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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
HER YERDE~ KURUŞ 
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Hatay anayasası için görüşmeler 

Hatay devlet reisini Hatay 
meclisi seçecek, icra heyeti 
beş vekilden ibaret olacak 

habiri bildiriyor : 

Devlet gelirinde fazla/ık 

On bir aylık tahsilat 
219.486.288 liradır 

Cen~vre, 6 ( A.A.) - Anadolu Ajansının husıni mu· 
habiri bildiriyor : , 

Hatay anayasasının kati görüşülmesine dün bQ§lan. 
dı. 

Hatay meclisi taralmdan mLntahab bir gayri me· 
sul devlet reisinin idaresinde Hatay meclüine karfı 
mesul bir laükümet reisi ile dört vekilden teşekkül e
decek olan icra heyetinin salahiyetine aid maddeler 
kabul edildi. 

Eksperler komilui bugün anayasanın konupnaları
na devam ederek adliye kuvveti ve cimme haklarına 
dair maddeleri kabul etti. Geriye ilk seçim ne fekilde 
yapılacağı hakkındaki hükümler kalmııtır. 

. ~inans bakanlığı 1936 finans yılının 11 aylık tahsilatını tesbit et
mışhr. 11 aylık devlet tahsilatı memnunluk verecek bir derecededir 
ve 219.~.~88 lirayı bulmuştur. Bunun 207.380.644 lirası 1936 finans 
yılı ve~gılerı tah~ilat~ 1~.105.644 lirası da geçmiş senelerde tahak
kuk edıp de tahsıl edılemıyen vergilerden yapılan tahsilattır. 

1935 finans yılının 11 aylık 
tahsilatına yazara·n bu senenin l l 
aylık tahsilatı 21.955.785 lira bir 
fazl1llık göstermektedir. 

Konuımalara bugün de devam edilecektir. 

Menemencioğlu BQ§bakana iltihak etmek üzere iki 
gün için Parİ8e hareket edeceğinden, gelecek toplanh 
pazartesi günü yapılacaktır. Bu iki gün içinde reİ8 sta· 
tünün ve ana yasanın fİmdiye kadar kabul edilen mad· 
de/erini tesbit ve tahriri ile meıgul olacaktır. 

Bu rakamlar 1936 finans yılında bel· 
li başlı bütün vergilerin tahsilatında 
çok mühim bir inkişaf mevcud bulun
duğunu göstermektedir. 1935 finans 
yılı sonlannda ve 1936 finans yılı hat
larında muhtelif vergilerde yapılan csaa

lı t enzilat mükelleflerin tediye kabiliye
ti üzerinde çok mühim bir rol oynamq 
bulunmaktadır. Son senelerde y urddaki 
zirai ve ekonomik faaliyet halka daha 
geniş mikyasta refah imkanını vermİf 
ve bu, bugünkü neticeyi meydana ge
tirmiştir. Tahsılatın fazlalığında yeni 
finans teşkilatının da çok büyiık yardı
mı olmuştur. Tahmin edildiğine göre 
1936 finans yılı tahsilatının aynı yılın 

tahminlerine nazaran 20-25 milyon lira 

Dünkü toplantı 
Cenevre, 6 ( A .A.) - Anadolu Ajansının hususi mu· 

Komite pa:z.artesinden itibaren günde iki celse ya
pacaktır. 

Güne/elik -------

Kömür 
Sergisinin 
On beş günü 

1 

Yeni Türkigege hayranlık 

Profesör Hovard yurdumuz 

. Enternasyonal kömür seruisi'-• o 

nın açık bulunacağı bir aydan on 
beş günü geçmiş bulunuyor. Bu iki 
haftamn kısaca muhasebesini ya
Parak s~giden beklenilen fayda
nrn istihsal edilip edilmemiş oldu
ğunu araştırmak faydadan hali 
olmasa gerektir. 

duygularını anlatıyor • • 
ıçın 

İstanbul, 6 (Telefonla) -Ame
rikada Ludiyana üniversitesi tarih 
profesörü Çarli Hovard bu sabah 
Ankaradan geldi. Amerikalı alim 
kendisile görüten gazetecilere 
şunları söyledi: 

"- Bir ta rih hocası olduğum için 
şark trihi beni pek fazla alakadar eder. 
Hiç şüphe yok ki şarkın en şayanı dik
kat memleketi T ürkiyedir. Bu itibarla 
Türkiyeye karşı sempatim ve alakam 
büyüktür. Osmanlı ve türk tarihini ol
dukça geniş n1ikyasta tet kik ettim. Bun
dan bir mı.i:idet evel osmanlı impara
torluğuna aid bir de kitab yazmıcıtıın. 

Bu defa yaptığrm tetkiklerden sonra 
Türkiye ve yakın şark hakkında bir ki
tab ve muhtelif makaleler yazacağım. 

Finans B111·anr B. Fuad Ağralı ·----- -- -ı arasında bir fazlalık meydana getirme-
si beknelmeketelir. 11 aylık tahsilit 
1936 yılı büdcesindeki varidat rakamım 
daha şimdiden 6. 722.288 lira geçIDİ§ bu
l unmaktadır. 

Basbakanımız ,, 

Sofyadan 
gecerken Başbakanımız, söylediği açış 

nutkundi\, serginin gayelerini i ah 
~ükt .Q. sonra, onun, kabil olduğu 
kadar fazla yurddaş tarafın· 
dan gezilip görülmesi lüztt· 
nıu üzerinde durmustu. Öğrenİ· 
Y0 ruz ki, açılışta bulu.nan ve diğer 
davetliler haric düne kadar, 50 
b~n den fazla zi·;aretçi kişelerden 
hılet alarak beynelmilel kömür 
sergisini gezmistir. 

(Sonu 5 inci sayfada) Yeni Ankaradan bir görünüş: Bankalar Caddesi 

Sofya G (A.A.) - Tüı·kiye Başba
karu ismet İnönü Kral George'un ~ 
giyme merasimine j~ tirak edecek heyet• 
le birlikte bugün saat J 4 de Sofya ga
rından geçmiş ve istasyonda Başbakan 
Köseivanof ile Kral namına B. GrueE. 
Türkiyenin Sofya elçisi B. Berker, eJ. 
çilik ileri uelenleri ve başka ıahsiyetler 
tarafından selamlanmııtır. 

Yüz yirmib;ş bin nüfuslu bir 
§ehirde 50.000 ziyaretçi çok bü
yük bir yekıindur. Diğer taraftan, 
Ankaraya, hergün, memleketin 
her tarafından, yüzlerce İ'nsan gel
diğine ve türk basını da bu husus
ta kendisine teveccüh eden neşir 
\1azif esini devamlı surette yaptığı
na göre ilk iki hafta zarfında sergi 
kabil olabildiği kadar çok yurd
daş tarafından gezilip görülmüş 
l e hakkında yazılar yazılmış, söz-
er söylenmİ§tİr. 

Bu vakıayı serginin lehine 
llıemnuniyetle kaydetmeliyiz. 

Gene, aynı suretle lehde kay
dedeceğimiz bir nokta vardır ki 
lleşriyatta ve hasbihallerde ender 
<>1arak bahse konulmaktadır: Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü
nün Eti Bank'la mütesanid bir ça
lışına sistemi kurarak meydana 
getirmekte olduğu eserlerden kö
ll'ıüre teallôk edenler, serginin en 
~u~aff ak ik i standında bize sem
i 0!ı~ bir ifade ile, • yalnız kendi-
erını değil - bu iki müessesemiz
~en bekliyebileceğimiz hizmetle
!"ın mahiyetini de açıkça izah et· 
llıektedir. İlimle teknik ve banka
~dık, ~ürk devletçiliğinin müra· 
~abesı altında, bize ne geniş ve ne 
Urnid:i bir İstikbal hazırlamakta
~ır, hunu, bahsettiğimiz standla r· 
.a elle tutulur ve gözle görüniirce
~ne vuznh!a aPhvabiJivoruz. M.T. 

1 aç giyme töreni dolagısile 

Londrada yapılacak 
politiK. görüşmeler 
En ziyade orta Avrupa meselesi 

. gözden geçirilecek 

. · (Madan TP.t:kik ve Arı--ıa Ens· 
tıtüsü ), kömür bakımından, bir 
bok Yeni madenler arasında, Seyid 
h .iller gihi, serveti hesabsız bir 

. k 1 altıncı forj kıra/içe Eliz:ıbet, anne kıraliçe Meri, veliahd punses 
Jngıltere ıra ı . . . 1 .. . 

. D · bakanı Samuel HJr deniz miızesının açı ma torenınde 
Elızabet ve enız 

.avzayı bulmustur. Bu havzayı E-

Londra, 6 (A.A.) _ Kralın taç giy- konuşmalar yapacakları tahmin olun-
. · t'f d maktadır. 

- t öreni dolayısıyle fırsattan ıs ı a e 
...... Havas ajansı muhabirinin elde etmiş 
edilerek B. E den ile Çekoslovakya Baş- olduğu malumata göre B. Hodza ile B. 

bakanı B. Hodza, Avusturya Dış Baka· Şmid, Almanyanm orta A vrupaya hu-

ı-v~-;;:;- iki Başbakan trenin duru§u m iidde
tince göriişmüşlerdir. 

12 
sayfadır 

Ekspres'in hareketinden biraz önce 
de, Kral Boris ile prens Kiril de, aym 
trenle Sofyadan hareket eden P renses 
Mari dö Savua ile birlikte gara gelmit
lerdir. Kral birkaç dal<ika Ba~bakan la
met lnönii ile görüşmüştür. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
i Türkçe ana dildir J 
. ............................................................. ! 

Güneş - Dil analiziyle 
·yeni etüdler 

Aydınlık anlatan sözler 
Ahmet Cevat EM RE 

III 

2. Hindöropeen dillerde 
Türkçede aydınlık anlatan sözler 

bu birinci etütte tespit ettiklerimiz -
den ibaret değildir; bu araştırmamıza. 
şimdi yaptığımız gibi, Güneş - Dil 
prensiplerini tatbik ederek devam ede
ceğiz; burada birinci bir konak verme
miz ancak hindöropeen dillerin türk-
çe kaynağından çıkmıs olduğunu kısım 
kısım göstererek okuyucunun kavra
yışını kolaylaştırmak içındir. 

Türkçede aydınlık anlamiyle bul
duğumuz prensipal kök ve temleri ve 
bunlardan tiiremiş bir çok sözleri hin
döropeen dillerde de bulmaktayrz. En 
önce bu kök, tem ve sözleri getirip, 
Güneş - Dil analiziyle, prensiplerimi
ze mutabık düşen türümlerini göz ö
nüne koyacağız; böylece türkçelerle 
identilerini ispat edeceğiz; ondan son· 

neticesine tarih tezimizle bağlı ola
rak vasıl olacagız. 

Alois Waldenin mukayeseli llıga
tinde ai (ay-) ve ili (ay-) kökü "yan
mak. parıldamak" anlamiyJe kaydedil· 
miştir (1. sah. 2). 

. Bailly'nin grekçc • fransızca IUga
tınde av- kökünü fi il olarak ''yakmak, 
yanmak, alevJcnmt"k" anlamında bulu
yoruz. Bu sözün alevlenmek anlamiyle 
Odise'de kullanıJmıs olduğu da bu e
serde yazılmıştır. 

Grekçe av-ô figilinin bir ma<rnası 
d "k k'' . b .a ur~ı~a tır kı, güneşin (ateşin) 
b~r es~rı.dır. Bu prensipal kök, türkçe 
ag-y gıbı, aydınlık ve yanmak anlaıniy
le ''v.ğ-'.' ana kökünden çıkmıştır. 

Aynı kökün "iç aydınlığı" nı ifa· 
de için kullanılması hindöropeen dil

tı Ban~ işletece.ktir. Ancak, "işle
tece.'ltir,, sö7i.ın..' en "kömür çıka
:nl satacaktır,, gibi da r bir mani 
a4-aşılT"'amak lazımdır. Orada e- ra t ürkçenin kaynaklık etmiş olduğıı ( Sonu 4. üncü sayfada ) 

m B. Şmid ve Yugoslavya prensi P olun 
h kk d ( Sonu 5. inci sayfada ) 

...... ~~~~~~~~o~r~ta:....A~v_r_u:p_ay~a~d-a-ir~m-e-se_ı_eı_e_r~a~-ın~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 



Ginün icinden: 

e abiat 
Bir takım hadiselerin sene ve ayı tarihleri arasında insanı hayrete 

düşürebilecek bir takım tesadüfler bulunduğuna dikkat etmiş misi· 
nizdir? 

Bir osmanlı üsluhçusu, vaktiyle temmuz ayının "bir devri 
bat,, olduğunu yazmış ve şu tarihleri saymıştı: fransızların 
türklerin on (yirmi üç), amerikalılarrn dört temmuzu. 

inkıla
ondört, 

Buna karşı da bir türk yazıcısı ilkteşrin ayının bir "devrimler ayı,, 
olduP,unu söyliyebilir: Tiirkiyenin büyük cumhuriyet bayramı o ayda
dır; Rusyanın ilkteşrin ihtilali o ayda olmuş, faşistler Romaya o ay i
çinde yürümşlerdir. 

Geçeni rde Yugoslavyadan gönderdiği bir mektubda Falih Rıfkı A
tay, 23 nisanın o dost memlekette bir milli bayı·am olduğunu yazı
yordu. Türkiye Büyük Millet Mecl" sinin ilk açılış tarihi olan o günün 
büyük İngiliz şairi Şekspir'in de doğum ve ölüm tarihi olduğunu biliyor 
muydunuz? 

Birleşik Amerikanın eski Ankara Büyük Elçisi general Şeril, Ata
türk Türkiyesinden bahseden bir k"tabında şu tesadüfe balmumu ya
pı.tırıyor: ondoku7 uncu asrın son yirmi senesinin birinci, ikinci ve 
üçüncü yıllarında üç milletin üç şefi dünyaya gelmiştir: Atatürk, Ruz
velt ve Musolini. 

Yirminci asır inkılablarrnın tesadüfi surette başarılmamış olduğunu 
. ispat edecek birçok deliller elimiz<ledir. Bu inkılabları görmek için ta
rihin ve fa.biatin de önceden hazırlanmış olduğunu tasavvur edemez 
miyiz? 

· yarbe cirin 
yen· yıl b ·· dçe 

• • 
proıesı 

Diyarbekir vilayetinin 1937 büdçe 
projesi İç Bakanlığa gelmiştir. Büdce 
295.138 lirası alelade, 208.520 lirası fev
kaiade olmak üzere 503.657 lira olarak 
hazırlannuştır. Bunun 76.590 lirası hu
susi idare işlerine, 26.138,41 lirası ba
yındırlık işlerine, 89.143 lirası kültür 
işlerine, 18.533,06 lirası ziraat ve bay
tar işlerine, 16.179,96 lirası sağlık ve 
hayır işl rine, 68.556,5 7 lirası da türlü 
islere ayrılmı tır. Vilayet 193 7 büdce 
projt: ine koyduğu bu paralar ile vila
yet hududu iç"ndeki yollarda 150 kilo
m tre uzunlu unda t ·r t y pacak ve 
500 kılometre yolun toprak tesviyesini 
yapac ktır. M r z, Sılvan ve Çermik 
ka larmdaki fidanı klar inlri af ettiri
lece meyva z. ve meyvah agaç fidan 
ve t h mu mub y a olunacak, 12.010 
meyva ız, 21.015 meyvalı fidan, 10.000 
fıstık a ı l.alemi halka tevzi olunacaktır. 

Ticaret anlaşmaları 

için görüşmeler 
Şehrimize ge en fransız ticaret heye

ti •le yeni bir a lac:ma yapılması etrafın
da konuşın lara başlanmıştır. Dün sa
bah da l\ıacar ticaret heyetiyle ticaret 

ve kliring anfaşması etrafındaki konuş
malara devam olunmuştur. Haber aldı

ğımıza göre Polonya hükümetiyle hü

kümetimiz arasında yeni bir ticaret ve 
kliring anlaşması yapılması etrafındaki 
görü melerc bugün dış bakanlıkta baş
lanacaktır. 

Yunus Em!'e ihtifali 
İst:ınbul, 6 <Telefonla) - Ayın 12 

sinde halkevinde Yunüs Emre ihtifali 
yapılacak ve radyo da bu ihtifali yaya
cal. tır. 

UÇUK ıÇ 

•••• AA AA~A&~&AA.~A..AAAA~AA. • • 
~Ok: yo ~mu L·un z? ~ 

l Cevab vermeden önce düşünü- ı 
nüz ki sad ce okumakla, seç
kin eserleri okumak arasında t 

e1 büyük fark vardır. t 
~ Seçkin eserlerden en yeni ~ 
~ cıkanını size tavsiye edelim: f 
~Bilinmeyen İnsan f 
~ ~ 
~.~.,~ ....... ...... ,,.,,.......~++V VVfWVWWWV 

Nurettin ART AM 

İzmir f uavarı için bulgar 
demiryollarında tenzilat 

İzmir, 6 (A.A.) - İzmir enternas
yonal fuvar.ım ziyaret edip memleket
lerine dönen ziyaretçilere bulgar de
miryollarında yüzde elli tenzilatlı dö
nüş bileti verilecektir. Fuvarda te~h i r 

edilecek nümuneler de dönüşte ücret
siz taşınacaktır. Tunada işleyen bulgar 
devletine aid vapurlar da aynı tenzila
tı tatbik edeceklerclir. Bulgar vapur 
kumpanyası masrafını kapatabilecek 
kadar yolcu ve eşya temin ederse İz. 
mire vapur uğratmagı ve yi.ızde elli 
tenzilatlı tarife tatbik etmeği teahhiid 
ettiği fuvar komitesi riyasetine bildir
miştir. 

Bir kadın ezildi 
İstanbul, 6. (Telefon) ) - Bugün 

Sirkec"den yanlışı kla Edirne trenine 

binen 27 yaşında H ide adında bir 
kadın treninin Yesilköyden önce dur
mayacagmı öğrenince, tren Yenikapı 

makasına yaklaşır yaklaşmaz atlamış ve 
ağır yaralanmıştır. 

İstanbul havagazı fiatları 
İstanbul, 6 (Telefonla) - H2.vaga. 

zı fiatlan İstanbul da 6.6 dan 5.36 ya; 
Kadıköyünde 6.34 den 5.39 za indiril
di Beyoğlu Hatları da tetkik ediliyor. 

