatürk'le Mikado arasında 

Japon imparatorunun doğumu yıl

dönümü münasebetiyle, Reisicumhur 
Atatürkle Majeste Hirohito arasında a
şağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Japon imparatoru Majeste Hirohito 

- Tokyo -
"Doğumları yıldönümü münasebe

tiyle Majestelerine en hararetli tebrik
lerimi takdim Iie kesbi fahreder ve şah
si saadetleri ile Japonyanın refahı hak
kındaki samimi temennilerimin kabulü
nü rica eylerim. 

K. Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru -Ankara -
Lutufkar telgraflarından dolayı Ek

selansınıza hararetle teşekkür eder 
ve kendi şahsi saadetleri ile memleket
lerinin refahı hakkındaki temennileri
mi arzeylerim. 

Hirohito 

(A.A.) 

Yabancı diller mektebinde 
sene sonu imtihanları 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Yarın ü
niversite yabancı diller mektebinde se
ne sonu imtihanlarına başlanacaktır. 

Sabun fiatlanm ucuzlatmak 
için teşebbüs 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Sabun ta
cirleri sabun fiatlarını ucuzlatmak için 
araşit yağının ithaline müsaade istemiş
ler ve bu mesele üzerinde Ekonomi ba
kanlığı nezdinde teşebbüslere girişmiş
lerdir. 

6 - 5 - 1937 

ismet İnönü dün 
. Lon<lraya gittiler 

(Başı 1. inci sayfada) 
sında istasyona kadar gelerek uğurla· 
mışlardır. 

Ba§bakanımız lstanbuldan 
hareket ettiler 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Büyük 
Britanya hükümdarı Majeste altıncı 

Corcun taç giyme töreninde hükümeti 
temsil edecek olan Başbakan İsmet ı .. 
nönünün başkanlığında, ordu müfettişi 
orgeneral Kazım Orbay, amiral Şükrü 
Okan ve B. Vedidden mürekkeb olan· 
heyet bu akşam 21.45 de Semplon eks.. 
presi ile Londraya hareket etmiŞıtir. 

Bn. İnönü de zevcine refakat et
mektedir. 

Heyet istasyonda İstanbul valisi B. 
Üstündağ ve refikası, harb akademisi 
komutanı korgeneral Ali Fuad, mülkt 
ve askeri rical, İngiltere büyük elçisi 
Sir Percy Lorain ve Ledi Lorrain ile 
ingiliz elçiliği ateşe komersiyali albay 
Woods, üniversite rektörü, müessesat 
direktörleri ve birçok zevat tarafından 
uğurlanmıştır. 

Ledi Lorrain ve şehir namına Bn. 
Üstündağ tarafından Bn. İnönüne bu-
ketler verilmiştir. ' 

Amerikadan taç giyme törenine 
gidenler 

Nevyork, 5 (A.A.) - Beş büyük va
pur, taç giyme töreninde bulunmak isti
yen 5.000 den fazla yolcu ile süratle 
Atlantik denizini geçmektedir. Bunlar
dan Queen Mary vapurunda 1850, Bre. 
mende 1.300, Berengariada 700, Vaşing
tonda 750, Pariste 600 yolcu vardır. 

7 5 amerikalı yolcudan ibaret olan 
son grup Lekohörstten yarın Hinden
burg baloniyle hareket edecektir. 

Tören dolayısiyle al 
Londra, 5 (A.A.) - Cenubi Afrika 

genel valisi, ilk defa olarak üç aya ka
dar hapis cezasına uğramış olan mev
ku flar hakkında kıralın taç giyme töre
ni münasebetiyle genel af ilan etmeye 
karar vermiştir. 

Dünkü kamutay 
(Başı ı. inci sayfada) 

dildikten sonra ikinci görüşülmesi ya
pılacak olan maddelerin müzakeresine 
başlanmrştır. 