Hıdrellez 

İstanbulda basllan küçük ceb tak
vimlerinde neler neler yok? Yirmi 
yirmi beş kurnşa satın alınabilen böy· 
le bir t'.lkvimden günlerin uzama • 
kısalma derecelerinden tutunuz da 
cemrenin ne olduğunu, yarın hava
nın nasıl olacağım dahi ögreniyor
sunıız; yani biraz ilminücumu ve bi
raz da falcılrğı •...• 

Dün oğlum, elinde böyle bir tak
vimle geldi ve 6 mayıs tarihi hiza
srnda Hidrellez kelimesini göstere. 
ıek bunun ne oldugunıı sordu. 

- llkbahar b yramı, cevabını ver· 
elim. 

- Bir mayısta değil mi ? 

vermişlerdi. 

Bir mayıs veya 6 mayısta hidrcl
lez, yahud kaka a... llkbalıar arıcak 

butün güuJJigiylc mayısta :.eziliyor. 
Ankaraya bakı, ız. yeşillikler görılü
nüze her an bir bayram neşesi ver
miyor mu? - N . B . 

ULUS =========================================~ 7- 5 1937 

Bugünkü 
amutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. 

R uzname şudur. 
Bir defa müzakereye tabi olan mad

deler 
1 - inhisarlar umum müdürlüğü 

1936 mali yılı büdçesinde 80,000 liralık 

münakale yapılmasına dair kanun layi
hası ve Büdçe Encümeni mazbatası 

1 kinci miızakeresi yapılacak mad
deler 

1 - Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet soslaylist cumhuriyetleri birliği a
rasında 9 temmuz 1922 tarihli demiryol
ları mukavelesinin 16 mcı ve 12 inci 
maddelerini tadilen ve tefsiren 20 teşri

nievvel 1936 tarihinde Moskovada akte
dilen anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun layihası ve Hariciye ve Nfia En
cümenleri mazbataları 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler 

1 - Devlet demiryolları ve limanla
rı işletme umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 
2847 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun layiha
sı ve Nafia, Maliye ve Büdçe Encümen· 
leri mazbataları. 

Burhan Belgenin 
Mısır seyahati 

Bir aydaııberi Mısırda bulunmakta 
olan arkadaşımız, Matbuat Umum Mü
dürlüğü Başmı.i§aviri Burhan Belge, 
26 nisan tarihinde Mısırdan ayrılmış

tır. 

Bu bir aylık müddet zarfında Türki
ye - Mısır dostluk münasebetlerinin 
kuvvetlen1irilmesine çalışan B. Burhan 
Belge, Mısırın en güzide bayanlariyle 
ilim ve fikir adamlanndan mürekkeb 
bir dinleyici kalabalığı önünde - geçen 
sayılarımızdan birinde bahsettiğimiz -
enteresan bir konferans vermiş, ayrıca 
El Mukattam gazetesinin başmuharriri 
nezdinde beyanatta bulunmuştur. 

Yolculugundan i tifade ederek, Mı
sırın eski ve yeni Başbakanları ve ba· 
kanlan, endüstri, ilim, fen ve ekonomi 
adamlariyle, fellahlarla ve Hüda Şaran 
ile konuşan arkadaşımız, lıu suretle M.ı
sır hakkında nesredecegi kitab için çok 
iyi mallımat toplamıştır. Bu kitab arab
çaya ve diğer yabancı dillere çevrilecek
tir. 

Arkadaşımızın ziyareti, Mısırın muh
telif mahfillerinde çok iyi bir tesir uyan

dırmıştır. 

Burhan Belge, Mısırdan dönerken 
Suriye ve Filistine de uğnyacaktır. 

Beden terbiyesi saati 

Dün, öğleden sonra saat 13,30 da, 
Yenişehir sokak1armm birinden geçer
ken, kulağıma ince bir sesin verdiği : 

"Bir, iki, üç .. .'' kumandası geldi.: Bir 
m ktcb bahçesinde çocuklar beden ter
biyesi dersi alıyorlardı. H albuki bu kü
çükler, eğle yemeklerini y iyip mekteb
lerine döneli yarım saat olmamıştı Ye
mek üstüne beden hareketlerini zararlı 

bulmaz mısınız? 

Ufalan adam 

Nevyork hekimler muhiti, bir hadi
seyi büyük bir alakn ile takib ctmekte
di . 27 ya. nda bir genç. yedi sene evel 
gcçirm"ş olduğu bir otomobil kazasın

dan sonra, a lığmdnn 8 ldlo kadar 
1 kaybetmiştir. Bunda tabii görülmiyecck 

bir taraf yoksa da boyunun da 10 san

tim k s f.ması iızerine do torlara baş

vu m ~ a m cbur o muştur. 

H k" l r, bu uf m s bcbini bir 

tü. u tayin edemem k e, s dece b·r ta

kım tahminlerde bulunmaktadırlar. 

Ağaç sevgisi 

Mayısın ilk haftası Bulgnristanda 

' ormanlrırın muhafazası haftası" ilun e

dilmişti. Ora gazetelerinin yazdıklarına 

göı·e mektcblerde, < skcri lutalaı·da, köy

lerde, hulasa her yerde orman!an koru

manın umumi faydaları hakkında bin-

Afyonun beş sene 
kalkınma program 

Yeni mektepler, yollar yapılacak 
eskileri tamir edilecek 

A fyon vilayetinin 1937 büdce projesi ile beş yıllık kalkınma prog
ramı, lç bakanlığa gelmiştir. Büdce 553.090,26 lirası alelade, 246.6 .'} 
lira 74 kuruşu fevkalade olmak üzere 799. 760 liradır Aalelade büdce
nin 203.528 lirası hususi idarelere, 30.847 lirası bayındırlık işlerine, 
207.598,26 lirası kültür işlerine, 15.090 lirası ziraat ve baytar işlerine, 
28.098 lirası sağlık ve hayır işlerine, 67.929 lirası da türlü işlere ayrıl
mıştıı·. 

Vilayetin hazırladığı beş yıllık 
kalkınma programına göre: 

Merkezde 2, Bolvadin, Sinaın
paşa, Merkez lsmetpaşa ve Emir
dağda birer mekteb yaptırılacak, 
merkezde yatılı bir kız mektebi 
vücuda getirilecek ve bütün köy 
mekteblerinin ıslah ve tevsii ile 
meşgul olunacaktır. 

Ziraat ve baytar i§leri 
Mevcud fidanlığın tevsii için y .. niden 

istimlak yaprlacak, halka tevzi edilmek 
üzere yonca otu, pamuk, kuşyemi mü
bayaa olunacak, tavukçuluk, ipekçilik 
ve arıcılığın ilerlemesi için lazım ge· 
len teşebbüsler yapılacaktır. 4 kazada 
sıfat istasyonu kurulacak, damızlık hay
van alınacak, selektör makinaları satın 
alınacaktır. 

Bayındırlık işleri 
Afyon - Isparta, Afyon - Kütahya, 

Afyon • Konya, Afyon - Deni7li, Afyon
Eskişehir, Afyon - Gazlı göl, Afyon - Şü

hud, Afyon - Sinanpaşa. Afyon • Ge
neli - Dinar, Afyon - İzmir istasyonu, 
Afyon - İstanbul istasyonu, Dinar • 
Çivril, Afyon . • Bayrak - Emirdağ. is
hakh - istasyon, Sandıklı - istasyon yol
ları yapılacak ve bütün yolların tamiri
ne çalışılacaktır. 

Hususi idareye aid işler 
Anıd alanı genişletilecek, elektrik 

müessesesi bugünkü ihtiyaca uygun bir 
şekle sokulacak, Dinar bataklığı temi"· 
lettirilecek, vilayet merkezinde bir stad
yom yaptırılacaktır. Merkezde merkezi 
umumi ve kazalarda hususi idareler bi
naları yaptırılacaktır. 

İptidai maddeler muafiyet tenzilat 
cedveli hazırlandı · 

Finans Bakanlığı muamele vergisi 
1937 iptidai maddeler muafiyet tenzilat 
eedvelini hazırlamış ve yüksek tasdika 
arzedilmek üzere Başbakanlığa vermiş
tir. Haber verildiğine göre yeni tenzi· 
Hit cedvelinde, geçen seneki cedvele na
zaran mühim bir değişiklik yoktur • 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - lngiliz donanması, ispan· 
yol armadasını ne zaman yendi ? 

2 - Amerikada ilk postanın 

kuruluş tarihi nedir ? 
3 - Amerikan istiklali hangi 

tarihe rastlar ? 
4 - Almanyada yahudile re 

med eni haklar ne zaman veril
miştir ? 

5 - Loloset'in Amerikayı zi
yaret tarihi nedir ? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Babil ne zaman etiler tara
fınd n alındı ? 

C - lsadan önce 1925. 
S - Büyük selçuk imparator

luğu ne zaman battı ? 
C-1194 de. 
S - Mısır ve Hicaz osmanlılar 

tarafından ne zaman alındı ? 
a - 1517 de. 
S - Babür sah Hindistanı ne 

zaman istila etti ? 
C - 1524 de. 
S - Osmanlı devletinin kuru

luşu hangi ta:ihe rastlar ? 

C - 1299 a. 

lcrce konfcı·ans verilmiş ve yüz binler

ce broşür dağıblnuştır. Bulgaristanda 

#•ormanların dostları"' adında bir de ge

niş kadrolu bir cemiyet kurulacaktır. 

Kömür Sergisinde 

G 
• 

• 
ır 

Sergi her gün binlerce kişi tarafın· 
dan gezilmektedir. Dün Kamutay Baş. 
kanı B. Abdülhalik Renda sergiyi ikin
ci defa gezmiştir. 

Alman mebuslarından Dr. A. Kolb 
sergimizi gezdikten sonra intibalarını 

şöylece anlatmıştır. 

- 1935 senesinde Brezilyada Rio de 
janeiro şehrinde bu mevzu üzerine ha
zırlanmış bir sergiyi gezdim. Diyebi
lirim ki, Türkiyede gördüğüm lıu kö
mür sergisi ifade bakımından onun cok 
fevkindedir. Bilhassa grafikler o ka
dar güzel tertib edilmiştir ki hiç bir 
kimsenin bunları anlamadan geçme ine 
imkan yoktur. Sergide bütün standlar 
halkın hersınıfına hitab edebilecek ka
biliyettedir. Serginin her köşesine ince 
bir zevkin mütekamil bir kafanın bütun 
kudretiyle hakim olduğunu gezip gör-

dükten sonra anlamamaya imkan yok

tur. 

Dr. Kolb M. T. A. ve Eti Bank stan
dında uzun müddet kalarak bütün gra
fikleri etüd etmiş ve tertib edenlere 
hayran olduğunu ayrıca ilave etmıştir. 

Parlamentolar birliği 

tıcaret konf eransrnda 
türk heyeti 

17 mayısta Pariste toplanacak par· 
lamentolar birliği ticaret konferansına 
Seyhan Mebusu ve parlamentolar bir
liği t ürk grupu reis vekili general 
Naci Eldeniz' in başkanlığı altında dört 
mebusumuz iştirak edecektir. 

Bunlar, Gıreson Mebusu General 
İhsan Sökmen, Bayazıd mebusu B. Ha
lid Bayrak, Niğde Mebusu Dr. Rasim 
Ferid T alay ve Isparta Mebusu B . Ke. 

mal Ünal'dır. 

Heyetimiz pazartesi günü Ankara· 

dan hareket edecektir. 

Kamutay Çağrıları 

* Milli Müdafaa Encümeni bugün 
Heyeti Umumiyeden sonra toplanacak

tır. 

* Arzuhal Encümeni Umumi He
yet ictimamdan sonra toplanacaktır. 

* Hariciye Encümeni Umumi He
yet içtimaından sonra toplanacaktır. 

* Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
bugün Umumi Heyetten sonra topla· 

nacaktır • 

t••··············································· : : 
: H V : . . . ................................................ . 

Hava dün bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava ul v r -

garlı geçmiş ve ısı ancak 18 der c 

kadar yuk elebilmiştır. M t oroloJi · • 

leri genel direktörlüğünden verılen ma

IU mata göre dün yurdun cenub ve c • 
nubu garbi bölgeleri bulutlu ve y ış· 

h geçmiştir. Dün en çok yagış A 
hirde olmuştur. Dün en düşük ısı ıfı· 

rın üstünde olmak üzere Erzurumda 1, 
en yüksek ısı da Adanada 28 derecedir. 
Dün lstanbula da bir mikdar ya ınur 

yağmıştır. 

.. 
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komünizm 
O iplomasi oyununun inceliklerin-

den biri de milli siyasetin hedef
!erini bir tak;m yüksek medeniyet ve 
ınsaniyet prensiplerinin arkasına sakla
maktır. Bu oyun, büyük haı·b içinde iti
l' f a devletleri tarafından muvaffakıyetle 
0Ynandı. itilaf devletlerinin medeniyet 
İçin harb ettikleri ilan edildi. Ve itilaf
çılar, medeniyetin koruyucusu sıfatını 
takındıktan sonra kaı·şı taraf da mede
niyet düşmanı vaziyetine düştü. Bu, A· 
ınerikada o kadar ısrarla ileri süı.-üldü 
ki, birkaç sene propagandası yapıldık
tan sonra dünyanın en ileri mi'letlerin
den biri olan almanlann, kuyruldu ınay
tnun gibi ormanlarda dolaı;tıklarına ina
nan amerikalılara tesadüf ediliyordu. 
Medeniyet ve insaniyet alemdarlığınm 
arkasındaki maksad ancak büyük harb

tan sonra anlaşddı. 

Bu diplomasi tabiyesini şimdi Alman
ya kullanıyor: Almanyada ve Almanya 
İle birlikte yürüyen İtalya da gün geç
tikçe komünistlik korkusu da artmakta
dır. Alman dış bakanı Von Neurath'ın 
Romayı ziyareti münasebetiyle yazı ya·• 
zan İtalya gazetoleri, iki devleti bir ara
ya getiren amilin komünistlik korkusun
dan ibaret olduğunu tebarüz ettirmek· 
tedirler Coriera della Sera gazetesi di· 

yor ki: 
"1 tal ya - Almanya dostluğu siyasi 

bir tek hedefi istihdaf ebnektedir: Av· 
l"upa medeniyetini her ne pahasına olur• 
sa olsun komünizm tehlikesine karşı 
müdafaa etmek." 

Garibtir ki komünistliğe karşı cep
he birliği yaptıklarını bildiren İtalya ile 
Almanya, büyük devletler arasında, 
komünist Rusyayı ilk önce tanıyan iki 
devletti. İngiltere ve Fransa Sovyet 
Rusya aleyhine bir Avrupa bloku teşi 
kiline çahştıklan sıradadır ki Almanya, 
nisan 1922 Rafallo muahedesiyle, Rus· 
yayı tanryarak garbi Avrupada büyük 
heyecan uyandırmıştı. Gerçi Almanyada 
rejim değişmiştir. Fakat yakın zaman• 
lara kadar faşist [ talyanm Sovyet Rus
ya ile münasebetleri daima korekt, hat
ta denilebilir ki samimi olmuştur. Al
manyada komünistliğe karşı takib edi

len siyasetin değişmesi, rejimin de~iş· 
mesiyle bir dereceye kadar izah edıle· 
bilirse de İtalya siyasetindeki ani teb~d
dül komünistlik korkusiyle izah edıle-
nıez. İşin iç yüzü şudur ki İtalya, bir ta· 
kım po~itika mülahazalarının tatbiki al· 
tında Berlin ile anlaşmak ve beraber 
yürümek mecburiyetinde kalmıştır. Ve 
bir defa buna karar verdikten sonra es· 

ki Almanyamn değil, Hitler Alınanyası
nın komünistliğe karşr takib ettiği siya· 
seti benimsiyerek her tarafr kızıl gör
nıeğe başlamıştır. Almanyaya gelince; 
malumdur ki Hitler rejimini iktidara 

getiren mevhum bir komünistlik tehli· 
kesinin telkin ettiği korkudur. Bu kor
ku, hala sebebleri esrar perdesi arkasın
da gizli kalan Rayiştag yangını ile en 
had bir l"addesine varmıştı. Bu yangın 
havasının dehşeti içinde Hitlerin parti
si Almanyanın mukadderatına hakim 
oımuş ve memlekette birleşmek için de 
aym korku ile beslenmiştir. Bugün, al
man hududları içinde muvaffakıyetle 
tatbik edieln politika tabiyesinin enter· 
nasyonal münasebetleı·e de teşmil edil· 
ınesi düşünülmektedir. Komünistliğin 
Avrupa için bir tehlike olmaktan çık· 
tığı ve Sovyet Rusyada bile ehemiyet1i 
istihaleler geçirdiği bir sırada ltalya ve 
Almanya, Corriera della Sera'nın iddia 
ettiği gibi tehlikeyi bertaraf etmek için 
değil, politika manevrası çevirmek için 

birleşmiş görünüyorlar. 
A. Ş. ESMER 

Türkiye - Brezilya 
ticareti 

Türkiye Berezilya ticareti: 1933 se
nesine kadar Brezilyanın lehine ola· 
tak cereyan etmiş, o tarihe kadar Bre
zilyadan yapılan kahve idhalatına mu• 
kabil memleketimizden Brezilyaya bir 
miktar mal gönderilmiştir. Bu mikta• 
rın tedricen artmakta olduğu görülmek
tedir. 

Son zamanlarda maden kömürü de 
ihraç ediJmiştir. 

Brezilyadan Türkiyeye idhal edilen 
nr 1deler arasında kahve mühim bir ye
k aktadır Bunu müteakib sığır 

ispanya harbinin türlü saf haları 

i bao şe __ _ • • n ı· 

çok cık ıs ne er 
Çocuklar annelerinin 
göz yaşlan arasında 
vapura yükleniyor 
Bilbao, 6 (A.A.) - Dün akşam talı· 

Jiye bürosunun önünde büyük bir ana 
ve baba kalabalığı vardı. Ana ve baba
lar, çocuklarını, bu sabah dört bin ka· 
dm ve 300 çocuk ile fransız sularına 
doğru hareket etmekte olan Habana ve 
Goizekoizorra tahliye gemilerine götü
recek olan şahıslara teslim eylemekte 
idi. Hoparlörler, her çocuğun ismini ay• 
rı ayrı bağırmakta ve bunu acıklı ayrı
lış sahneleri takib etmekte idi. Çocuk
ların çoğu yoksul sınıflara mensubtur. 
Çocuklar sonradan trenlere bindirilmek· 
;e ve bu trenler, Nervion ırmağını ta
kiben gemilerin bulunduğu yere götü-

rülmektedir. 

ilk kafile hareket etti 
Bilbao, 6 (A.A.) - Havas 

ajansı 

muhabirinden: 
Şehirden boşaltılanların ilk kafilesi-

ni teşkil eden, 2.300 çocuktan. ın~re_k
keb kafile Habana vapuruna bınmıştır. 
Vapur, b: sabah hareket edecektir. 800 

çocuk Oleron adasına,_ 1.500 çocuk da 

Biarri tz' e götürülecektır · 
Tesbit edilmiş olan saatten epey ön· 

ce yüzlerce gocuk Bilbao istasyonunda 
' · h can bulunuyor, anaları, babaları ıse e~e 

uyandıran bir sükut içinde trenlerın ha-

reket saatlerini bekliyorlardı. 
Muayyen saatte kafileler hareket et-

miştir. Fakat tam bu esnada te~lik= 
düdükleri çalmağa başlamıştır. Çunku 
asilerin tayyareleri şehrin üzerinde uç

mağ'a başlamışlardır. 
Çocukların ugradıkları panik, tasvi· 

ri imkansız derecede olmuştur. Nihayet 
sükun iade edilmi~ ve hükümet memur
larının her birine birer paket bonbon 
vermiş oldukları çcıcuklar, baska bir 
hadise çıkmaksızın hareket etmişlerdir. 

yeni gemilerin gelmesi bekleniyor 
Bilbao, 6 (A.A.) - Sivil halkın tah

liyesi için pek yakında yeniden bir ta
kım ingiliz gemilerinin gelmesi bekle· 
nilmektedir. İngiliz konsolosunun tek· 
lifi üzerine tahliye işi ile meşgul olan 
geınilerde kızılhaç işareti bulun~c, ktır. 