Bolu mebusu B. İsmail Hakkı Uz. 
mayın avcılık hakkındaki kanun tekli
fiyle, deniz hastanesinin tamiri ıçın 

teahhüde girilşilmesi, Trabzon • İran 
hududu transit yolu üzerinde otobüs, 
kamyon ve otomobil işletmesi; Yuna
nistanla aramrzda Ankarada 15 ikinci· 
kanun 937 tarihinde akt ve imza edil
miş olan kaçakçılrğın men ve takib an. 
!aşmalarının tasdiki hakkındaki kanun 
projeleri görüşülerek kabul edilmiştir. 

Bundan sonra söz alan B. Sırrı İt
çöz (Yozğat) dün Kayaş civarında bir 
patlama olduğunu, Kamutayın buna da· 
ir bir malômat edinmesinin isabetli ola
cağını söyledi. İç Bakanımız B. Şükrü 
Kaya şu izahatı verdi : 

"- Mamak civarında bulunan eski 
mermi depolarından birinde tamirhan~ 
ve boya imalathanesinde bugün saba.ha 
karşı bir infilak oldu. Yanğın çıktı. 

Boya imalathanesi ve memurların ika· 
metine mahsus baraka ve diğer bir de· 
po yandı. Yangın söndürüldü. Şimdilik 
nüfusça zayiat tesbit edilmemiştir. Bir 
iki yaralı vardır. Bu yolda resmi bir 
tebliğ neşredilmiştir. Tahkik heyeti 
mahallinde yangın sebebini ve maddi 
zararları tesbit etmektedir. Netice ay• 
rıca arzolunacaktır.,, 

Kamutay yarın toplanacaktrr. 

Üç pancar mütehassısı 
memleketimizde 

Edirne, 5 (A.A.) - Bugün Avrupa.. 
dan şehrimize profesör Römer, Blom 
ve Husman adında üç mütehassıs gel
miştir. Mütehassıslar memleketimizde 
yirmi gün kadar kalacak ve bu müddet 
içinde Alpulludan başlıyarak Eskişehir. 
Turhal ve Uşak pancar ekim bölgeleri• 
ni gezeceklerdir. Profesörler buralarda 
ziraat ve tohum işlerini ve köylümüzün 
pancar tarlasındaki faaliyetini yakındall 
görecek ve şeker fabrikaları ziraat fen 
ve mücadele memurlarının köylü ile 
müşterek olan çalışmalarını ve pancar 
mahsulünü istihsal şartlarını tetkik e
deceklerdir. 

.. 
s 
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Sivas İli Bayındırlık Direktörlüğünden 

14
2
i4·4:937 güm.inde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer bulunan 

lı .
1 
4 lıra 42 kuruş keşif bedelli Koyulhisarda yapılacak beş sınıf· 

rıu1 k mektep inşaatına talip çıkmmmasından dolayı eksil~e k~~u
de nun 40 ıncı. maddes.i mucibince 24-4-937 de~ itibaren bı_r ay ıçın 
ru Pazarhkl.a ıhale e~ılecektir. Muvakkat temınat ~0071 1.ı.r~. 33 .k.u-
1 Ştur. ProJe ve keşıfler her zaman Nafıa Dairesınde gorulebılır. 
b~teklilerin müteahhitlik vesikası ibrazına ve en az 10000 liralık 
d:na ve buna benzer iş yapmış olduklarını isbat eylemeleri lazım -
~ (2403) 1-1904 

Auli.ara Valiliğinden: 
Pal 937 senesi mali yılı taş, kum, kireç, tuğla ve saire rusumu ka-

1 zarfla müzayedeye konulmuştur. . . . 

d 
İhale günü 20 Mayıs Perşembe günüdür. Talıplerın eskı be· 

el' O A " 

8 
1 olan 17400 lira üzerinden % 7 ,5 teminatlarıy le mezkur g_u~ 

~at 15 de Vilayet daimi encümenine müracaatları şartna~esı?.ı 
~U rn:ı.ew~. isteyenlerin de hususi muhasebe tahakkuk ve tahsıl mu
~ug une gelmeleri iHin olunur. (1049) 1-1817 