Bu işaret, gemilerin teknelen üze-

rinde yaprlacaktır. 

lngiliz konsolosu tahliyeye 
yardım edecek 

Londra, 6 (A.A.) - İrıgilte_renin 

B
'lb konsolosu B. Stevenson, Bılbao-
ı ao hl. . . 

d
.. .. tu··r B Stevenson ta ıye ışı· 

ya onmuş · · 
ne yardım edecektir. 

Santaııder'den alınan haberlere gö· 
Hendey'de bulunan İngiliz büyük el

r~,. S ntander'de sakin İngilizleri şeh
çısı, a 
ri terketrneğe çağırmıştır. 

Binlerce mülteci Fransaya vardı. 
Bordeaux, 6 (A.A.) - Bilbaodan 

binlerce çocuk, kadın ve ihtiyarı hamil 

müteaddid vapurlar Fransanın Poyyak 

verdon biarritz ve lapalise limanlarına 

Ş Ve mülteciler sıhhi muayeneleri 
varmı 

yapıldıktan sonra muhtelif cenub - batı 
departmanlarına dağıtılmışlardır. Bu 

vapurlara fransız ve İngiliz harb ge

mileri refakat etmiştir. 

Bir asi kruvazör gemilere 
sataşmak istedi 

Bilbao, 6 (A.A.) - Asilerin Al-

mirante cervera gemisinin mülteci ta-

b
ir gemi kafilesine müdahale et

sıyan ~ek istediği ve fakat ingiliz Royal oak 

harb gemisinin ihtarı üzerine bu manev· 

radarı vaz geçtiği haber verilmektedir. 

derisi, karabiber, çay, mühür mümu, 

kakao gelmektedir. . w. • 
Brezilyaya ihraç etıgımız maddeler 

d ko··mu·· rden sonra ihracatının 
arasın a 
en ziyade inkişafı ümid edilen madde 
zeytinyağıdır. Zeytinyağı orta ve cenu~ 
b1 Amerika halkının kesretle kulland~
ğı bir gıda maddesi olduğundan bu pı
yasalarda fazla taleb olunmaktadır. 

Aç Icalan Bilbaoya un getirilirken 

Cephelerde 
son vaziyet 

Bilbao, 6 (A.A.) _ Havas ajansı 

muhabirinden: 
Bilbaonun şimall sarkisinde kain bir 

liman olan bermeo Mlgesinde kuşatıl· 
mış bulunan İtalyan müfrezesi, almış 
olduğu takviye krtalarına rağmen güç 
bir vaziyette bulunmakta devam ediyor. 

İtalyanlar asilerin öteki kıtaları ile 
iltisak yapmak maksadiyle bir çıkış ha
reketi yapmak ve bermeo guernika yo· 
luna kadar ilerlemek teşebbüsüne kal
kı§mışlarsa da muvaffak olamamışlar
dır. 

Durango bölgesinde bask milisleri 
şiddetli bir muharebeden sonra asileri 
iki tepeden kovmuşlardır.-Milisler, Es
pinoza kasabasınrn öte tarafına kadar 
ilerlemişlerdir. Asilerden 50 asker tes

lim olmuştur. 
Milisler mühim mikdarda harb mal· 

zemesi de ele geçirmiştir. 
Bask ordusunun yeniden tensiki

ne siyasi fırkaların ve amele teşkiliit· 
tarının iştirakiyle, devam olunmaktadır. 

Bilbao hükümeti milislerin merke
zi komitesini feshetmek kararını ver
miştir. Komitenin salahiyetleri, kurma
ya geçmektedir. 

Ôteki cephelerde 
Madird, 6 (A.A.) - Aragon ve As

turi cephelerinde topçu düellosu olmuş

tur. 
Santander cephesinde milisler, ufak 

bir hareketle asilerin Bricias mmtaka
sındaki bir siper hattını ele geçirmiş

lerdir. 
Tago cephesinde: Toledo ile civa

rındaki kasabaların tenviratını temin e
den elektrik fabrikasını taluib ettik. 

Asilerin tebliği 
Salamanka, 6 (A.A.) - Dün düş

manın siperler inşa etmiş olduğu Biskaya 
cephesinin bütün bölgelerinde sükun 

büküm sürmüştiir. 
Aragon Soria ve Asturi cephelerin

de tüfek ateşi teati edilmiştir. 
Santander cephesinde ufak tefek 

müsademeler olmuştur. 

Bilbao asi kontrolu altında 
Vitoria, 6 (A.A.) - Amorebieta, 

Guernika ve Berrneo dağlarının zabtını 

mütekib Frankist kuvvetler, Bilbao neh
rının ınansabını kontrol edebilecek 
bir vaziyet elde etmişlerdir. Nehrin ha
lici yakınında frankistlerin ateş altın· 
da kalacak ve bu kuvvetler bu suretle 
limanı tamarniyle abloka etmiş olacak-

lardır. 

T aymis'in muhabirleri birbirlerini 
tekzib ediyorlar 

Londra, 6 (A.A.) - Taymis gaze
tesinin Bilbao hususi muhabiri, dün ge· 
ne Taymis gazetesinin Vitoria muha. 

birinin Guernica'~ı bizz~~ ?asklarm ya~-, 
mış olduğuna daır verdıgı haberlerı 

yalanlamaktadır. 

Kata onya 
hadiseleri 
Valensiya, 6 (A.A.) - Bazı yaban

cı radyoların neşriyatına cevab ver
mek istiyen iç bakanının bir tebliğin· 
de son saatlerde haleldar olmuş olan 
nizam ve sükunun bozulur bozulmaz 
süratle iade edilmiş olduğu bildiril· 

mektedir. 
Tebliğde ilaveten deniliyor ki: 
"Hükümet, evelki gün birkaç saat 

güç bir vaziyet karşısında kalmıstır. 

Fakat meşru otorite, hiç bir an tehli· 
keye düşmemiştir. 

Tebliğde, bundan başka, milli mu
hafızlar albayı Eskobar'm Katalonya
da normal vaziyeti kurmağa memur 
servisleıin şefliğine ve general Pozas
ın da bütün Katalonya orduları başku
mmdanlığma tayin edilmiş oldukları 

beyan edilmektedir 

Kanlı bir çarpışma 
Parpinyan, 6 (A.A.) - Dün Barse

londan gelen kimselerin söylediklerine 
göre, katalonyalı anarşistlerin işgal et
mekte oldukları telefon santıralına kar
şı evvelki gün yapılmış olan tarruz, 
hakiki bir muharebe olmuş ve saat 13 
ten 20 ye kadar devam etmiştir. 

Taarruz Generalite polis müdürü 
Radriguez Salanın idaresi altında hü· 
cum kıtaları tarafından yapılmıştır. 

Bu kuvvetler, kat kat ilerlemek mec. 
buriyetinde kalmıştır. Anarşistler, pen
cerelerden mitralyözlerini çevirmişler, 
boyuna ateş ediyorlardı. Anarşistler, 
bir çok seyircileri öldürmüşler ve ya
ralamışlardır. Nihayet anarşistler, hiç 
bir tenkil muamelesi yapılmayacağı hak
ktnda teminat aldıktan sonra binayı 

terketmişlerdir. 

Hükümet vaziyete hakim mi? 
Havas Ajansının Fransa • Katalon

ya sınırında bir mevki alan Serbersdeki 

muhabiri yazıyor: 

"Barselondan gelen son haberlerde 
hükümet memurlarının evvelki gece 
henüz vaziyete hakim olamamış ve ye· 
niden bir takım sokak muharebeleri vu
kua gelmiş olduğu bildirilmektedir. 

Öte taraftan Barsclonda çikmakta o. 
lan Solidaridad Obrera gazetesinin mii
dürü, radyo ile neşrolunan bir hitabesi 
ile milli muhafızların hücum kıtaatı 
müfrezelerinin anarşitler tarafınna geç
miş olduklarını bildirmiştir. 

Karısmazlık komitesinde 
Londra, 6 (A.A9.) - Öğrenildiğıne 

göre karışmazlık komitesi, fransrz tica· 
ret gemilerinin korunmasına mütclallik 
olarak İskandinavya hükumetleri tara· 
fmdan yapılan teklif hakkında hu1<ü· 
metlerin fikirlerini sormağa karaı ver-

miştir. 

Barselonda silahlar toplanıyor 
San Sebastiyen, 6 (A.A.) - Kata· 

lonya polis direktörü dün gece yarısın· 
dan biraz sonra Barselon radyosunda 

Halid Ziya'nın elli beşinci 
sanat yılı 

lstl'nhul'da Eminönü Halkevi yaşı
yan ediblcrimizin en büyüğü ve mo
dern türk romanrnın kurucusu olan 
üstad Halid Ziyanın yazı hayalının 

elli beşinci yılına girmesi dolayısiy-

le bir lrntlama gecesi hazırlamııtır. E
debiyat tarihimizin en haklı şöhret· 

lerinden birini güniin mevzuu haline 
getirmiş olan bu güzel te ebbüs İs
tanbul arkada,larımızda, üstad hak
hnda yazıların intişarına vesile ol· 

muştur. 

CUMHURIYET'te Peyami Safa, 
bu hadiseden bahsederken şöyle ya

zıyor : 
"Halid Ziya Uşaklıgil kendisinden 

evvel masal ve macera arasında sal
lanan türk romanına insan ruhunua. 
endişelerini soktu; zamanının edebi 
gençliğini üslub avareliğinden, ifade 
Jaübaliliğinden utanmaya alıştırdı; Ah
med Midhat ananesinin hırka ve en
tari ile sokakta dolaşan kalemleri 
yanında rabıtalı ve terbiyeli bir nes-
rin ne olabileceğini ortaya koydu. 

Bence romanı, kendisine benzer 
her ~eyden, meseli sinemadan ayı• 

ran kalite yalnız tahlil olabilir; çW... 
kü ruhumuzun koğukJarmda gizle
nen manaları ancak roman ve ancak 
tahlil yoliyle keşfedebilir. 

Türk romanında Halid Ziya'dan 
evvel tahlil olmadığını kolayca SÖ)'• 

leyebiliriz; fakat Halid Ziyadan SOD 

ra tahlil olduğunu söylemek için e
pey düşünürüz. Belki pek nadir ka.. 
lemler edebiyatımıza getirdiği ruJa 
oymacılığı ananesini muvaffakiyet
le devam ettirmişlerdir; fakat Ha• 
lid Ziya U~aklıgilin pe§i sıra. 

Roman tarihimizin en büyü.ğünü 
topluluk içinde selamlamak ve onma 
elli beş senedenberi elinden diifme
yen kalemini öpüp başımıza koymak 
fırsatını bize verdiği için Eminönü 
halkevine teşekkür ederiz. 

ÜSTADIN GENÇLERE TAVSlYESl 

CUMHURIYET'te Kandemir, Ha
lid Ziya ile bir mülakatini neşretmek• 
tedir. Muhrırririn "Bı.ıgünün haveskir 
gençlerine hitab elsenız, ne dersiniz!,. 
sualine üstad şu cevabı veriyor: 

" - Eğeı· yaşım bana tavsiyede 
bulunmak imtiyazını verirse, derim 
ki: Ben okumakla yazmağa batla
dım. Muvaffak oldum, olmadım, onua 
hakkında karar vermek salahiyeti 
bende değildir. Ben yalnız muvaffa .. 
kiyetin yegane amili olmak üzere bir 
çare mevcud olduğuna iman ettima 

Okumak. 
Gençler evvela bizim edebi mazi. 

mize aid ne varsa onları bilmelidiJ'., 
ler. Sonra ellerindeki vesaitin bahtel• 
tiği imkan derecesinde şark ve garb 
edebiyatında cevlanlar yapmalıdır .. 
lar. Hususiyle mutlaka garbın dört 
mühim lisanından birini pek iyi bil

melidirler. 

Sonra, gene bilmelidirler ki; edo

biyet müstakil ve mücerred bir mee.

lek değildir. Garb muharrirlerinİ• 
mesela bir hikayesi, ne emeklerle 

toplanmış malfunatın mahsulüdür. 

Buna dikkat edilirse anla~ılır ki; e

dib olmak demek yalnız hayali bol 

bir şair olmak demek değildir. Yal .. 

nız o kadarcık bir sermaye edib ol

mak için asli kifayet etmez. 

Bu bahsettiğim mallımatta tenev• 
vu, ancak bir garb diline, bir garb 

ilmine ve irfanına tasarruf etmekle müra 

kündür.,, 

her kesin silahlarım teslim etmelerini 
yoksa teslim etmiycnlcrin faşist sayıla.. 
caklarım bildirmiştir. 

Sokak muharebeleri 
devarn ediyor 

Paris, 6 ( A.A.) - Gelen birkaç ha. 

beı·e göre, Barselon'da sokak muhare

beleri de,·am etmektedir. Dün düzelti. 
len telgraf ve telefon muhabereleri tek
rar kcsiJmiştiı·. 

400 ölü, 1000 den /azla yaralı 
Perpinyan, 6 (A.A.) - Barselon ih

ti'alinin 400 ölü ve binden fazla yarah

ya sebeb olduğu bildirilmektedir. 
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H erkes bir şey 
sever; ben 

de bir limana ge
lince, rıhtımında 

dolaşmaya bayılı

rım. Onun için, 
San Fransiskoya 
geldikten sonra, 
hemen hemen her 
gün rıhtımda do -
laşıyorum. ''Gol -
den 'Gate" adı veri-

Çinlilerin kilisede 'onfiçiusu 
okudukları, kadınların ayakları 
altına dövme ile isimlerinİı! ilk 

len bu San Fran
harflerini yazdırdıkları şehir 

sisko körfezi karıncalar gibi kaynaşan 
gemicilerle dolu bir halde mütemadi
yen çalan vapur düdüklerinin sesleriy
le vinçlerin gürültüleriyle bir mahşer 
yerini andırıyor. 

Bu limana, San Fransisko ile Oak-
land arasında muvasalyı temin eden sa
yısız feribotlardan başka her yıl on 
binlerce vapur gelmektedir. Bugün, 
San Fransisko, 22 kilometre uzunlu
ğundaki rıhtımı ve 45 iskelesiyle dün
yanın en işlek, en modern limanıdır. 

Bu rıhtımda, maaleesef artık, iki 
yıJ açık denizlerde dolaştıktan sonra, 
ellerinde altın saplı bastonları olduğu 
halde gezinen, silindir ş.apka ve bon
jur giymiş uzun saka~lı balina avcıla
rına rastlanılmıyor. Fakat, bugün bura
da görülen gemiciler de o eski deniz 
kurdlarından aşağı kalmıyorlar. Bu ge
miciler de okyanusun tayfunlariyle 
boğazlaşıyor, Çin ve Filipin yahud kı
şın yaz ve gecenin gun<lüz sayıldığı 

Avusturalya sularında dolaşıyorlar. 
San Fransisko limanında eski gün

leri hatırlatan taraflar da yok değil

dir. Bunlardan biri dövmecilerdir. Döv
mecilerin çalıştıkları yerler, adeta bir 
berber dükkanını andırıyor. Bunların 
bir çoğunu Nev Orlean'da görmüş

tüm; lakin San Fransiskodakileri da
ha temiz ve daha enteresan buldum. 

Bu işle uğraşan biriyle merak edip 
görüştüm. Bana, beyaz bezlere işlen-
• niş modellerini birer birer gösterdi. 
Bunların arasından al üzerine mavi ile 
işlenmiş "ölünceye kadar sadık" diye 
yazılar, ortasına hançer saplanmış "ka
nayan kalb", her devletin bayrağı, süs
lü püslü çapalar, mayolu kadınlar var
dı. 

enci sivesi kokan fransızcasiyıe 

bana meslegi hakkında malfımat 
veıir',en, dövmeciliğin hala itibarda ol
duğunu ka~dcderek: 

- Dövmeyi yalnız gemicilerin yap-

tırdıklarmı sanmayınız. 

adlarının ilk harfler·n: 

Tabanlarına 

dcvdüren bir 

çok Bayanlar vardır. Ancak yalnız ini

siyallerini yaptırıyorlar. Doğum tarih

lerini hiç biri yazdırmıyor. Dedi. 

Bundan sonra bana kendisinin en 

şahane :sanat eserlerine aid fotoi:i;rafla

rı gösterdi: Bunlardan biri, alnında kı

ra! besinci J orjun portresi döv'Jlmüş 

olan bir ingiliz gemicbine, bir diğeri 

de, milli marşı göğsüne dövdürmüş o

lan bir amerikan dümencisine aiddi. 

San Fransisko Amerikanın en zen
gin ve serbest şehirlerinden biridir. 

Yemek sofralarında bir fabrika direk-

törü ile işçileri bir arada yemek yidik-

leri az rastlanılan manzaralardan de

ğildir. Buradaki halkın tavır ve hare-

ketlerinde candan olan bir taraf var. 

Halk birbiriyle selamlaşır, ko

nuşur, şakalaşır, hasılı içli dışlıdır. 

Böyle bir şeye Nevyorkta rastlayamaz-

sınrz. Orada herkesin acelesi var. San 

Fransisko halkı hem nazik ve hem de 

samimidir. Belki de iklimin tesiriyle 

böyledir. Bilginler, mutedil bir iklimi 
oluşu dolayısiyle, San Fransiskodaki 
havanın dünyanın en sağlam havası ol
duğunu iddia ediyorlar. 