Jantlarına Genel Komutanlığı 
Ank.ara Satına]ma l{o misyonundan 

Bir kilosuna (125) kurus değer biçilen (1800 den 22~~ ~iloya kad k .. .. 7 5 937 uma gunu saat 
ar vasıf ve örnegine uygun yata yunu . . c 

(lO) de. açık eksiltme ile satın alınacaktır. k ·1 Şartnam,.si Komisyondan parasız olarak alınabilecek !J~b e sı .t-
tneye girmekw isteyenlerin (20625) kuruşluk ilk teminat.ma uz ve
}'~ Banka mektuplarını belli gün saat ona kadar komıs~~:1;;r • 
.,!!!ış olmalıdır. (991) 

Biğa Şarbaylığından : . . 
'7 • l'k · leri senevı 2300 !ıra 
n.asabanın yol ve caddelrinin temız 1 

.. ı~. k d r bir sene 
tn~hammenle 1.6.1937 gününden 31.5.938. g~nune a a .. n müd-
tnuddetle 20.4.937 tarihinden 11.5.937 tarıhıne kadar 

2
.
1 

1gu. art.. 
:etıe ~apalı z~rf usu1ile eksiltmeye ~-ık.~rılmıştır. ;a~~;r;~ritine 
aıneyı bedelsız alnıak üzere ihale gunu olan 11• · be · .. ra ti 1 d' muhase sıne mu-
s ayan salı günü saat 15 den evvel be e ıye . 1 d' e rei 

r~caatları ve % 7 ,5 teminatlarını havi tekliflerinın. be e ıyl v. •ıne .. d . . .. n huzurıle yapı acagı 
it· gon ermış olmaları ve ihalenın encume 
._:::. olunur. (2303) 1-1798 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonun~an~ 

1 
. . .1 (4000) kilun Sarı 

- Bır tanesine 340 kuruş kıymet bıçı en v t hvilen 
~ukaveleye tabi tutulmak şartile kapalı zarftan pazarhga 

3 

-5-937 çarşamba günü saat (10) da satın alınacak.ur. k 1 bu 
2-Şartnamesi parasız komisyondan alınabılece 1 ° :~ika Pazarlığa girmek isteyenlerin kanun ve şartnamede yazı 

1 

1 b l1i 
(~020) liralık ilk teminat makbuz veya Banka rnektuplarıl~l 7~2 
g n ve saatte komisyona baş vurmaları.(1031). 
......... 
~. 

~ıvas Bayındırlık Direktörlüğünden : 
16 4 

.. .. . 'h l s· mukarrer bu-
l - • 937 gununde kapalı zarf usulıyle ı a e 

1 
f1 iı~!'an 68840 lira 38 kuruş keşif bedelli Sivasta yapılacak ldO sı?;. ı 

b 
11: rrıektep inşaatına talip çıkmadığından 18-4-937 günün en 

1 1
: 

aten b" . kt' Muvakkat temı-
l\ ır ay zarfında pazarlıkla ihale edııece ır. k 1 a 
~ 5163 liradır. Eksiltme şartları ve buna müteferri evra . 1e~.~ • 
%ll n ~ilayet daimi encümeninde görülebilir. Eksiltmeye gı~~-~tt; 
"ne kıçin isteklilerin müteahhitlik vesikası ibraz ve bır tea t uyap 
" a · · · . · · b · suret e • tılı:ı z ellı bın lırahk bina ve buna benzer ınşaatı ıyı ır .. .. h-a-
d arını isbat etmeleri meşruttur. İsteklilerin 17.5.937 gunune 

-.!!:.... vilayet daimi encümenine müracaatları (2266) l-l 
768 

~tı u Eti 
0Yun 

Sır> " t.Ir 
" 

Kilosu 

5.000 
20000 
40000 

Tahmin tutarı 
Lira Kuruş 
2000 00 ) 