Buradaki halk can sıkıntısı nedir 
bilmiyor. Gündelik işlerini bitirir bi
tirmez kendilerini zevk ve eğlenceye 
veya spora veriyorlar. En büyük ipti
laları müzikdir. Operadaki 11,000 ki
şilik yer her vakit doludur. Buranııı 

senfoni orkestrası Amerikanın en meş-
bur orkestrasıdır. 

B u şehrin hususiliklerinden tnri 
de müze bolluğudur. Golden Ga

te parkındaki Young Memorial müze
sini her yıl yüz binlerce kişi ziyaret 
temekte, elli beş daireye tevzi edilmiş. 
olan tabl-0ları, heykelleri, keramikleri 
gözden geçirmektedirler. 

San Fransisko bir spor şehridir. 

Bu şehrin yetiştirdiği olimpiyad şam
piyonlarını birer birer saymağa hacet 
olmasa gerek. Bütün dünyadan buraya 
spor yapmak için gelenler vardır. En 
popüler spor tenistir. Belki de en u

cuz olduğu için en popüleri dir. 

Erkek veya kadın, genç veya yaşlı 
için bir çok spor kulübleri vardır. Kı
sacası, herkes hareket halindedir. 

Cinlilerle japonlaı m ~ehre girme
leri yasak olmasına rağmen, San Fran
siskoda büyük bir mikdarı bulan asya
lılar ya amaktadırlar. Fakat. hepsi d~ 
Amerikcın tabiiyetine geçmiştir ki, 
bunlar transkontinantal demiryolunuıı 
inşası münasebetiyle 1860 da idhal e
dilmiş olan işçilerin oğulları, torunla
rıdır. 

San Fransiskoda, gazeteleri çince 
basılan, afişleri çince olan, mağazal<ırı, 
bankaları, polis daireleri, telefon ve te
lefondaki Bayanı çinli olan kocaman 
bölgeler vardır. 

merikada yetmiş yıl yaşadıktan 
sonra, çinli, amerikahşmadıgınz 

isbat etmiştir. Çinli, çinli olarak kalı
yor. Burada göreceğiniz çinli gençle
rin hepsi de mükemmel iniglizce ko-

nuşuyorlar, üniversiteye devam ediyor
lar fokstrot yapıyorlar, fakat hakikat
te iki taraflı bir hayat sürüyorlar: u
mumi hayatta amerikalıdırlar; hususi 
yaşayışlarında tekrar çinli oluyorlar. 
Çoğu, ananevi çinli kıyafteiyle sokak
larda dolaşıyor. Buradaki çinlile. in biri 
bizim takvime diğeri de üç veya dört 
bin yıl daha geriye giden kendi tak
vimlerine göre iki dane yıl başıları var
dır Hıristiyan kilisesine gittikleri za
man, Konfuçius'u okuyorlar. 

Çinli bir genç kız amerikalı genç 
kızlardan farksızdır. O da makiyajmı 
yapı)1or, tırnaklarına cila sürüyor. Fa
kat günün birinde evlenince, bütün bu 
itiyadları bir yana atarak büyük anne
lerinin yaşadıkları gibi yaşıyorlar. 

San Fransiskonun çinli halkı, ça
lışkan ve ayni zamanda da para birik
termiseni bilen, su~h ve sükunu seven 
mesud yaşayan bir halktır. 

Hasılı amerikalı ile çinli anlaşmış 
sulh içinde yaşamaktadır. 

(Dil Köş1esi J 
"General iki teklifte bulunmuştur: 

1 - Kızıl Haccın askeri harekat için 

kullanılması şartiyle, sivil halkın Bil

bao - Santander arasında enternasyonal 

kızıl haç tarafından kurulacak bir em

niyet bölgesine taşınabilir. 

- ULUS'tan -

''Halkın .... bölgesine taşınabilir,. ta

bii ki doğru değil. 

'' •.. Çok değerli bir eserdir ve yük

sek hedefini başarmaya muvaffak ol -

muş bir mecmuadır.,, 

- AÇIK SÖZ'den -

Hedef başarrlrnaz. hedefe varılır. 

Sonra başarmak esaseıı bir şeyi muvaf

iakiyetle yapmak demektir. Şu halde 

"başarmaya muvaffak olmuş" da deu.ek 

doğru değildir. 

"Fak<lt bir kısım lise müdür ve mu

allimleri üniversiteye gönderdikleri 

vasati talebenin seviyesi ile ölçmek ?a
zım gelirse fena not alacaklardır . ., 

-TAN'dan -

"Vasati talebe,. ııe demektir? ''Ta. 
lehe vasatisi ile,, dernek daha doğru o • 
lurdu. Sonra "mualinıleri •. ile "lazım -
gelirse .. den sonr:! birer virgül konul • 
malıydı, , ksi lıalde cunılede vuzuh kay
bolur. 

7. 5 1937 --
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Güneş - Dil analiziy • e 
yeni etüdler 

Aydınlık anlatan sözler 
Ahmet Cevat EM RE 

111 

2. Hindöropeen dillerde 
( Başr 1. inci sayfada ) 

lerde de vardır (Alois Walde I. sah. 
17): 

Sanskritçede: : av-ati "farkına var
mak'', avis "aşikar, ayan"; 

avestada : avis "aşikar, bedi-
hi"; 

grekçede : ai-ô "fark etmek: 
gözle veya kulakla"; 

oi-ô ''düşünmek, 
sanmak''; 

latincede aı-o (ayô) ''aym -
ak, iyzah etmek, anlatmak"; v. b. 

Bu sözlerin kökleri türkçede aynı 
anlamla gördüğümüz "ay-oy" ile iden
tiktir. 

Hindöropeen dillerde takarrur un
suru ''determinatif" v.r ile ve aydın
lık anlamiyle, bir çok sözlere rastgeli
yoruz. Alois Walde, mukayeseli lUga
tinde, ayer- temini ''gün, sabah erken" 
anlamiyle kayd etmektedir (!. sah. 3); 
Avestada ayar- ''gün"dür. 

Pictet "ilkel Aryalar" ismindeki e
serinde grekçe avôr = fecir sözünü 
vermekte ve bunun eskiden digamına i
le yazılmış olduğunu söylemektedir 
( digamma türkçenin ''ğ" sine tekabül 
eder ve çok defa "v'' ye değişir; bu 
söz ağor şekliyle türkçe ''ağar" temine 
mutabık olur). 

Alois Waldenin verdiği şu sözler 
(1. sah. 3) aynı gruptandır: 

Gotça air "erken, sabah erken'', eski 
almanca eher, anglosaksonca oer "daha 
erken'', v.b. 

Grekcede ise ear ve eiar = "1. sabah, 
2. ilk bahar'' dır. 

Hindöropeen dillerin verdiği: aves . 
ayar- "gün", gerkçe avor "fecir" ear-ei
ar "sabah, bahar" gotça afr "erken", 
eski almanca eher ... sözlerinin kök ve 
ekleri, türkçedeki çuvaşça uyar "ber
rak hava, aydın gün", osmanhca ağar-

Enternasyonal 

•• •• om r 
Sergisi Gazetesi 

Enternasyonal kömür sergisi mü
nasebetiyle neşredilen gazetenin 
üçüncü sayısı bugün güzel bir kab 
içinde çıkıyor. Bu nüshada Türki
yenin en tanınmış yazıcılannın ya
zıları ve karikatüristlerinin res;mJe
ri vaı·dn·. 

Sergide biı· karikatürist gelenler· 
den bazılarının kı·okileı·ini çizmiştir. 
Bu ı·esimleri bugünkü gazetede gö
receksiniz. Belki bunlnr arasında 

sizin de krokin:z vardır. 
Kömür sergisi gazetesi 20 sayfa 

olmasına ve gayet güzel basılmasına 

L-=~-=-ç ku:uştu~.:_.. -·-' 

"aydın ve berrak olmak'', çağatayca a• 
har "ak olan şey", ayar "şaşmak'' sözle
ri kök ve ekleriyle identiktir; yalnız 
istimalde, tabiiğ olarak, farklar hasıl 
olmuştur. Bunların cümlesinde etimo
lojik unsurlar ve orijinal anlamlar bir
dir. 

Etimolojik şemaların karsılaştırıl· 

ması: 

Türkçede~ 

(1) (2) (3) 

ağar- V.ğ den ağ + ar 
ayar- ,, ay + ar 
uyar- ,, uy • T ar 
ahar ,, ah + ar 

Hindöropeen dillerde: 
ayar(aves.) : V.ğ den ay + ar 
avor(grek.) ,, av + or 
eiar(grek.) ,, ey + ar 

air(got.) ,, a (ğ) + ır 

eher(es.al.) ,, eh + er v.b. 
Semantik kıymetleri: 
(1) "V.ğ" ana kökünün aydınlı!{ 

anlamını (2) prensipal kökler, (3) te
karrür ve tecelli etmiş olarak, ifade et
mektedir; hepsinde bu orijinal anlam 
vardır. 

(Sonu yarınki sayımızda) 

Çöplerin denize atılması 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Çöplerin 

denize atılması için açılan eksiltme 
müteahhidin fazla istemesinden dola
yı neticelendirilemedi. Mecbur kalır· 

sa belediye bu işi kendisi yapacaktır. 

Belediyenin teklifine göre çöpler iyi 
havada Marmarada 14 mil açığa dökü· 
lecek, lodoslu havalarda Karadenize 
çıkarılacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••• 
: RADYO : •..•....•. , .......•..•••.• 
ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 - 1250 

Muhtelif Plak Neşriyatı. 12.50 _ 13.15 

Plak: Türk Musikisi ve Halk Şarkıları. 
13.15 - 13.30 Dahilı ve Harici Haberler. 
17.30 - 18.30 İnkilab Dersleri (Halke
vinden naklen). 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30. 18.45 

Muhtelif Plak Neşriyatı. 18.45 - 19.00 

İngilizce Ders (Azime İpek). 19.00 • 
19'30 Türk Musikisi ve Halk Şarkıları 
(Hikmet Rıza ve Arkadaşları). 19.30 -

19.45 Saat Ayarı ve Arabça Neşriyat. 

19.45 - 20.15 Türk Musikisi ve Halk 
Şarkıları (Ferid Tan ve Arkadaşları). 
20.15 - 20.30 Muhtelif Plak Neşriyatı. 
20.30 • 20.45 Konferans: Rahmi Apak. 
20.45 • 21.00 Plakla Dans Musikisi. 
21.00 - 21.15 Ajans Haberleri. 21.15 • 

21.55 Stüdyo Salon Orkestrası. 1 - Mas. 
senet Suite Scenes Pittoresques. 2 -

Wagner Fantaisie Tanhauser 3 -
Waldteufel La Fiances 4 - Smstana 
Vitava 5 - Honegger Pacific 6 - So· 
usa Cadetten. 21.55 - 22.00 Yarınki 

Program ve İstiklal Marşı .. 

nı bütün teferrüatiyle yaptınn.ı:::.ını da tav
siye etti. 

Leonato sordu: 
- Peki ama, bundan ne çıkacak? Buna 

ne lüzum var? 

- O kadar büyük bir keder ve matem i
çindeyim ki ufacık bir çocuk bana bir akıl 
ö~retse onu bile yapacağım. 

- Bana gelince benim de sizin kadar 
hiç bir kimseyi sevmediğimi söylemem 
mümkündür. Fakat yalan söylememekle 
beraber kendime de inanmıyorum. Hiç bfr 
şeyi itiraf etmiyorum; hiç bir şeyi tekzib 
etmiyorum. Kuzinimin haline çok acıyorum. 

Yazanlar: Çeviren: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Bosubosuna , , yaygara 
- Bunu kend~leri bilirler; benim bildi

ğim kimse yok. 
Sonra babasına döndü: 
- Babacığım, dedi, eğer dün gece ge

ce yarısı bir erkekle konuştumsa, hatta bi.i
tür. gece bir tek mahlUkla lakırdı ettiğim 
isbat olunursa beni reddediniz, beni lanet
leyiniz, beni işkencelerle öldürtünüz. 

Papas: 
- Prens ile Klaudio yanılıyorlar, dedi, 

Ve Leonato'ya, prens ile Klaudio'ya Hero'
nun öldüğü hakkında haber göndermesi ö
ği.idünii verdi. Onlar kızı yan ölü bir halde 
bırakıp çıktıkları icin bu ölüm haberine ko
iavca inanabilirlerdi. Bundan başka Leona .. 
to'ya papas. m~tem elbisesi giymesini, kı
.zı içir:. bir abide diktirmesini, cenaze alayı-

Papas cevab verdi: 
- Bir defa bu haber, netret duygusunu 

marhemete çevirir; bir iyiliği bu; fakat bü
tün faydası, ümid ederim, bundan ibaret 
değildir. Klaudio bir defa kızın kendi snzle
r:.1den duyduğu teessürle öldüğünü öğre
n~cek olursa, o zaman hayalinde Hero'nun 
hayatını canlandıracaktır. 

O zaman, eğer kızı bir parc"cık sevmiş
se, o da yaslanacak ve kızca~ıza karşı hu 
kadar ağır ithamlarda bulunduğuna pı""
man olacaktır; yaptığı ithamlar da ken
di kendisini haklı bulmakla beraber. 

Benedik dedi ki: 
- I. .. eonato, bırakınız papas size nasi

hat etsin. Her ne kadar ben prensle Klau
dio'yu canda nseversem de bu sırrı on1.ı.a 
f ?ş etmiyeceğime §erefim üzerine söz vcri
rml. 

Leonato, nihayet bunları yaprnıJa ikna 
cdilmiçti: 

Biraz sonra iyi kalbli papas, Leonato 
ile Hero'yu kendilerine teselli vermek mak
sadiyle alıp götürdü; Ben edik ile Beatrice 
kendi kendilerine kaldılar. Bu, dostlarmm 
bir eğlence olsun diye yaptıkları muzibli
ğin neticesinde vuku bulan ilk buluşma id[ 
ve o dostlar da şimdi o kadar felaket ve is
tirab içinde idiler ki alay etmek ve eğlen
mek akıllarından bile geçemezdi. 

İlk önce söz söyliyen Benedik oldu ve 
dedi ki: 

- Bayan Beatrice, bütün hu hadise es
nasında ağlıyor muydunuz? 

- Evet, daha uzun müddet de ağlaya
cağım. 

- Öyledir, dedi Benedik, güzel Kuzini
niz bir yanlışlığa kurban gitti. 

Beatrice: 
- Ah, dedi. bunu böyle bilen bir kimse, 

b~ a ne kadar layıktır! 
-- Bu dostlugu göstermenin yolu nedir? 

f tl L .1yada S
0

Zill l· dar kimseyi SClln1İyO
H.uı1. ·~ t'~ar d~ğil mi? 

Benedik dedi ki: 
- Kılıcımın üzerine yemin ederim ki 

siz beni seviyorsunuz; ben de sizi seviyo
rum. Şimdi bana emrediniz: sızın ıçın ne 
yapayım? 

Beatrice: 
- Klaudio'yu öldürünüz, dedi. 
- Hayır, o kadar fazla değil. 
Çünkü Benedik, Klaudio'yu yakın bir 

dost olarak seviyordu ve onun birisi tara
fından teşvik edilerek böyle bir harekete 
sürüklenmiş olduğuna inanıyordu. 

- Peki, kuzinimi bu kadar tahkir eder, 
küçük düşüren ve bu f eHiketlere sürükleyen 
Klaudio bir vahşi değil midir? Ah, ben bir 
erkek olsaydım .... 

Ben edik, 
- Beni dinleyiniz Eeatrice, dedi. Fak~t 

( ... :mu var) 
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M emleket te n 

kısa h aberler Mısır kapitülasyonlardan/ 
bugün resmen kurtuluyor .._son-~-nBI--i~a:~~::r ~~;uf =~~~r;-Ö~~~; 
E al 

.köylüden büdce harici para topladığı 

ide edilen bu neti· ce enternasyon ~e bu paray_ı ke~di .şa?sı için harcadı-gından tevkıf edılmıştır. 

hf•ıı d • ) k ) d X Antalyada bisiklet yarı§lan: -ma 1 er e se vınç e arşı an 1 50 kilometrelik tiçiıncü bisiklet ya-
.. 

1 1 
h ·· rışmı Akdeniz spor kulübiınden Süley-

Montrö, 6 (A.A.) - Kapitülasyon- talara bakan muessese e.: e ayır .mues- man Orhon kazanmıştır. 
lar konferansı bu akşam Nahas Paşanın seseleri gibi yabancı muesseselerın hu- X Trabzonda fındık aatı§lan koo-
başkanlığında andlaşma metinlerini tas- kuki vaziyeti de va:dır. peratifi: .-: Trabzo~~· bir. fındık satış 
vib eım;şfü Muka ı ı e Asayişe ve öd ve adete aykm olmamak koope<abh ku<mak uze<' b>< heyet gel-

.. : ve e yarın son ce s • . . .. · · _ miştir. Bu he et kooperatifin kuruluş 
de torenle ımza edilecektir. Andlaşma- şartıyle, dın ve mezhep hurıyetı garan şekli ve yapa{ağ; işler hakkında tetkik 

nın esas kısmı, münderecatı malum o- ti altına alınacaktır. lar yapmaktadır. 
lan m~~~veledir: • Enternaıyonal mahfillerde ıevinç X Kars _sağlık müz~si zen~inle~i~or: 

Kapıtulasyonlar kaldırılacaktır. Muh- C 
6 

(AA.) _ Kapitülasyon - Kars saglık müzesı. yenı getırılen 
1

. enevre, · 1 ·1 · 1 · ·1 · t' B al 
te ıt mahkemeler 12 sene devam ede- f 1 mesi enternas- ma zeme ı e zengın eştın mış ır. u m -. . . . . . konferansının ne ıce en • .. . zeme, frengi belsogukluğu, trahom gi-
~ek olan b>< ınnka~ de~''." •ç•~d~ ka· yona! mahfHle<de fevkalade guzel b" b; mi hastaİ•klmn si<•~"' şekB!eJ; ;. 
acak ve fa~at teşnı salahıyetlerını mu- intiba uyandırmıştır. Bazı anlar, anlaş- le tutulanların feci akibetlerini göste-

hafaza ctrnıyeceklerdir. Konsüller rnah- . . d b n n da Mı- ren mulajlardır. 
k 1 

• • . . . . manın gecıkmesın en ve u u 
eme er cezaı salahıyetlerını muhtelıt .. 'll 1 'yetine kabulu mesc-

mahkemelere bırakmaktadırlar. Sivil iş- sırın mı et er cemı 
l 

.. 1 . d 1 kl r dog-urmasından kor-
crde konsuller mahkemeler, yabancıla- esın e zoru a 

rm şahsi meseleleri için salahiyetlerini kutmuştu. Montrö konuşmalarının me-

ihtiyari olarak muhafaza edeceklerdir. sud neticesi bu hususta bütün engelleri 

Adli teşkilat için olan hükümler, muh- kaldırmakta ve kabul için şimdiden a

telit mahkemelerden Mısır kanun ve 

kararnamelerinin tatbiki imkanını göz

den geçirmek salahiyetini kaldırmakta

dır. Keza nizamname hükümleri muhte

lit mahkemelere tabi olacak yabancıla-
rın hududunu da tesbit etmektedir. 

Mühim birçok meseleler beyanatlar-

la tesbit edilmiştir. Bunlar arasında has-

B. Miklas 
Peşteden 

döndü 
Viyana, 6 (A.A.) - Avusturya cum

hur reisi B. Miklas yanında başbakan 
B. Şuşnig ve dış bakanı B. Şrrud oldu

ğu halde, Budapeşteden Viyanaya 

dönmüş ve istasyonda oütün hükümet 

azaları tarafından karşılanmıştır. 

Resmi tebliğ 

Bu -peşte, 6 (A.A.) - Avl1sıurya 
cumhur reisi B. Miklas''ın hareketin

den sonra aşağıdaki tebliğ neşredilmiş-
tir. 

"Avusturya cumhur reisi B. Miklas 

samble toplantısı tarihinin dcrpişi dahi 

mümkün bulunmaktadır. 
Montrödeki devlet adamlarından baş-

lıcalarının ve ezcümle Nahas Paşanın 
26 mayısta Cenevrede bulunacakları bil

diriliyor. Enternasyonal basın bu tarih

te milletler cemiyeti azası şerefine bü-

yu 
.. k bir ög-le ziyafeti tertib etmektedir. 

Yeni Türkigege 
hayranlık 

(Başı ı inci sayfada) 

Ankara intibalarım fevkalade parlaktır. 
Çok kısa bir zaman içinde çok işler ya

pılmış, Türkiye çok geniş ilerlemeler 

yapmıştır. Sizlere bu yolda büyük mu· 

vaffakıyetler dilerim. 
Ankarada bulunduğum sırada kıymet-

li Başbakanınız İsmet İnönü ve İç Ba

kanınız Şükrü Kaya ile tanışmak şere
fine nail oldum. İki tanışmanın bendeki 

intibaları çok b~yüktür. Bunlardan baş
ka Ankarada Gazi Terbiye Enstitüsü

nü, ismet İnönü kız enstitüsünü. musi

ki muallim mektebini ve diğer bazı mek

teb ve miiesseseleri ve modern hastaha

neyi gördüm. Bir pazar günü Cumhur 

Baskanlığı flarmonik orkestrasının bir 

halk konserinde bulundum. Bu orkes

tra Nevyork, Berlin, Pariste nasılsa An

karada da öyledir. Gördiıgüm bütün ye

ni şeyler h,epsi güzeldir. Daha iyisini 
hemen hiç bir yerde bulamıyacagım. ls
tan buJda daha bir hafta kadar kalarak 
ilmi tetı ikler yapacağım. Çok hoşuma 

iden memleketinizde uzun oturmak 
!idden kanılmıyacak bir zevktir. Fakat 

apayım ki yakında Amerikaya va-
nc y b ,, 
zifemin başına dönmeye mec urum. 

- ilerdeki inkişafı hakkında da tam 
mn . . B 
bir fikir beraber iği göstermıştır. u 

.. . meler " nı zam nda, iyi anla ma 
goruş • J h:ılindeki i birli ,nde aynı muşterek 

·ıerdt; de tatbıkin devam olun
yo un ı 
ma 

1 
hakkındaki k zmi de daha 

. d sa laınl tırmı t r. 

X Karsta et fiatları: - Başka yer
lerden gelen tüccarlar Karsta kasablık 
hayvan toplamaga geniş ölçüde başla
dıklarından et fiati artmıştır. Beledi· 
ye, fiatlarm daha fazla artmasını önle
mek için koyun etinin kilosuna 26 ve sı
ğır etinin kilosuna da 16 kuruş narh 

koymuştur. 

X Bafrada sığır neslinin ıslahı için: 
- Sığır hayvanların n ıslahı için vila
fYCt tarafından Bafra kazasına bin lira 
tahsis edilmiştir. Bu para ile cins boğa 
satın alınacaktır. 

X lzmirdeki resim sergisi: - İzmir
li sanatkarlar, halkevi salonunda, yap
tıkları resimleri güzel bir sergi halinde 
teşhir etmişlerdir. Vilayet, gençleri teş
vik için sergideki eserlerden bir çoğu
nu satın almağa karar vermiştir. 

X lzmirdc aivrisinek mücadeleai: -
Belediye. mevsim münasebetiyle sivri
sinek mücadelesine başlamıştır. Bu se
neki mücadele, geçen senelere nisbetle 
daha geniş ölçüde yapılmaktadır. Bele
diye memurları. gruplar halinde semt 
semt ev ev dolaşarak su, hala çukurla
rına, sokaklardaki su birikintilerine 
mazot dökmektedirler. 

X Trakya'ya yeniden yerleıtirilecek 
göçmen!er iıi : - Tekirdağ, Çanakkale 
Kırklareli valileri umumi müfettiş gene
ral Kazım Dirik'in başkanlığında Te
kirdağında bir toplantı yapmışlardır. 
Toplantıya iskan işleri umum müdürü 
de iştirak etmiştir. Trakyaya yeniden 
yerleştirilecek göçmenlerle eveke gelen 
göçmenlerin iskan işlerinin bir an evel 
neticelendirilmesi görüşülmüştür. 

X Yeni Tanm Kredi Kooperatifle
ri: - Uzunkoprüye bagh Harmanlı ve 
Kırcasalih köylerinde tanm kredi koo

peraitfleri kurulmuştur. 
X Trakya talebe yurdları: - Edir

ne ve 1 tanbulda açılan Trakya talebe 
yurdlarının 936 yılında muvaffak ol
dukları anlaşıldıgından bunların 937 yı
lında genişletilmeleri kararlaştırılmıştır. 

X Kayseride çiçek aergiıi: - Kay
seri Halkevi salonunda 1 mayısta bir çi
çek sergısi açılmıştır. 

X Adanada karikatür sergisi: - A
dana Halkevinde bir kari1'atür sergisi 
açılmıştır. Birçok karikatüristler iştirak 
etmişlerdir. Teşhir edilen eserler çok 

beğenilmiştir. 

X Konya da yeni bir müze: - Kon· 
yada mevcud gayri islami eserlerin bir 
araya getirilerek bir "gayri i laml: eser
ler mi" esi" meydana getırılm si diı ü

nülmel.t dir. 
Adana beled' esinin varidatı ar· 

tıyor: - Geçen sene bele iyenin ı ı ay· 

Taç giyme töreni 
dolagısigle 
( Başı 1. inci sayfada ) 

liil ve nüfuzu karşısında İngilterenin 
tavrının ne olacağı hakkında Londra 
hükumetinden sarih ve kati malumat is
tiyecekler ve garb demokrasilerinin A
vusturya ve Cekoslovakyanın alınya
zısına karşı daha ziyade bir alaka gös
terecekleri yoksa Roma • Berlin mih
verinin merkezi Avrupada hakim olma
sına müsaade mi edecekleri hususunu 
soracaklardır. 

Sanıldığına göre, bu hususi görüşme· 
lerde en faal rolü oymyacak olan Bay 
Hodza, kendisinin eski "Tuna havzasın
da ekonomik işbirliği" planını ileri sü
recektir. 

Bu plan, bilindiği üzere, İtalya ve 
Almanyayı açıkta bırakmamaktadır. 

İyi maliimat almakta olan mahfiller 
B. Şmid'in B. Eden ile Fransa ile lngil: 
terenin Avusturyanın istiklali hakkında 
müşterek beyanatta bulunmalarını isti· 
yecegini söylemektedirler. 

Dominyon kıtalan nöbet beklediler 
Londra, 6 (A.A.) - İngiltere tari-

hinde ilk defa olmak üzere Buginhgham 

sarayının muhafazası, önümüzdeki haf

ta içinde, kralın taç giyme töreninde 

hazır bulunmak üzere Londraya gelmiş 

olan dominyonlar kıtalan tarafından 

temin edilecektir. 

Dün Vestminster kilisesinde kraliçe

nin takdis merasiminin bir provası ya

pılmıştır. Kraliçeyi Leydi Raşel Ha

vard temsil ediyordu. V estminster et

rafında kesif bir halk kütlesi birikmişti. 

Töreni Dük de Norfolk idare etmiştir. 

Kont Haddington ile Dük de Butland, 

kral ve kraliçenin nişan işaretlerini ta· 

şıyorlardı. Lordlar kamarası azasından 
dört zatın zevceleri, altın kakmalı saça

ğı tutuyorlardı. Bu dört kadın, aynı sa
çağı kraliçenin mukaddes yağ ile oğul
ması sırasında da tutacaklardır. 

Dük dö Vindıor törenden 
ıonra erJlenecek 

Tur, 6 (A.A.) - B. Rogers, gazete

cilere beyanatta bulunarak Dük de 

Vindsor'un izdivacının kralın taç 6İyme 

töreninden 15 gün sonra yapılacağını 

söylemişur. 

Kıral ve kıraliçe ilk •aray balosunu 
verdiler 

Londra, 6 (A.A.) - Kıral ve kırali
çe dün akşam ilk saray balosunu ver
mişler ve baloda taç giyme şenlikleri i
çin gelen birçok davetliler ve birçok 
Jrordiplomatik azası da hazır bulunmu"'· 

tur. 

B. Litı.Jinol, Londraya gidiyor 
Moskova, 6 (A.A.) - Dı~ işler ko

miseri B. Litvinof, taç giyme şenlikle
rine ve sonra da Cenevrcde milletlerce-
miyeti toplantı;ında bulunmak 
Londraya hareket etmiştir. 

üzere 

lık tahsilatı (419815) lira oldugu halde 
bu sene 11 aylık hasılat ( 4 78.053) lira 
tutmuştur. Bu hesaba gore geçen sene 
ile bu esene arasında tahsilat fazlalığı 
58 bın kiı ur liradır. 

X Adannda sıcaklar bn ladı: - A-
danada mevsim icabı sıcaklar ba lamı -
tır. Sıcaklık 30 dereceyi bulmaktadır. 
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Giimlelik 

Kömür 

Sergisinin 

On beş günü 
(Btışı 1. inci sayfada) 

lektrik istihsal edilerek binlerce 
kilometrelik hatlar vasıtasiyle ge
niş bir mıntakada ucuzca satılıp 
tehirlerin, kasabaların ve köylerin 
tenvirinde kullanıldıkdan baş· 
ka sanayide ve hatta z.iraatte bu 
geniş mmtakanın kalkınmasına 
yardım edecektir. Sergide görüp 
hayret ettiğimiz bütün o kömür
den müştak boyalar, yağlar ve i
laçların Seyid Ömer müessesele
rinde istihsal edileceği zaman u
zak olmıyacıdrtır. Fakat, tekrarla
malıyız ki serginin bize tebşir et
tiği bu ve buna benzer hakikatleş
meler, cumhuriyet hükümetinin 
bilgiye, tekniğe ve rasyonel siye 
verdiği yüksek mevkiin eseridir. 

Bugün kömür hususunda Seyid 
Ömer havzası, Ergani civarı krom 
madenleri, yarın, toprağının üstü 
gibi altı da zengin olan Türkiye
nin herhangi bir tarafında buluna
cak petrol tarlaları, demir maden
leri, belki altın damarları ... bütün 
bunları hayal saymamak için bu
günkü hakikati görmek kifayet e-

der. 
Enternasyonal kömür sergisi, 

Türkiyede bir kömür daviıı ve 
bunun bir takım hal suretleri bu
lunduğunu anlabnakla kalmamı,, 
türk madenciliğinin ist ikbali hak
kında da bizi tenvir etmit ve ona 
itimad edebileceğimizi, gelecek 
zamanların icablarını kartılamak· 
ta güçlüklere rastlamaktan korku
muz olmıyacağı kanaatini vermit
tir. ~ :(. 

IST A N BUL DA 

ULUS her sabah tayyare ile latan
bula gönderiliyor. Öğleyin lıtanbulda 
satışın yapıldığı yerler: 

KÖPRÜ: Kadıköy iskelesi 

BEYOGLU: Haıct §ubcleri 

BEYAZIT: Tütuncü Hamdi 

SULTANAHMED: Tütüncü K"mil 

Macaritan kıral naibi Hortiyi ziyaretle

ri esnasında yapılan tören ile Buda

pcşte halkının ve i' i memleket gazete· 

lerinin aldığı viziyet bu ziyarete Maca

ristan ile Avusturya arasında mevcud 

ananevi tesanüdün muazzam bir teza

hürü mahiyetini vermiş ve iki millet 

arasmda mevcud olup çok güç :ramanlar

da varlığını isbat etmiş bulunan sam'mi 

dostluğun yeniden de,.· 'eşmiş olduğu· 
nu teyit eylemiştir. Önce yapılmıs o an 

fikir teatilerinin devamı halinde iki dev 

Je t reisi ile iki memleket devlet adamla

rı arasında yapılan örü meler, iki mem 

leke ti müştereken aldkalandır n pratik 

ve ekonomik mes lelerin tel ~k d tarzı· 

Tefkria 1 o. 52 

ıy e 

le, gayet m?tevazi: . 
- Dinlıyorum, dedı. 
_ itibarlı. ve meselfı rahmetlı karde ı-

niz gibi, muteber bir zat .. 

'!vdi ctmiyecek olursa ve hiç bir alacaklı 
..ıahse mevzu tacirin iflas halinde olduğunu 
ilan eden bir hükmü mahkemeden istemiye
cek olursa ne olur? 

diyemem. Bundan başka, bu ... bu tasfiyede, 
he... he... her bakımdan, se... sevdiı,im 
ycgenimin men ... men.. menfaatlerine uy
gundur. Fakat düşünmeliyim. Ben parisli hi
lebazları tanımıyorum. Ben Saumur'h.iyum. 
Benim de işlerim var ama ömrümde hiç bir 
se ... se ... sened yapmamışım. Sened nedir? 
Bana sened verenler çok oldu ama ben kim
seye sened vermedim. Senedin parası alınır, 
sened iskonto edilir. İşte be ... be ... benim bil
diğim bu ... bu .... bunlardan ibarettir. 1... 1... 
İşittim ki sened satın alınabilirmiş. 

ugenie 
Grandet 

Yazan: H oııore de Balzac 
Türkçeye çeviren: Nasuhi Ba~dar 

Mahkeme reisi kendini bu saniacı herıf ta· 
rafından damad olarak seçilmiş sandı. 

- Şu halde, di ... di... diyor .... su ... su .. . 
sunuz ki if... if... iflasın önüne bazen .. . ge .. . 

ge ... geçilebilir ... 
- Bizzat ticaret mahkemeleri tarafın-

dan ... Bu, hemen hergün görülüy~r. , 
Reis dö C. Bonfous bu sözlen Grandet ~ 

nin düşüncelerine kapılarak, yahud o~la~ı 
tahmin edip samimi surette izah etmek ıstı-
yerck söylemisti. 

İlave etti: J 

- Dinleyiniz! . 
Grandet, mualimine karşı en büyük .d~k-

kç · 'ni sarfeder görünerek ona kurnazca ~ç.ı~
den gülen bir çocuğun nefsine hükmedışı ı· 

- Ka ... ka ... kardeşim gibi ... Evet. . 
-Tediyede bulunamıyacak hale gehr ~e 

iflas bir zaruret halini alırsa ~a?i bu}undugu 
mahkeme, (fikirleri takib edınız) ~ır muh~
keme celsesinden sonra, ticaret evu:ıe t~s~ı
yeciler tayinine saiahiyetlidir. Tasfıye ıflas 
demek değildir. Anlıyor musunuz? İflas ~
den bir adam şerefini kaybeder, fakat tasf ı-
ye ile şerefini gene muhafaza eder. 

- Evet. İki ... iki ... ikisi de ba ... ba ... ba ... 
başka şeylerdir ama paranın ka ... ka·:· kay-
bolması bakımından iki ... ikisi de birdır ... 

- Bundan başka, iflas, mah.k.eme muda-
hale etmeksizin de vukua gelebılır

Mahkeme reisi piposunu çekerek: 
_ .•. zira, iflas nasıl itan olunur 
Grandet cevab verdi: . 
_ Bilmem, bunu hiç düşünmedı~· . 
- Evvela. tacirin bizzat veya vekılı tara-

fından mahkeme kalemine bilançosunu tev
di etmesi suretiyle, saniyen, . al~c,:ıklıların 
müracaati üzerine... dedi, tacır bııançosunu 

- Evet, o za ... zaman ... ne olur? 
- O zaman ölmüş olan tacirin ailesi, mü-

m~ssilleri, yani varisleri ve şayed tacir ölme· 
mışse kendisi veya dostları işini tasfiye e-
derler. 

Mahkeme reisi bunlara şu sualini ilave 
etti: 

- Yoksa kardeşinizin işini tasfiye niye-
tindemisiniz? 

Noter, heyecanla: 
- Ah Grandet, dedi, bunu yaparsanız 

çok iyi olur. Vilayetlerimizde şerefin ne ol
duğu malfımdur. Eğer adınızı kurtarabilirse· 
niz - çünkü ortada dolaşan sizin adımıdır • 
siz ... 

Reis, amcasının sözünü keserek: 
- Ulvi bir insan olursunuz. 
İhtiyar bağcı cevab verdi: 
- Muhakkak ki ben de, ka ... ka .. karde-

şim gibi Grandet adı ile ça .. ça ... çağmlırım. 
Bu muhakka böyledir. Bu ... bu ... buna hayır, 

- Evet, senedler piyasadan bedelinin bir 
mikdarı ödenerek satın alınabilir. 

Grandet, elini yumup boru gibi kulagına 
tuttu ve mahkeme reisi de sözlerini ona tek-

rarladı. 
Bağcının buna cevabı şu oldu: 
- Demek ki bu işte yenilecek, icilecek 

taraflar var. Bu yaşta bunları yeniden ögre
necek değilim ya! Snora, be ... be ... ben bu .... 
burada ... kalmağa mecburum. Başaklar ya
vaş yavaş oluyor, biz bordanmızı onlarla o ... 