10000 00 ) 
12000 00 ı 
24000 oo ı~oo 00 

"ıl komutanligv ımız deniz erleri idn yukarda cins ve mıkd~rı ya~ ı ·· ı: Ek ıltmesı 
<!1. uç kalem et kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. s d k 
lto:ayıs-937 cuma günü saat (15) de İzmitte Tersane kapısın 3 1 

syonumuzda yapılacaktır. ,. 
hcı Steklilerin yukarda } azılı ilk teminatlariylc birlikte k~nunı 

•le · h · . ·· aattcn bır sa-;ıt rı avı teklıf mektu•)larrnı muayyen gun ve s 
- -L _ _...__e..:_v!.;ve~lı..:_ı:ne kadar komis o~ baskanlığına vermeleri (1138) 

Anl{ara Valiliğinden: 
Bankalar caddesinde Kültür Bakanlığı binası merdiveninin bu

lunduğu yerde yeniden inşa edilen hususi irlarcye aid iki mağaza 
bir sene müddetle icara verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 

Senelik muhammen kira bedelleri beşer yüz liradır. Müzayede-

ye ~ıkarılmıştır. 
!halesi 20 mayıs 937 perşembe günü yapılacaktır. Müzayed~ye 

iştir ;k edeceklerin mhuammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde temi
natlariyle mezkur gün saat 15 de vilayet daimi encümenine, şart
namesini görmek istiyenlerin de hususi muhasebe tahakkuk ve tah-
sil müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. {1050) 1-1818 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan · 

ı - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahi -
linde yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk kesif bedelli pansiyon bi
nası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartlar 

pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı ''11" lira bedel mukabilinde 

mekteb idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-5-937 tarıhine müsadif cuma günü saat 15 de 

Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırma 
ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "11965" lira muvak· 
kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi 1.iizımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 

vesikası, 
B - "50000" liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tas-

dikli vesika, 
C - 937 yılına aid ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat cliplomali mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin 
yapılacağını v; ~nş.aat müddetince işin başında bulundurulacagını 
teahhüt etmesı lazımdır. 

G - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderil.ecek mektupların nihayet üçüncü mad· 
dede yazılı saate kadar gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması şarttr. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. {2143) 1-1726 

REKOR KIRAN FİLM ? 
ROMEO ve JULİET l 

BÜTÜN DÜNYA SiNEMALARINDA 

-------· 
Ankara Valili~inden: 

Orman amenajman grupu için alınacak veya yaptırılacak (84 
parça koltuk ve sandalyanın i tekli çıkmadıgından eksiltm i u
zatılmıştr. Muhammen bedel son piyasa fi tına göre ( 4615) lira
dır. Şartnan:ıe.ler An~ara hal arkası Bolupalas beş nci gruptan pa
rasız a.~ı~~ln~_ır. Eksılt~e 1_7.5.937 pazartesi günü s at 15 de aynı 
yerde uçuncu- grup daıresınde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(346) lira (13) kuruştur. Teklif mektup! rı 2490 num ralı kanun 
ile bu işe ait şartnamelerde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
(14) de kadar üçüncü grup başmühendisligine verilmiş veya gon· 
derilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Fksilt-
me kapalı zarf usulü iledir. (1104) 1-1901 

Ankara inhisarlar 
baş Müdürlüiünden: 

. 30 - nisan - 937 tari~inde eksil!me ve ihalesi y.-pılacağı ilfin e _ 
dılen Akça koyunlu, Alı b~ba: Çogul, Keçec, Sarı kaya, Sekili tuz
lalarının 937 yılı tatlı su ıhtıyaçlarının t edarik ve temini eksilt
mesine talip çıkmadığından ber mucibi kanun açık eksiltme 011 

gün müddetle uzatlmıştır. 
Yukarda yazılı tuzlalarımızın bir senelik tatlı sularının taşın • 

masınva ait eksil~e ~e ihale 11-~Y!s:937 tarihinde saat 15 de ya • 
placagından tahplerın evvelce bıldırılen teminatlariyle birlikte 
tuzla memurluklarına müracıtatları ilan olunur. (1119) 1-1957 

Şurayıdevlet umumi · 
katipliğinden: 

Dairemizde açık olan 35 lira asli maaşlı mülazı lik için 18 ma
yıs 1937 salı günü bir m.?s~baka yapıl~caktır. 30 yaşından yukarı 
olmamak, hukuk veya mulkıye mektebı mezunu olmak ve memurin 
kanununun 4 üncü maddesindeki şartları haiz bulunmak lazımdır. 

İsteklilerin arzuhal ve vesikalariyle birlikte müracaatları. {1121) 
1-1958 

\ 7 aliliğinden: 

CİNS t Muhammen bedeli Dipozit 
Lira Kr. Lira Kr. 

80 modeli Kreysler markalı otomobil 
(5 adet yedek malzemesiyle) 
Benzmersedes markalı otomobil 

100 00 
100 00 

7 50 
7 50 

928 modeli Buik markalı otomobil 
{3 adet } edek malzemesiyle) . 150 00 l l 25 

Yukarda evsafı yazılı otomobıller 25-5-9 7 çar lba günü t 
ıs de satılmak üzere bir ay pa arlıga bırakılmıştır. İhale be eli 
nakten ve peşınen tediye edi!~cek~ir. . . 

İsteklilerin hizalarında gosterılen dıpozıto makbuziyle scizü 
geçen giın ve saatte Defterdarlık satış komisyonuna müracaatlaı ı. 

(1132) 1-1963 

Anl{ara D<~f terdarlıgın dan: 
Askeri ve mülki mütekaitler ile dul ve yetimlerinin haziran 

937 yoklamaları 6-5-937 tarihinden 25-5-937 gününe kadar yapıla-
caktır. ,.. d 1 • AHikadarların yoklama kagıdların a }'.azı _ı sualle~ın ay!ı . ce 
vahlarını yazarak belediye muhta~l;k daıresıne. tasdı.k ettırdıkten 
sonra maaş ci.ızdanı resmi senet, nu.us tezkeresı ve bırer fotogr~ -
fiyle mayıs yirmi beşinci akşamına k.ıdar Defterdarlık muhaseoe 
müdürlüğüne müracaatları. (1139) 1-1966 

• 
iskan umum müd ·· r .. ğ ·· den: 

Bolu vilayetinin merkez ka .ısında Dimbilt ı d K 
Y

a l K 1 K • ' ~ırez a ı orcuk 
y ası, a ınca onur oglu Taşlı yayla ve Akara zı y b k 

rı de!~i or?.13nları~da 8417-İ19 ıne re mik p çam v~ 5 5~~8~4 p~:: 
re m_ıkap Koknar kı ceman 14008-955 g yrı m mui ın k t 
d~vrık. eşcardan yiızd~ otuz zayiatla şartname erinde mi ·,rte r ~

1 

h~ 
cım~erı yazılı muhtelıf çap_larda 9864 metre mika1 ker stenin imal 

l
ve ku ormanlara en yakın ıst syoniara evki i · p zarlıkla v•ptırı 
aca tır. J'° • 

2 - Pazarlık 11-5-937 tarihine miı adif salı gunu 6 de B;;:-
lu Sıhhat Müdiırlügunde yapılacaktır. 

3 -:- Beher metre mikabı m mu) kere tenin i t 
teslımı muhammen bedeli 26 liradır. v on 