(Sonu var) 
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[Hikaye J 
Kadı ı 

Sıcak bir yaz günüydü. Lamia ogün 
köye inmemiş, Taksim'deki apartıma -
nmda kendisini ziyaret eden birkaç ar
kadaşiyle çene çalmış, biraz roman o
kumuş, biraz uyumuş, hulasa bütün gü- • 
nünü gevezelik ve tenbellikle geçirdik
ten sonra akşama yakın şöyle bir par
ça gezinip hava almak için sokağa çtk

mıştı. 

Lamia çok güzel bir kadındı ve bir
senedenberi yalnız yaşıyordu. Kocası 

öldükten sonra kendisiyle evlenmek is
teyen birçok erkekleri reddetmişti . 
Çünkü kocası, ayarında yeni bir hayat 
arkadaşı bulamamış, talihlerin her bi -
rinde bir kusur keşfetmi~ ti. Hem o ka
dar aceleye lüzum da görmüyordu. Zi
ra daha pek gençti, kocası kendisine 
mühim bir miras bırakmıştı. Bu seheb. 
le müreffeh yaşamak için kimseye muh
taç değildi. Nasıl olsa bir gün gönlüne 
göre genç, kibar ve zengin bir koca bu

labilirdi. 

Lamia, kocası öldükten sonra çok 
dürüst bir hayat yaşamış, etrafında 

pervane gibi dönen erkeklerin hiç biri
ne yüz vermemişti. Gerçi sevmek v 
sevilmek ihtiyacını hissetmiyor değil -
di. Fakat bunu mutlaka gönlüne göre 
bir erkeğin karısı olduktan sonra tat • 

min etmek istiyordu. 
Genç kadın, istiklal caddesinde vit

rinleri seyrede ede ağır adımlarla iler
liyordu. Bir cevahirci mağazasının ca
mekanında tek taşlı bir pırlanta yüzüğe 
dalgın dalgın bakarken kulağının di
binde bir mırıltı işitti: 

- Ne güzel yüzük! hem size ne ka
dar yakışacak! isterseniz size bir küçük 
hediyem olsun ... 

Lamia, yanındaki adamın yuzune 
hayretle baktı. Bu, son derece zarif gi
yinmiş bir gençti. Llmianın da o gün 
canı biraz alay etmek istiyordu. Dil -
şündüğü muziblik planını tatbika ko -
yuldu ve adama hiç cevab vermeden 
yüri.imeğe başladı. Biraz ötede Paris mo 
dası ipekli iç çamaşırları teşhir eden 
bir vitrinin önünde durdu. Adam da 
kendisini takib etmişti; gene kulağının 
dibinde bir fısıltı işitti: 

- G"maşırlar da fena de ğil. Birkaç 

takım emreder misiniz? 

Lamia gene ses çıkarmadı ve yürü
dü. Şimdi bir kuyumcu dükkanının ö -
nüne gelmişti. Kendisini takib eden a. 
danı gene mırıldandı: 

- Şu ptrlantalı kol saatine ne bu -
yurursunuz? Si..ze layık değil ama, ehe
miyetsiz bir hediyem olsun .. 

Lamia, Tokatlıyanın yanındaki İtal
yan lokantasrnm önüne varmıştı. Meç
hul adam yanına sokularak yalvarıcı bir 

- Ne olursunuz çok rica ederim, ba
sesle fısrldadı: 

ri suraya girelim de bir dondurmamı ol
sun kabui buyurunuz! 

Lamia birkaç saniye düşündü. Ada

mın teklifi zihninde tasarladığı plana 
uygun düşmüş olmalı ki ricasını tek -

rar ettirmeden lokantadan içeriye gir

di. Her ikisi bir köşeye çekilerek kü

çük bir masanın başına oturdular. Ada

mın sevincinden yüzü gülüyor, Lamia

ya nasıl kompiliman yapacağını bilemi

yordu. Garson dondurmaları getırıp 

çeklidikten sonra Lamia sert bir sesle 

taarruza geçti: 

- Hangi hakla beni demindenberi 

peşimden takib ediyor ve hangi salahi

yetle bana hediyeler teklifinde bulu

nuyorsunuz? 

Adam, düşünmeksizin ve büyük bir 

nezaketle cevab verdi: 

- Affınızı rica ederim. Böyle bir 
suale maruz kalacağımı esasen biliyor
dum. Fakat başka türlü konuşmak ve
silesi bulamadığım içindir ki buna mt>c
bur kaldım. Yoksa bu hareketimin pek 
o kadar nazikane olmadığına ben de 
kani im. 

- Peki ama, mutlaka benimle ko
nuşmağa mecbur değildiniz ya? 

- Sizi görür görmez öyle içten sev
dim ki, eğer konuşmak imkanını bula
masaydım mutlaka kahrımdan ölürdüm. 

- Ya, öyle mi? Peki ama, benimle 
konuşmakla mutlaka bir muvaffakiyet 
temin edeceğinize hangi düşünce ile 
kanaat getirdiniz? 

- Sizinle yaınTZ ıraıı-r karşıya. o 

cer as 
zümrüd gözlerinize baka baka beş on 
dakika konuşmayı bile dünyanın en bü
yük zevklerine değişmem ve sizden baş
ka bir lütuf da beklemem. 

Genç adam, Llmia'ya uzun uzadıya 
komplimanlar yaptı. Kendi hayatından 
da bahsetti. ismi Nahid'miş, Avrupa' -
da hukuk tahsil etmiş. Fakat sahibi ol
duğu birkaç apartımanın iradı kendisi
ne müreffeh bir hayat temin ettiğinden 
hiç bir iş tutmuyormuş. Resim yapmak, 
keman ve piyano çalmak, gezip tozmak 
gibi eğlencelerle vakit geçiriyormuş. 

Llmia'nın zihnini bir düşünce işga 1 

ediyordu. Acaba cevahirci dükkanının 
vitrinindeki pırlanta yüzüğü istese; c1i. 
bu adam hakikaten alıp kendisine hed i
ye edecek miydi? Bu noktayı anlamak 
için bir münasebet getirerek sordu: 

- Siz her gördüğünüz kadına böy
le kıymetli hediyeler mi teklif eder.5ı 
niz? 

- Asla. Böyle bir teklifi ilk defa 
size yapıyorum. Fakat maalesef cevab 
vermediniz. Söyleyin, ister misiniz? 

- İstemem! 

- Fakat pırlanta yüzük size ne de 
yakışacak! lütfen adresinizi verin, alıp 
evinize göndereyim. 

- Adresimi veremem! 

- O halde yarın gene bu saatte bu-
rada buluşalım da kendi elimle parma
ğınıza takayım. 

- Gelemem! 

- Ben sizi her halde bekliyeceğim 
ve gelmezseniz çok bedbaht olacağım. 

Lamia istihzalı bir kahkaha atar:ık 

Nahid'den ayrıldı. Apartımanma gelin· 
ce en samimi arkadaşı Fahire'ye tele -
fon ederek acele yanına çağırdı, o giin
kü macerasını kendisine anlattı. Fahire 
dedi ki: 

- İsmi Nahid mi dedin? Uzun boy~ 
lu, kara gözlü, kara kaşlı, esmer beniz
li otuz yaşlarında bir genç değil mi? 

- Ta kendisi. 
- Sol yanağında bir de ben var. 
-Evet, evet. 

- Tanıdım ayol, tanıdım. Bu, çok 
kibar, çok zengin bir adamdır. Faka ne 
çare ki miithiş bir kadın avcısıdır. Ken
dini sakın l öyle avcıdır ki, gözüne kes
tirdiği kadını mutlaka baştan çıkarır. 

Fahire gittikten sonra Lamia bir 
sedire uzanarak o günkü macerayı ha -
yalinde yaşadı. Nahid'i çok beğenmiş
ti. Gençti, zengindi, sevimliydi, cana 
yakındı .•. Ne de güzel söz söylüyordu. 

Konu!"urken insanı hiç sıkmıyordu. 

Kendisi için bundan ala koca olamazdı. 
Fakat Fahire'nin dedikleri kendisine 
üzüntü veriyor, Nahid'in sözlerindeki 
samimiyetten şüpheye düşürüyordu. 

*** 
Lamia ertesi sa!Jah uyandığı zaman 

uzun uzun düşündü. Nahid'in kendisini 
bekliyeceği lokantaya gitsin mi, gitme
sin mi? Acaba vadettiği pırlanta yüzü
ğü getirecek miydi? Bu, en aşağı bin 
liralık bir taştı. Eğer bu fedakarlığı 

yaparsa kendisini adamakıllı sevdiğine 

bundan büyük delil olamazdı. Fakat 

Lamia para ile aşk satan kadınlardan 

değildi. Hem buna ihtiyacı da yoktu. 

kendi kendine dedi ki: 

- Hele bir gidip göreyim. Eğer mü

cevheri getirmemişse yalancılığını yü

züne vurur ve derhal ayrılırım. Şayed 

getirmişse hediyesini reddedip çıkar gi

derim. 

Llmia İtalyan lokantasına girince 
Nahid'i birgün evelki köşede kendini 
bekler buldu. Nahid, büyük bir sevinç
le genç kadını karşıladı. Türlü diller 
döktükten sonra cebinden küçük bir 
mahfaza çıkardı: 

- Size Jayık değil ama •.. 
Diyerek Llmia'ya uzattı. Lamia kıp

kırmızı kesilmişti. Kutunun kapağını 

açınca içinde Nahid'in birgün evvel 
kendisine teklif ettiği pırlanta yüzüğü 
gördü. Biraz baktıktan sonra kutuyu 
tekrar Nahid'e iade etti: 

- Yabancı erkeklerden hediye al -
mak adetim değildir. 

Nahid, genç kadının elini avuçları 

arasına alarak cevab verdi: 
- İki gözüm, şimdiye kadar bana 

yabancı idiniz ama, bundan sonra ara -
mızda yabancılık kalmıyacaktır. 

Genç adam,, cebinden bir nişan yii • 
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ÜLKÜ 
Halkevleri dergisi 
Mayıs 1937 - Sayı 51 

Ülkünün bu sayısı, büyük Hamidin 
acısını kalblerimizde daima tazeleye
cek değerde hatıralarla dolu... Esasen 
dergi bll sayısını büyük ölünün aziz ha
tırasına ithaf etmek gibi kıymetli bir 
kadirbilirlik göstermiştir. İlk sayfasını 
Hami:iin el yazısı bir şiiri ile değerlendi
ren dergide ilk yazı B. Şükrü Kayanın 
Hamide clair çok içli hisleri taşıyan ma
kalesidir. Bundan sonra Hasan Ali Yü
celin (IIamiuin hayatı) başlıklı geniş 

bir etüdü. H~nı::din son eserlerinden 
p.ır~ <ılar, 1~mail :r~tüşlakın ve Ahmı>.l 
İJ-.rnn Tokgozün gen.: I!rl·nide dair na
tıralcırı, tııofesör nr. ~"vket Aziz K ııı
!-;._' ııın nfımid h · : :':ıntla yü.zdıgı (A·ı · 

tropo ojik tetkik), Vedat Ncclim T{;ı

iin · ~nat!:fir Ha:ni<l., La~lrklı yazısı, 

IIa·ni lin, eserlerini nasıl yazdığına da
ir kendi }azdığı bir h,3.tıra, Fevı:.iye Al>
dullahm M ~kberi izah eden (Hamicl ve 
Makber) tahlili büyük ölünün hayatı
nı ve edebi hüviyetini salahiyetle bh·e 
şimdiye kadar bildiklerimizden daha 
geniş olarak oğretmektedir. 

Derginin "hadiseler ve düşünceleı., 
böliııniinde Türkiye büyük Millet Mecli
sinin kuruluşunun !7 inci yıl dönümü 
münasebetiyle Ferid Celiil Güven tara
fından verilmiş konferans; halkevleri 
haberleri, halk bilgisi haberleri, Hami
din ölümünde yapılan törenler ve söy
lenen hatıralar geniş ölçüde yer almış
tır. 

Ülkü'nün bu sayısı Hamitli daha 
çok daha yakından tanıtması itibariy
le avrı bir değerdedir. 

Y~NİADAM 
Bu haftalık kültür mecmuasının 6 

mayıs tarihli 176 mcı sayısında gördü
ğümüz yazılar şunlardır: İsmail Hakkı 

Baltacıoğlu: mürteci roman, hangisi da
ha insan, artistik idrak nedir?, Hayatım . 

Hüseyin Avni: Kömür, M. Şemseddin 
Özlii: Yeni Adama nasıl alıştım, Adnan 
Cemil: politika aleminde, Rıza Öztürk
el: imtihan, Abdülhak Hamid anketine 
İsmail Habib, Yusuf Ziya ve Raif Nec
detin cevabları, Andre Gide: Rusyadan 
dönüş, kısa tetkik ve tenkidler, dış sos
yete, kültür haberleri, kitab haberleri, 

haftanrn düşiinfeleri, İzzeddin Şadan: 
akıl hastalıkları, Kerim Sadi: tarihi 
maddecilikle sosyalizm biribirinde:ı. ay~ 

rılabilir mi? 

YÜCEL 
!stanbulda genç muharrirler tarafın

dan ayda bir neşredilen bu edebiyat 
ve kültür mecmuasının mayı'> taı ihli 
27 inci sayısı şu yazılarla çıkmı!?trr: 

Haluk Şahsuvaroğlu: Hamid, Hamid 

hakkında fikirler, Haınidin şiirlerinden 
parçalar, profesör Richard Honning: İs
tanbLil üniversitesinin çok eski tarihi, 
Will Durant: en büyük on mütefekkir, 
Behçet Kemal: yurdda akşam (şiir), Ha
san Ali Yücel: sanat ve inktlab (müla

kat), Fazıl Hüsnü: Nasihat (şiir), For
du ziyaret, Hüseyin Namık: eski türk
letde andlaşma, doktor Süheyl Ünver: 
Hekimoğlu Ali paşa kütüphanesi, Her
man Grimin: Göethe; Tennyson'dan 
çevirmeler, Ziya Nebi: bir idam mah
kumu, küçük fıkralar. 

ORTA YAYLA 

Sivas halkevi tarafından neşredilen 
bu mecmuanın nisan tarihli üçüncü sa· 
yısı birçok yeni imzaların makale, hi 
kaye ve şiirleriyle çıkmıştır. 

züğü çıkararak Lamia'nın parmağına 

taktı. Lamia ne yapacağını şaşırmıştı. 

Mahcub bir tebessümle ve kekeliyerek 
dedi ki: 

- Fakat sizi bana müthiş bir kadın 

avcısı diye anlatmışlardı. Sözlerinizin 

hiç birine inanmak istemiyordum. Hem 

benim kim, nasıl bir kadın olduğumu bi

liyor musunuz ki benimle nişanlanmak 

istiyorsunuz? 

- Biliyorum iki gözüm, biliyorum. 

Ben aylardan beri sizi seviyor, etrafı • 

nrzda dolaşıyor, sizinle anlaşmak için 

bir behane arıyordum. Nihayet buna 

muvaffak oldum. Gerçi şimdiye kadar 

avcı idim, fakat şimdi ilk defa olarak 

siz beni avlamış oluyorsunuz 1 
AgO.h lZZET 

Fransız parlamentosunda 
•• ugun gene po itikaya 

ır onuşma yapı aca 
Paris, 6 (A.A.) - Parlamento yarm öğleden sonra hükümetin u

;"üM.;-.-,i pc!:~rkası Ve bilhassa ekonomik ve sosyal ıslahabn tahakkuk 
sahasrna isalindeki "vakfe,, hakkmda yapılacak bir takım istizahları 
görüşecektir. 

Parlamento mahfilleri, bu mü
zakerelerden hiçbir sürpriz doğ
masını beklememel"tedir. B. Blum 
önce yapmış olduğu beyanatı te
yid edeceği ve umum! iş konfede
rasyonu ve patronlar umumi kon
federasyonu ile yapmış olduğu gö
rüşmeler hakkında meclise malU
mat vereceğ; sa.ndmaktac'•r. 

Hüküınete i timad takririn in kabul 
edilece: in<len şüphe edilmemektedir. 

Bu takririn mutad ekseriyet tara
f md: n lrabul edileceği tahmin olunu
yor. 

Müteakiben meclis, içtimalar mı 20 
mayısa kadar tehir edecektir. 

B. Blum umumi iş konfederasyonu 
heyetiyle konuştu 

Paris, 6 (A.A.) - B. Leon Blum, 
dün umıımi iş konfederasyonu katibi 
umumisi B. Juho'nun reisliği altında 

bulunan mezkur konfederasyonun bir 
heyeti ile uzun uzadıya görüşmüştür. 

Başbakanın hükümetin yakın bir is
tikbale aid olan iktisadi siyasetinin bü. 
yük nafia programında muvakkat bazı 
tenzilat icrasmı zaruri kılan mali ilca
ata tabi olduğu hakkında izahat ver
miş olduğu tahmin edilmektedir • 

Fransız frangı yükseliyor 
Paris, 6 (A.A.) - Borsadaki kalkın

ma hareketi dün de devam etmiştir. 

Fransız frangı yükselmiştir. Fransız 

eshamı ile ecnebi eshammda bazen mah
sus derecede tereffüler görülmüştür. 

Borsa, bugün kapalıdır. 

iş konturatoları uzatılacak 
Paris, 6 (A.A.) - Fransız patron

ları umumi konfederasyonu ile işçi sen

dikaları delegeleri B. Blumun şimdiki 

kollektif iş konturatoları müddetinin 
ikinci teşrine kadar uzatılması teklifi
ne muvafakat etmişlerdir. 

Veziristan bölgesinde 
çarpışmalar devam 

ediyor 
Londra, 6 (A.A.) - Hindistanm şi

mal batısı hududundaki veziristan böl

gesindeki muharebelerde, asiler 23 ni

sandan 3 mayısa kadar 200 kadar ölü 

vermişlerdir. 57 yaralı vardır. İngiliz
lerin zayiatı pek azdır. 

Fransız Başbakanı B. Blum 

X Sen Lui (Amerika) - Sendikaya 
dahil 37 işçinin işten çıkarılması dolayı• 
siyle Şevrole ile başka otomobil fabri
kalarında işgal grevi başlamıştır. 

X Paris - Hükümet bir takım ha
diseler çıkmasından çekinerek Jan d' Ark 
yortusu dolayısiyle pazar günü yapıla
cak geçid resmini yasak etmiştir. 

X Londra - Avam kamarasında B. 
Makdonald şeker konferansında bütün 
esaslı noktalar üzerinde anlaşılmış ol· 
duğunu bildirmiştir. 

X Moskova - Yirmi senedenberi 
ilk clefa olarak bir fransız gemi.>i dün 
Odesaya varmıştır. Marsilya - Karade
niz hattında bundan böyle aylık sefer· 
ler yapılacaktır. 