. 4 A- Şartname proıesini gorınek istıyenler 15 gun ı inde her 
~~~hatn~~;ga1 .~:f ~ umumİmı.idiırlu une, Bolu, 1 mit, zo. uldak, 

at ed b·ı· 
1 

r u erme ve stanbul is' müdurlu mür ca 
e ı ır er • ~ • 

5-tı ""dd . -kad 
1 

~ ~u etı 27-4-937 t. rıhinden itibaren 11-5 937 ta ih ·ne 

l 
" 

0 

~~li:;;« ~::;,:;::·· \ t•k:::::) Saımalnıa l-lO 

4

1 
_ _______ Komısyo1111 ll:ınlal'I -------

. İLAN 
1- Beher çıftine biçilen eder· 185 k 

lik açık eksiltme ile alınacaktır.' uı uş olan 1000 - 1500 çift tcr-

2- Şartnamesini paıa ız almak ve örnekleri . .. . 
lerin hergün komis'-·ona gelmel . nı gormek ısteyen • 

ı 
J erL 

3- Ik teminat mıkdarı 208 lira 13 k 
4 

İf 
1 

• uru tur. 
- ül esı 8/ 5/937 Cumartesi gunli saat 11 d d. 

5 Ek 'ltm . . e ır. - _sı eye gıreceklerın 2490 sayılı kanunun .. . 
maddelerırıde yazılı vesikaları ilk teminatları ·1 b. ·ı 2 ve 3 ~neti 
saatında M. M. V. SA. AL. KO. na gelmeleri. ı(~OO~~ .te 1~7~~ale 

BlLlT 
273 Km. galvanizli demir tel 

2250 Tane mücerrit fincan, 
2250 tane düz fincan demiri 

. Yukarda ~ins v~ ~ikd~rı y. zıh ~ç kalem muhabere malzemesi
nın açık eksıltmesı ısteklı çıkmadıgından, eksiltmesi 13.5.937 ü
nu saat o~ beşe bırakı mıştır. Hepsinin tut. rı 3260 liradır. Evsafgve 
şartn~mesı muhabere şubesinden parası alınacaktır. İlk teminatı. 
244 lıra 50 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgıli bu unan a; 
2~90 sayı!ı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen bel lerle bır
lıkte. cksıltme gün ve vaktında 1\1. M. V. satın alma ko 

1 1 
ı .. yonuna 

ge sın er. (1136) 1-1961 

BlLİT 

Edev~t çan.tası: 125 takım komple edevat çantası (biıyük) nm 
açık eksıl.tDl sıne ıstekli çıkmudıgından eksiltmesi 13-V-937 giınü 
s .. at on hı.re bırakılmıştır. Hepsinın tutarı 1830 liradıı. Evsaf ve 
şaı tn~mesı muhabere ~ubesındeu parasız alınacaktır. İlk teminatı 
137 lıra 25 kuruştur. E :siltm ye girec !erden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ünciı m ddelerinde isterıen b tg ·erle lıır
lıkte eksıltme gun ve vaktında M.M.V. satın alma kom· 
gel inler. {1135) 1-1 6.2 ısyonıına 

Ankara Le\:tzım Amirliği S.ıhmdma 
l\.omiıs) onu ilanları 

~-----------~ -------------~ 

İLAN 

. 1 - E • i tmede olan işler: Pma his rın seksen bin ve kırk beş 
bın \'C Alpu lunun yetmı l edı bin kılo sığır eti. 

2 - İhale kapalı zarfla Vızede yapılacaktır. 
3 - Pınarhisar etlerinin tutarı otuz altı bin iki yüz elli lira Al

puJlunun et tutarı da yirmi bin yırmi liradır. 
4 - Pınarhi~ar ~tinin. ilk temınatı iki bin yedi yüz dokuz lira 

Alpullunun temınatı da hın beş yuz iki liradır. 
.. 5 - Alaylara ait etlerin ıhaleleri ayrı ayrı 21 mayıs 937 cuma 

gunu saat 14, 15 de yapılacaktır. 
6 - Şa~.tnaı~eler arzu edenlere hcrgiın vize satın alma komis • 

yonunda gosterılmektedir, (1127) 1-1960 

İLAN 

. 1 - Çorlu kor birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 88 ton ben
zın alınncaktır. 

2 - Münakasası 21. mayıs. 1937 cuma günü saat 16 da Ço~ 
kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

.3 - Evsaf ve şartnamesi İstanbul ve Ankara Levazım amirlik
lerı satın ~!~a k.o~isyonlarında ve Çorluda kor satmalma komis
yonunda gorulebılır. 

4 - Muvakk?t. te'?"inat.~ ~~so .. lira olup münakasaya iştirak ede
cekler kanunun ıkıncı ve uçuncu maddelerindeki belge' · 1 b' likt ' A •• lı' erıy e ır-

e mezıcur gun ve saatten ır saat evveline kadar komısyona mü-
racaatları. (1140) 1-1967 

İLAN 
• Kütahya askeri garnizonunda yaptırılacak 2649 metre tulünde 

y_ol ınşaas~ kapa1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu inş :ıtm keş • 
fı 20129 _ lıra 91 kuruştur. Muvakkat teminatı 1509 lir 74 kuruş
tur. Keşıf ~e şartlan Eskişehirde askerı, İstanbulda da İstanbul 
Komutanlıgı ve Ankara'da lev zım amirliği satın alma komisyo 
nunda görülebilir. ~ 

Eksiltme 17 mayıs 1937 pazartesı guniı saat 15 de E kişehi de 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin bu gibi işlerı yaptıkl rına dair nafıa ve ın ant 
şubeleri. mudürlukler nce tet ·ik edilmiş ehliyet vesikala ile kamı. 
nun tayın ettı i vcsıkaları da etirmelerı mecburidır. T lıf m k
tupları ihale gunu s t on dorde k d r makbuz mu ıli E • 
ki h rde a ri satın alma .omisyonu b k n ı m verılec k-
tir. Posta ile gönden cek t l f m ktupl rom ı li ,,;e ta h. 
hutlti olm sı ve nı yet a t 1 d d r omıs} ona 1 bulun. 
m sı azım ır. ( 104 ) 1-1 03 

t LAN 

Uc\ lcı Uc·mİr) otları \C Limanları l.Jurnm 
l\1iidiirliiziii Saımalmu Komi~)Omı llfmları 

İLAN 
Eskişehir atelyesi için iyi tcsvıyeciye ihtiyaç v rd 
Taliplerin imtihanları, Ankara, Eskı hir ve H pa 

1

~ d 
da ve lzmirdekiler için de Alsancak atelyesindc y. 1 ekpuıarm· 

1 t kl"l · b' · "d · pı c tır. s e ı erın ırer ıstı a ıle doğruca Eskişehir cer at 1 .. 
dürlüğüne müracaatları. (1118) l-l9~lesı mu-

• 
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Çiçek Balosu 8Mayıs1937 cumartesi akşamı: Mevsimin en güzel ve eğlenceli bir gecesini yaşamak ıçın s Mayıs 1937 
cumartesi günü akşamı Halkevin'de Türk Maarif Cemiyeti tarafından verilecek Çiçek Balosuna hazırlanınız 

• 
Giresun Belediye Reisliğinden: 

1 - Girsun vilayet merkezine dikilecek Atatürk heykeline ait 
esim ve proje 1 eylfıl 937 tarihine kadar müsabakaya konulmuştur. 

2 - Heykel dört köşeli bir kaide üzerine konulacak ve bu kai- . 
denin dört köşesine Giresunun milli savaştaki durumunu ifade e -
decek hatıralar tesbit edilecektir. 

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

tehassısların takdirine bırakılmıştır. 
5 - 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
liye Vekaletine sunulacak, bunlardan birinciliği kazanana (500) ve 
ikinciliği kazanana da (250) lira ikramiye verilecektr. 

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

En hoş meyva tuzuaur. ınki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzı..k eczanesi 

FIRSAT! 
TERKİ TİCARET 

DOLA YISIYLE 

Büyük Tenzilat 

ESKENAZI 
Bankalar caddesi No: 27 

1-1937 1 
Kiralık Daire 

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

raat Bankası memurlar apartı
manları arkası No. 10. içinC:.ki
lere müracaat. Telefon: 2676. 

Doktor - Bakteriyoloğ 

Salah Demirel 
Dahili, sari hastalıklar, 

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

Muayene saatleri: 12-14 16-19 
1-1955 