X Sofya - Sen Jorj bayramı dola
yısiyle kıral askeri teftiş ederek muh· 
telif kıtalara yeni bayraklar vermiş, son
ra da asker büyük bir geçid resmi yap
mıştır. 

X Berlin - Mareşal Fon Blomberg 
İngiliz kıralının taç giyme töreninden 
sonra Romaya gidecektir. 

X Tahran - Yapılmakta olan şimal 
demiryolu Tahrandan 52 kilometre me
safeye kadar varmıştır. 

X Atina - Amsterdam - Batavya 
hava hattına mensub bir tayyare dün 
cebri bir iniş yapmışsa da yolculara bir 
şey olmamış ve bunlar başka bir tay
yare ile bugün yollarına devam etmiş
lerdir. 

Roma konuşmalarından sonra 

Fon Noyrat'ın Stefani 
ajansına söyledikleri 
Roma, 6 (A.A.) - B. Fon Noyrat 

hareketinden önce Stefani ajansmm de
legelerine aşağıdaki beyanatta bulun-
muştur: 

"- Bu dostluk ve karşılıklı sempa
ti havası içinde şuna kani oldum ki, iki 
memleket arasındaki anlayış büyük te
rakki göstermiş ve iki hükümete bolşe
vizme karşı müdafaa için en iyi silah 
lan temin eden bir vakıa haline gelmiş
tir. Bu güzel istihalede İtalyan gazete
cilerinin çalışmalarını büyük bir amil 
olarak görüyorum. Size temin ederim 
ki, bugün Almanya ve İtalya aleyhine 
ne kadar mümkünse o kadar şiddetle 
çevrilen iftira silahı nihayet bırakıldı
ğı takdirde, bu herkes için bir saadet o-

lacaktır. Enternasyonal basının bütün 
gayretlerini milletlerin uzlaşması için 
teksif etmesi ne kadar iyi olurdu. Bili
yorum ki, Musolini ve Hitler gibi me
suliyetlerini müdrik olan adamlar da 
benim fikrimdedir ve gene biliyorum 
ki, öteki hükümetler de Avrupa politi
ka havasında bir düzelme lüzumunu tes
lim etmektedirler. 

Konuşmalar ve alman gazeteleri 
Berlin, 6 (A.A.) - Gazeteler, B. 

Fon Noyratın Romada yaptığı görüş-

meler neticesinden dolayı büyük mem
nuniyet izhar etmekte ve alman - ital
yan iş birliğinin kuvvetlenmiş olduğu
nu ve bu ziyaretin Berlin - Roma mih
verinin bihakkın mevcud bulunduğunu 
isbat eylemiş olduğunu tebarüz ettir
mektedir. 

Öte taraftan gazeteler, Roma tebli
ğinin, Almanya ve İtalyanın öteki dev
letlerle daha sıkr bir iş birliğinde bu
lunmağa hazır olduklarını bildiren kıs
mını da bilhassa tebarüz ettirmektedir. 

Şimali ltalya gazetelerine göre 
Milano, 6 (A.A.) - Şimal İtalyası 

gazeteleri, B. Fon Noyratm italyan ri
caliyle yaptığı görüşmelerin neticeleri
ni hep birden memnuniyetle selamla. 
maktadırlar. 

Fransız mahfillerinin fikirleri 
Faris, 6 (A.A.) - Fransız politik 

mahfillerinde Ciano - Fon Noyrat ko
nuşması hakkındaki olan kanaate göre, 
Tuna havzası ve Balkanlar meselesine 
dair Almanya ile İtalya arasında müş
terek bir formül bulunmuştur. 

İspanya meselesine gelince aynı mah
filler tarafsız bir devletin sulhçu bir 
müdahalede bulunmasını resmi tebliğin 
imkansız kılmadığı fikrindedirler. 
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PHILCO - radyolarını bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Kalorifer 
*M*Mt'P™ 

Malzemesi 
* ,. ***Mi'i?i • 

Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde göster.ıf 
len meşhur Strebel kalorifer malzemesinden muht.el.ı 
cins ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesisatı ıçın 
her cins borular ve bütün malzeme lstanbu)da ~lata 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğulları Tıcaret-
hanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 

~ . ' 

Gönen Belediyesinden · .. 
1 - Gönen kasabasının hali hazır haritaları Nafıa Vekaletının 

matbu fe mi sartları dairesinde yaptırılacaktır. kA ~O hektarı 
2 - Harit~ları yaptırılacak saha 150 hektarı mes un 

gayri meskUn olmak üzere 200 hektardır. 18 r adan gay-
3 - Muhammen bedeli meskun yerlerin hektarı ır 

ri meskun yerlerin hektarı 13 liradır. 
7 

t 'h'ne müsa -
. 4 - AC(ık münakasa ile ihale 15 : mayı~. - 19~ h arı ~nda yapı

dıf cumartesi günü saat JO da beledıye encumenı uzur 
lacaktır. (2397) 1-1903 

ROMEO ve JULiET ı ----------· 
İsparta Parti Başkanlığından: 

l rak halkevi bina-
1 - Eksiltmeye konulan iş: İspartada yapı .a~ 

sısı inşaatı ( 40083) lira (27) kuruş. bedel. keşıfh). 
2 - Bu ise ait evrak sunlardan ıbarettır: 
a - Plan." projeler, betonarme hesabatı, 
b - Keşif cetveli, 
c - Tahlili fiat cetveli 
d - Fenni ve hususi şartname . 
e - Bayındırlık işleri genel şartn~mesı, h~ında görebilir. 
İstiyenler bu evrakı İsparta ~?r~.1 başka15n / Isparta parti baş-

3 - Eksiltme 28.5.1937 cuma gunu saat e 
kanlığında yapılacaktır. . caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuhyle yap:}~ . 3007 lira teminat 
5 - Eksiltmeye girebilmek için i_stck ı e~ı~ olınası Jiizımdır: 

vermeleri ve bundan baska atideki vesıkaları aız 'k 
N f .. d .. l" .: .. den alınmış ehliyet vesı ası, a - ... a ıa mu ur ugun 

b - Ticaret odası vesikası, 1 saatten bir saat 
6 - Teklif mektupları üçüncü m:ddede ~:z~ 1 

ve mukabilinde 
evcline kadar Isparta Parti başkanlıgı~~s;:r;1:

1:önderiimiş me~
numaralı makbuzu alınmış olacaktır. k dar gelmiş olması ve mu
tuplarm iiçüncü maddede yazılı saate 1 ~ a mdır Postada olacak ge-
hür mumu ile iyice kapatılmış olması azı i-1916 
cikmcler kabul edilmez. 

İl\1TIHANLAR y AKLAŞIYOR ! ! ! 
Ecnebi lisanlardan zayıfsanız 

derhal HERLiTZ MEKTEBİNE koş~nuz 
. . hususi ve umumı dersler 

Fransızca, ingilizce, almanca lisanları ıçın • 

T .. b dersi meccanendır. ecru e 1 .k1~ 1 cd 
. i TANBUL: 373, stı. a . 

ANKARA: Say lavlar caddesı S 1-1922 

Eczacı ve Tabip alınacak 
fabrikalar Umum Asl{eri 

l\lüdürlüüünden: 
O .. .. ve Erzurumda kulla -

Ankara civarında Kayaş, Ku~uk ~ozgatb. eczacı alınacaktır. 
nılmak üzere bir operatör ile ikı tabıb ve .;,.,~. dürlüğe müracaat • 
İsteklilerin istida ve vesikalariyle Umum ~-1823 .... 
ları. (1025) 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Anl(_ara Satınalma Ko misyonundan 

. . r bezinden yapılmış 
Bir tanesine yediyüz kuruş fiat bıçı_len r.e~. 1 aat 10 da kapalı 

iki bin portatif çadır 8.5.937 cumartesı gunu s 
zarf eksiltmesi.le satın alınacaktır. . ]ınabilecek olan bu 

Şartnamesı parasız olarak Komısyo~dan .a inat makbuzu 
eksiltmeye girmek isteyenler~n (1050) Iıralık ılk tem htevi teklif 

k . d l vesikaları mu veya Ban a mektubu ıle şartname e yazı 1 • rmiş olma-
mekturlarrm belli gün saat dokuza kadar Komısyona ve l-!738 
ları. ( 1003) 

İmar Müdürlüğünden: 
Senelik muhammen. icar: 

Cinsi Mahallesi sokağı numarası Lır~ 
Kargir hane eski yangın yeri meçhul asker 1~ ~~2 

'' " " " '.' · d ı G 938 tarihi-
Yukarda evsafı yazılı haneler 1.6.937. tarıhın ~m · ·. 

ne kadar bir sene müddetle bilmüzayede ıcara verılecektır. 
İhale günü 17.5.937 pazartesi saat on altı~ır. "t llik şart
Taliplerin İmar Müdürlüğüne müracaatla ıcara mu et mı vez

nameleri görüp ona göre % 7,5 teminatı muvakka.'.~.?~~~:: müte
ncye vermeleri ve ihale günü muayyen saatta mu. )uru 1_ 1788 
şekki! komisyona müracaatları ilan olunur. (1033 

.L~nl{ara Valiliğinden: 
A 'd e ait iki adet kap-

Kızılcahamam kaza merkezinde hususı 1 arey 
1 

.. yedeye 
lıca 20-4-937 gününden itibaren yirmi gün müddet e mu_z_a __ _ 
çıkarılmıstır. b. senedı'r · . · d 't'baren ır • 2 - İcar müddeti 937 haziran bıdayetın en 1 1 

3 - Sabık bedeli 2656 liradır. . 1 · l Kı-
. . . .. . d ot. 7 5 temınat arıy e 

4 - Talıplerın sabık bedelı uzerın ~n. '°.. ' . ti enlerin hu-
zılcahamam kaymakamlığına şartname.s;?ı gorırıek hıs1/ kayınakamsu__si idar~ tahakkuk 'Ye tahsil müdürliıgu veya ma \~_1919 
lıgına nı r~r;atları ilan olunur. (1107) 

Erzincan vi1av eti C. H. P. · İskin umum müdürlüğünden: 
.. ı Bolu vilayetinin merkez kazasında Dimbilt, Kirez dagr Korcuk 

I
• 1,,

0 
.. nkurul yaylası, Kalınca Konur oğlu, Taşlı yayla ve Akarağzı, Kabakpma-

rı deresi ormanlarında 8417-119 metre mikap çam ve 5451-834 met-
., re mikap Köknar ki ceman 14068-955 gayri marnfıl mc.>tre mikap 

Başkanlığı·nd aı1: 
Erzincan Vilayeti Merkezinde yapılacak 

Halkevi binasr eksiltme ilanı: 
ı - Erzincan şehrinde yapılacak halkevi binası kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - Bu insaatrn muhammen bedeli (68000) lıradır. 
3 _ İstekliİer bu inşaata aid proje ve plfinları ikiyüz. kurıış mu 

kabilinde parti yönkurulu heyet muhasibliğinden alabilırle~: .. 
4 - Eksiltme 14 - mayı s- 937 tarihine rastlıyan cum agunu sa

at 15 de Erzincan parti binasında toplan3cak parti ilyönkurulu he-
yetince yapılacaktır. _ . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler aşa~ıda yaz~lı temı
nat ve ve3aiki aynı gün saat on ikiye kadar hey !t başkanlı gına tes-
lim etmiş olmaları Jaz mtlır. . 

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

B - Kanunun tayin ettiği vesi1-.alar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibnce eksiltmeye girıneğe 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D - Ehliyet vesikaları Erzincan naha müdiirlü~ünden tetkik 

ve tasdik edilecektir . 
6 - Teklif mektupları ihale gwnü saat on dörde kadar makbuz 

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

Ankara Def terdarlıgıııtlaıı: 
Askeri ve mülki mütekaitler ile dul ve yetimlerıııin haziran 

937 yoklamaları 6-5-937 tarihinden 25-5-937 gününe kadar yapıla-
caktır. 

Alakadarların yoklama kağıdlarında yazılı suallerin ayrı ce -
vahlarını yazarak belediye muhtarlık dairesine tasdik ettirdikten 
sonra maaş cüzdanı resmi senet, rıiifus ~zl.eresi ve birer foto~ra -
fiyle mayıs yirmi beşinci akşamına kadar Defterdarlık muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları. ( 1139) 1-1966 

i\nkara İnhisarlar 
Ba~m üdiirlüğüıulen: 

İdaremizin Çamaltı Tuz Fabrikasında insan eli değmeden fen
ni usullerle hazırlanan sofra tuzlarımızın beher l·iloluk pal.eti 13 
kuruş fiatla ve halka bir kolaylık olmak üzere Başmüdürliig' müz 
Satış ambrından perakende satılmaktadır. 

İstiyenler, arzu ettikleri mi darda satın alabilirler. Satı~ saat-
leri 9 - 12, 13 - l S dir. ( 1053) 1-1825 

P. T. 1·. Levazım l\fiidürlüğiiıulen: 
1) - İdare ihtiyacı için (11.50) adet Pelerin kapalı zarfla alına

caktır. 
2) - Muhammen bedel (12650), mııv.tkkat teminat (948,75) li -

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

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

4) _ Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, İstan 
bulda Ayniyat Şubesi Müdürlüğünden parasız verilecektir. 

(1052) 1-1824 

öğretmen Ok~ulu 

Direl{töelüğünden: 
Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26-2-937 tarihinde ihale edil

miş ise de müteahhit, teahhüdünü yapmamış olması dolayısiyle 
tekrar müteahhit nam ve hesabı~a 14-5-937 pazartesi günü saat 3 de 
Okullar Sayışmanlığındaki komısyonda açık eksiltme ile münaka-

sası yapılacaktır. . . .. . 
Şartnameyi görmek ıstıyenler Muzık Okul Direktörlüğüne lıaş 

vurma.lan. (1056) 1-1827 

Başvel{ale:t ist.atistiJ~ genel direk 
törlüğii eksiltme ve ihale 

komisyonundan: ., 
1 

_ Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı~_arılan iş genel nüfus 
neticelerini gösteren fra.nsızca ve turkçe y zıh b ..,1 k ve 

s~yımı tertibi kfimilen yeknes~k 20 c it eser n ba dır. 
sutun B h . 16 sahife üzerııt.den 140 forma ta lmin olunan 20 

2 - . eherı birinden ikişer ~in adet b:ısıl"'caktır. Form sı 35 li-
cilt eserın er . 

4900 1
. ·a baskı bedeli tahmın olunmuştur. 368 lıralık mu-

radan 11 
e inat verilmesi lazımdır. 

vakkat t ~ 'itme 1937 haziııınının 3. üncü per~embe gü ü saat 
3 - sı miid'irlük binasında toplanacak komisyonda -çı -

14,30 da Aumul m dan bir saat evvel zarfların komisyon reis ıgine ve
lacaktır. çı ma 
rilmesi lazımdır. • · 

B
u baptaki şartname ve nüınu e KOm"ıyon katipliginden ıste-

1-1918 
nebilir. (1083) 

Surayı 
' 

devlet 
" Umumı l{atipliğirıden: 

· · d mu"nhal 17 5 lira maaslr üçüncü sınıf katiplik için 
Daıremız e • · 

_ 937 cuma günü bir miisabaka yapılacaktır. 
14 - mayıs . k' d d b' · k nunun 4 üncü maddesınde ı şartlar an maa a ır 

Memurın anu 
"d · olmamak ve daktilografiye vakıf bulunmak meş-

mektebe mu avım . . . .. 
ı kı 'l · esikalariyle bırlıkte arzuhal ıle muracaatları. 

ruttur. ste ı erın v 
(1120) l-1941 -

devrik eşcardan yüzde otuz zayiatla şartname erinde miktar ce ha
cimleri yazılr muhtelif çaplarda 9864 metre mikap kerestenin imal 
ve lıu ormanlara en yakın istasyonlara :sevki işi pazarlıkla yaptırı
lacaktır. 

2 - Pazarlık 11-5-937 tarihine müsadif sah günü saat 15 de Bo
hı Sıhhat Müdürliigünde yapılacaktır. 

3 - Beher metre mikabı mamiıl kerestenin istasyonda vagon 
teslimi muhammen bedeli 25 liradır. 

4 - Şartname projesini görmek istiyenler 15 gün içinde her 
gün Ankarada 1s:,an umum müdürlüğüne, Bolu, İzmit, Zonguldak, 
Sıhhat müdürlüklerine ve İstanbulcla iskan miıdürlüğüne miıraca
at edebilirler . 

5 - İliin müddeti 27.4.937 tarihinden itibaren 11-5-937 tarihine 
kadar olmak üzere 15 gündür. (1130) 1-1964 

Türl{ 1\ aarif (:emiyetindeıı: 
. Cem!:>'ctim~zin 8. mayıs halkevinde verecegi; Balo davetiyeleıi 

ıı:t~ek uzeredır. İstiyenler, Cemiyet mcrke.zile İstanbul, Sebat ve 
Y enı eczanelerden tedarik edebilirlr. (1125) 1-1945 

~orum Ilbayııgından: 
1 - Eksiltmeye koııaıı iş: Çorum hastahanesinde yapılacak 

pavyonun zemin katının inşaatına dairdir. 
B~ işin bedeli .. keşfi ~4?07. lira 51 kuruştur. 6500 lirası 31 mayıs 

tarıh_ıne J,adar mu!ea~hıdın ıh~ar edeceği malzemei inşaiye veya 
b.u nıs~ette >:apacagı _ışe muka~ıl 93f' büdcesinden tediye edilecek
tır. Mutebakı kısmı ıse 937 budcesınin tasdik ve vürudunda öde. 
necektir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni ve hususi şartname. 
F - Proje. 
İsteyenler bu evrakı Çorum vilayeti daimi encümen dairesinde 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 1937 mayısının 12 inci çarşamba günü saat 14 de 

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

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

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

Ankanı Hl'lt•flİ)t' Ht>isliği İhuıları 
~~----------~ -------------~ 

ILAN 
1 - İtfaiye memur, şoför ve efradı için 85 takım elbise ıs gü11 

ınüdcletle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mu tummcn bedeli (1450) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (108,75) liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini görmek istiyenler her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerinde 14-mayıs-937 cuma günü saat on 
bul(ukta Belediye Encümenine müracaatları. (1063) 1-1839 

BİLİT 
1 - Cebeci Mezarlık bekçi kulübesinden çöp tarlasına kadar 

yapılacak adi kaldırım on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko • 
nulmuş.tur. 