' ' .... t. , •• ... _ .. 
... •·"'-·'· ., . ., .. . . :. . . . : . ' .. : . : . ~.,.. - .. . . " .. .. .... ,... .. ,. 
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SATILIK ARSALAR 
İmar Müdürlüğünce 500 ila 700 metrelik parsellere ayrılan ve inşaat vaziyeti yukarda gösterilen 

arsalar satılıktır. Talpilerin Anafartalar İlbeyi cad. 22-2 No. da GENEL İŞ BÜROSU na müra-
caatları. Tel: 1475 1-1954 

Ankara Valiliğinden: 
Mahallesi 

veya 
mevkii 

Misakımilli 
Sokağı 
Kardüşmez 

Cins 
Ev 

Müştemilatı 

4 oda, 1 balkon, 1 hela 
1 mutfak, 1 koridor, 1 san-
dık odası, 1 hol, 2 o~un-
luk ve kömürlük 

Kapı 
No. 

6 

Metruke 
No. 
128 

Aylık 
icraı 

L. K. 
30 00 

Dipozito 

L. K. 
30 85 

Hacıdoğan İbadullah ,, 33 452 2 50 2 60 
istasyon Depolar Ahır 8 50 10 00 10 25 
Zir nahiyesi Köyönü Bahçe 1838 M2 2 00 10 00 00 75 

" .. ,, ,, " 3 7 50 00 3 7 5 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mayıs 938 gayesine kadar aylık icarmın ihalesi 10-5-937 

pazartesi günü saat 15 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin hizalarında gös
terilen dipozito ınakbuziyle sözü ge~en gün ve saatte Defterdarlık sa~ış komisyonuna müracaatları. 

(1022) 1-1767 

öksürenlere: KATRAN IIAKKI EKREM 

Çok Ucuz Kiralık 1 
Daire 

Tel. 2923 Nimet 1-1952 1 
İki oda bir büyük hol 

' Ankara Belediye Reisliği İlanları l 
İLAN 

1 - İsmetpaşa mahalesinde Orta sokak kazılması icab eden 
toprak işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1002 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 
4 - Keşifnamesini görmek istiyenler hergün yazı iş.Ieri kale

mine ve isteklilerin de 21 mayıs 937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (1147) 1-1971 

Kavaklıdere Sümer Bank ev· 
leri yanında yol üstünde su elek
trik mevcut bağlı ev kiralıktır. Möbleli iki oda IGralık Ev 

Yenişehirde Kazım Özalp 
caddesinde iskan dairesi yanın
da bahçeli, ağaçlı güzel 24 No. lu 
ev kiralıktır. İstiyenler saat 12 
den on beşe kadar içindekilere 
müracaatla görebilirler. 1- 191! 

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

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt neşriyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştrr. 

YENi 
BUGÜN BU GECE 

Son Casuslar 
Baş Rollerde 

Bütün istirahati müemmen 
ve ucuz şeraitle acele kiralık
tır. Demirtepe Akbay sokak SA 
No. lu eve müracaat. 

1-1973 

Kiralık oda 
Termosifonlu Banyosu, elek

triği bulunan büyük ve müstakil 
bir oda .. Türk Maarif Ccmiye -
tinde Muam.mer'e veya Çocuk 
Sarayı caddesi No. 70 kapıcıya. 

(1124) 1-1959 

SiNEl\'IALAR 

Memur Aranıyor 
Şirketimizde ufak bir maaş

la iş öğrenmek için çalışı:cak 
tahsil görmüş bir genç arıyoruz· 

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

HALK 
BU GECE 

L t N Ç K A N U N U 

Renate Müller - George Alexendre 

Seyircilerini heyecanla karışık bir 
alaka ile ı;ürükliyen kuvvetli bir 

macera filmi 

Grilt bir mevzu çerçevesi içinde 
seyircilerinin her türlü bedii zevklerini 

tatmin eden nefis bir film. 

İlaveten 
EN SON 

PARAMUNT DÜNYA 
HABERLERİ 

BUGÜN GÜNDÜZ 

Sen mi Öldürdün ? 

Tenzilatlı halk matinesi 12,15 de 
DON JUAN 