2 - Bedeli keşfi (1440) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (108) liradır. 
4 - Şartnamesini ve keşif varakasını görmek istiyenler her 

gün yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 14-mayıs-937 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (1060) 

1-1836 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1062 ada 2 parselde İnkılap sokağında Kazım

paşa caddesinde 65 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (195) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (14,62) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 14 - mayıs - 937 cüma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (11)62) 1-1838 

İLAN 
1 - Su idaresi müstahdemim ıçin alınacak 72 takım elbise ve 

61 takım tulum on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmu,tur. 
2 - Muhammen bedeli (1565) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (113) liradır. 
4 - Şartname ve nümunelerini görmek istiyenler her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 14-mayıs•937 cuma günü saat on 
buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (1059) 1-1835 

1LAN 
ı - Su idaresi depoları elektrik tesisatı 15 gün müddetle açık 

e ;sıltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (1336) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (100,20) liradır . 
4 _ Şartname ini gormek istıyenler her giin yazı işleri kate • 

mine ve isteklileıin de 14-mavıs-937 cuma günü saat on buçukta be. 
lcdiye encümenine miıracaatları. (1061) 1-1837 

Askt•ri J•.ıh 'kaim l ı 111111 Mıidiirliif.!ii Satmalma 
Kt mİı;\om 11\nl.ırı 

ALf D YAPTIRILACAK KABLO 
"'ANALI ARI İNŞASI. 

KIR 

) liı a o an yu rd.ı ya ılı in ut askeri fab
r' k Iar um m mıi lu ii ı>at n 1 a komı yonunca 17-mayıs 9.,7 
pa rtesı gu · s t 15 _d_e k 1r .arf ile ihale e~ıleccktır. Şartna • 
me (55) k ru mu .. bılınoe o ı yandan vcrılır. Tuliplerin u
vak at t ~mat olan ( 12) Iir.ı (Su) kur~i?u havi teklif mektupla • 
rını mez nır gunde s t 14 e .adar komısyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı J:, nunun 2 ve 3maddelerindc yazılı vesa
il.le muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (10 ı) 

1-1893 

MÜTEA~JHİ'~ NAM V.E HES~BINA 10 TON GÜMÜŞ KUMU 
Tahmın edılen bcdelı (800) lıra olnn yukaı da miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdı.irlüğü sat n alma 
komisyonunca 17-5-937 pazartesi günü saat 14 de pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1068) 1-1878 
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REÇETELERİNİZİ 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

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

Kars Cumhuriyet Halk Partisi 
Başkanlığından : 

1 - Kars şehrinde yapılacak 49323 lira 62 kur~~ ?,e?eli keş~f
li halkevi inşaati kapalı zarf ~suliyle 4-5;937 salı gunu ıhale e.dıl· 
mek üzere uzatılmıştır. Talıb çıkmadıgından pazarlık surctıyle 
ihalesi 14-5-937 gününe uzatılmıştır. 

2 - İhale C. H. Partisinde toplanacak İlyönkurulca yapıla-
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuruştur. 
4 _ Bu ic:e aid proje, keşif evrakı, münakasa şartnamesi ve 

feııni şartnam~ Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığmdan parasız 
verilecektir. İstekli olanlar teklif mektublarmı 2490 sayılı kanuna 
uygun şekilde hazırlıyarak teminat mektubları ve ehliyet vesi
kalarını havi bir zarf içinde muayyen saate kadar makbuz muka
bilinde Parti başkanlığına vermeleri ilan olunur. (2538) 1-1987 

Türk: telsiz telef on 
şirlieli idare 

• 
anonım 

meclisinden: 
Türk telsiz telefon şirketinin hükümetle yapmış olduğu on 

senelik isletme mukavelenamesinin hitam bulması dolayısiyle şir
ketin va;iyeti hakkında icabeden kararm ittihazı için his~:d.~rlar 
umumi heveti 1937 senesi haziranının onuncu perşembe gunu sa
at on beşte şirketin Ankarada İstiklal caddesindeki merkezinde 
fevkalade olarak içtima edeceğinden sayın hissedarlarımızın top
lantıya gelmelerini dileriz. 

Rııznamei Müzalierat: 
1. - Şirketin vaziyeti hakkında karar ittihazı. 

Çank:aya birinci ımntaka tapu 
sicil muhafızlığıııdan: 

Dikmenin Ömer pınarı mevkiinde kain olup vergide yağcı oğ
lu Panayot oğlu Yovakim ve hissedarlarından metru~ olarak ka
yıdlı bulunan bir kıta harab bagm Ankara defterdarlıgının 16-4-937 
gün ve 19 89 9068-5 sayılı yazısiyle maliye hazinesi namına tescili 
istenmiştir. 

Tapu sacilinde kaydı olmadığı anlaşılan. bu gayri men~ulı'.ln 
mülkiyeti hakkında yerinde tetkıkat ve tahkıkat yapılmak uzere 
24-5-937 pazartesi günü saat 10 da mahalline memur gönderilecek
tir. Bu yerde benim hakkım var diy~nlerin ellerindeki belgeleriy
le birlikte muhafızlığımıza veya yerme varacak memura baş vur-
maları bildirilir. (1145) 1-1977 

Ankara Le'\azmı Amirliği Satmahna 
Komi yomı llun1arı 

·---------------- ---------------~ 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu için 
60.000 kilo yoğurdun kapalı 
z rfla e siltmesi 25. 5. 937 alı 
g nu sa t 15 de yapılacaktır. 

2 - Yo urdun tua rı 9. O 
lir olup muv kkat temin t 

720 lir dır. Ş tn m si her ı n 
k ' syonda p ra ız onihir. 

3 - İste lilerin k n nıın 2 
ve 3 uncu maddel r'ne i ve 1• 

ve t m n t m kbu la mı h vi 
tek if mektublarını ya dı giın 
ve atten bir saat evveline ka
dar levazım aoıirligi satın alma 
komısyonuna vermeleri ( 1142) 

1--1975 

İLAN 
ı - Ankara garnizonu için 

70 000 kilo sütün kapalı zarf
la e i tm i 24. 5. 937 pazartesi 
gun t 15 de yapılacaktır. 

2 - S tun tut rı 9800 lira 
olup mu k t temin tı 735 Ji
rad r. Ş rtn m si her ün ko· 
mi onda par sız görülür. 

3 - İ t lilerin k n nu 2 
ve 3 iıncu madde erindekı vesi
k v 'nat makbuzlarinı havi 
teklif mcktublarını yazılı gün ve 
saatten bir saat evveline kadar 
levazım amirligi satın al:n:.ı. ko
misyonuna vermeleri. (1143) 

1-1976 

Eınlak: ve Eytam -Bankasındaıı: 
1 - Yenışelıirde Kazım Özalp c ddesinde eskiden Büyük Mil

let Meclisı rei iliğine tahsis edilmiş olan ev ıle müştemiJatına ve 
yanındaki eski temyiz komisyonu binasına ve bunun arkasında 
Taj 18 No.lu evi:' aid enkaz - yıkma ve taşıma da alıcıya aid olmak 
üzere • arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma mayısm 12 inci çarşamba günü saat 15 de Emlak 
ve eytam bankası binasında yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya aid şartname istenildiği zaman bankadan ah
mr. Yıkılacak binaları görmek için reislik binasındaki bekçiye 
müracaat etmelidir. (1151) 1-1970 

Aıık~ara Nafia l\f üdürlİİr,Oiinden: 
Hariciye vekaletinde yaptırılacak olan (1660) lira bedeli keşif

li tamirat 10 mayıs 937 ye müsadif pazartesi günü saat 15 de Na
fıa miidürlüğü odasında toplanan komisyonca acık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Muvakkat teminat 124 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektubunu ve tıcaret odasından musad

dak vesika ile nafıa müdürlüğiınün fenni ehliyet vasikasmı hamil 
oldukları halde 10 mayıs 937 de saat 15 de komisyona gelmeleri. 

Buna aid keşif ve şartname her gün nafıa dairesinde görülebi-
lir. (1149) 1-1988 
-------~----------~--------~~--~----~--------------

Kütahya Şarbaylığrr<lan : 
Elektrik santralında (50) amper ve (380) volta kadar beş tane 

tek fazlı efektif takath elektrik sayacını birden muayene ve ayar 
edebilecek takatta ve endüktif ve kapasitif faz kaymalarını göste
rir fazmetreler ve izolasyon tecrübe cihazlı bir ayar masası tesis e
dilecektir. 

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

Ayrıca yeni veya az kullanılmış 1.20 • 1.80 metrelik torna tez
g~hı ile orta boy makkab da 550 lira kıymetle o gün için açık ek
sılt?1eye konulmuştur. İsteklilerin her ikisi için ayrı ayrı teminat 
v.e ıhal~ kanunu mucibince icab eden vesikalariyle eksiltmeye iş
tıraklerı. Şartnameleri her gün belediyede görebilirler. Taşradan 
istenildiğinde gönderilir. (2534) 1-1986 

Emlak: ve Eytam : Banl{asından: 
.Emlak ve Eytam bankası umumi heyetinin fevkalade olarak 

hazıranın sekizinci salı günü saat on oırde banka merkezinde top 
!anacağı hissedarlara ilan olunur. (1150) 1-1989 

ULUS 

Devlet Demiryolları ve Limanları Uıuum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu llanlan 

İLAN 
Muhammen bedeli ( 475129,70) lira olup eksiltmesi feshedilen 

50 bin ton krible alman maden kömürü 17-5-937 pazartesi günü sa
at 15,30 da pazarlıkla Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (22755,19) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, rsemi gazetenin 7-5-936 G. ve 
3297 numaralr nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
da alınmış vesikayı hamilen aynı gün muayyen saatte komisyon 
reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Anrakada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk şefliğinde görülebilir. (1071) 1-1879 

l\lilli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

Komisyonu ilanları 
--------~------- -----------------

BİLİ T 
1- 106 Kalem Muhtelif telsiz malzemesine talip çıkmadığın

dan yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2- Tahmin edilen bedeli 3100 lira olup ilk teminat parası 232 

lira 50 kuruştur. 
3- İhalesi 18 Mayıs.937 salı günü saat 11 dedir. 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2,3 üncü mad. 

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

1-1911 
B1L1T 

1 - 5000 kilo tüfek yağları açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 1500 lİl."a olup ilk teminat parası 112 

lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 10 mayıs 1937 pazartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. Satrn Alma Komisyonunda hazır bulunmaları. (1005) 1-1736 

Ankara Birinci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

Ankara posta telgraf idare
si vekili avukat Saim Hüsnünün 
İtfaiye meydanında Kırşehir 
hanında 5 No.da mukim Ziya a
leyhine ikame eylediği alacak 
davasının cari muhakemesinde 
dava olunanm bulunduğu yer 
meçhul olduğundan kendisine 
tebliğat yapılamamıştır. Usulün 
141 inci maddesine tevfikan yir
mi gün müddetle ilanla gıyab 
kararı gönderilmesine ve yemin 
teklif edildiğine mahkemece !<a
rar verilmiş olduğundan kendi
sine bildirilir. Mahkeme 26-5-
937 perşembe günü saat 9.5 a 
bırakılmış olduğundan o gün 
mahkemede bizzat hazır bulun
madığı veya bir vekil gönder
mediği takdirde gıyaben mah
kemesine bakılacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilcin 
olunur. 1-1968 

Satılık Arsa 
Yeniş hir Selanik caddesi 

maliye ta ıl 'iube i kar 1 ında 
Telefon: 3829 

1- 1972 

Müret p aranıyor 
Mehmet İhsan matbaasına 

müraca t. 

TERKi TİCARET 
DOLA YISIYLE 

Büyük Tenzilat 

ESKEN AZI 

' • 
Bankalar caddesi No: 2i 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 

Yenişehir Düzenli sokağı Zi
raat Bankası memurlar apaıtı
manları arkası No. 10. için~-ki
lere müracaat. Telefon: 2676. 

İST ANBULDA KİRALIK 
Taksimde, Talimhanede yaz 

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

Möbleli iki oda 
Bütün istiralınti müemmen 

ve ucuz şeraitte acele kiralık
tır. Demirtcpe Akbay sokak SA 
No. lu eve müracaat. 

1-1973 

l(iralık: Ev 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk Mahkemesinden: 

Çatalcada Tarla köyünden 
34 sayılı evde kayıdh Ahmed 
oğlu topal Aliye: 

Karınız Ankarada Kayabaşı 
mahallesi Akış sokak 11 sayılı 
evde Said kızı Emine tarafın-
an aleyhinize açılan ihtar da

vası üzerine 3-5-937 pazartesi 
günü saat 14 e mahkemede bu
lunmanız için Ulus gazetesiyle 
ilanen davetiye yazılmıştı. Gel
mediğinizden giyaben mahke
meye devam edilerek yeniden 
28-5-937 cuma günü saat 14 de 
mahkemede bulunmanız veya bir 
vekil gondermeniz aksi takdir
de mahkemeniz giyaben görül
mek üzere ic:bu giyab kararı i
lanen tebliğ olunur. 

1-1991 

l{iralıl{ Ev 
Kavaklıdere Sümer Bank ev· 

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

Taliplerin Dahiliye Ve le
ti mutemedi Ahmed Hamdi Ya -
cıoğluna veya K ğıt~ı Ha il Na
ci'ye müracaatları. 1-1 22 

l(iralık Ev 
Yeni Turan maball ınde 

Akköprü cadesinde Salahad lin 
Refık fabrikası yanında 164 nu
maralı üç oda, bir mutfak, b n
yo, bahçe elektrik, havagazı ve 
terkosu bulunan kargir hane ki
ralıktır. Tutmak ve görmek is
tiyenler içindekilerine müracaat. 

1-1970 

ZAYi 
Zcrbanktan aldığım 2126 

No: lu bonornu kaybettim. Hük
mü yoktur. 

Mustafa 

Ankara Üçüncü icra Me
murluğundan: 

Posta idaresine 16 lira60 ku
ruşa borslu Ankara İsmet paşa 
mahallesinde Necmettin Şaki
rin köşkünde Sit şirketi Bel
çika grupuna yapılan tebligat 
mucibince ikametgahı meçhul 
bulunduğu anlaşdmıştır. 20 gün 
mehil verildi. Bu müddet zar
fında itiraz etmediği surette ic
ra muamelesine devam edilece· 
ği tebliğ makamma kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

1-1969 

ZAYi 
Ankara memurin koopera

tif şirketinin 2165 numaralı hi -
se senedini zayi ettim. Yen'si
ni alacağımdan eskisinin bük· 
mü yoktur. Yarbay 

Yusuf 

YENi 
BU GECE 

7. s 1937 =======-

i LAN 
~1alatya bez ve İJllik f ahrikası 

türk anonim şirl{etinden: 

Malatya fabrikası 
insaat m iinakasası 

' .ı 
1 - Ş i r k e t i m i z i n Malatyada yaptıracağı 

1.245.498,15 (Bir milyon iki yüz kırk beş bin dört yüz 
doksan sekiz lira ve 15 00) keşif bedelli Bez fabrika
sının inşaati vahidi fiatla ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

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

3 - Eksiltme 20 Mayıs 1937 pazartesi günü saat 
14,30 da Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

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

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

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

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

1-1979 

Sivas İli Bayındırlık Dirıektörlüğünden · 
25-5-937 cumartesi günü saat 12 de Sivas vilayet daimi encüme

ninde ihale edilmek üzere 22476 lira 70 kuru keşif bedelli Sivasta 
yavılacak vali evi inşaatı kapah zarf usuliyle 24.4.1937 den itiba
ren tekrar eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri keşif proje ve sair evrakı vilayet encumeninde her za
man görülebilir. Muvakkat teminat 1857 lira 53 kurustur. İsteklile
rin müteahhidlik vesikası göstermeleri ve bir teahhüdde en az 
15.000 lirahk bina ve buna benzer inşaati iyi bir surette yapmı' 
olduklarını isbat eylemeleri şarttır. İstekliler teklif mektublarmı 
25-5-937 cumartesi günü saat 11 e kadar vilayet daimi encümeni-
ne vermeleri lazımdır. (2402) 1-1984 

Ankara icra Dairesi Gayri menkul SatışMemurluğundan: 

1 - Mahcuz olup satılmasına knrar 'Yerilen tapunun 348 ada, 
13 parsel No: .. ında kayıdh ve Ankaran n ı,urtuluş mahallesinde 
Ka tal tepe sokagında kain bir bab ah b evın 64 hisse itibariyle 
24 hissesı a gı aki artlar d ir sınde ç k artt rm ya çıkarılmış
tır. 

2 - pıdan girıldikte bir h l b r b hçe, bir oda, bir aralık 
· er taraf iki oda, bir mu f , b r r ı ve o ç de bir dut a
cı vardır. Hey'eti umum y ine bın ı i yuz lira kıymet kon

muştur. 

3 - S tış para ile olma • iı 
m a gunu t 14-16 ya k d r 

memurlugunda yapılac ktır. 
4 - Talihler takdir edılmiş olan yu rıda i muhammen kıy

metin yiızde yedi buçugu ni bctınde pey akçesi veya millı bir ban
kanın temınat mektubu ile kanunen teminat olarak bul edılen 
hazine tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış giinü arttırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
yetmis beşini bulduktan ve üç defa nida ettirildıkten sonra mez
kur günün 16 mcı saatinda en çok arttıran talibine ihale oluna
caktır. 

6 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edilen bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulm dıgı takdirde 17-6-937 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci art
tırmada. (Keza muhammen kımetin yüzde yetm"ş beşini bulmak 
şartiyle en çok arttıran talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bul
madıgı takdirde ise 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan borç 
beş sene müddetle tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci arttırma1arda ihale bedeli ihaleyi müte
akib verilmedigi takdirde iızerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyleme
si için yedi gün kadar mehil verilecektır. İşbu müddet zarfında i .. 
hale bedeli yatmlmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evci en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almaga razı ise i· 
hale farkı birinci talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edi .. 
lecel:tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeni
den on beş gün ikinci arttırmaya çıkarılacak en çok arttıran tali .. 
bine ihale edilecektir. 

8 - Her iki arttırmada da gayri menkul talibine ihale edil
dikte tapu harcı ile müşteriye ve ih le tarihine kadar olan mütera
kim vergi ve resim dellaliye ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
di !arını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutul caklardır. 

10 - Arttırmaya iştirak edecekler 20 - 5 - 937 tarihinde 937-14 
No: ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname-
mizi okuyabilir. 1-1983 

SiNE1\1Al~AR HALK 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 gorebilirler. 1-194..ı 

Bütün dünya sinemalarında rekor 
kıran bir sinema harikası 

ROMEO ve JULIET -

BUGÜN BU GECE 

LiNÇ KANUNU 

Ba§ Rollerde: 
Silvia Sydney - Spençer Traay 
Seyircilerini büyiik bir alaka ile 

sürükliyen kuvvetli bir macera filmi 
llave olarak: 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Baş Rollerde 
Norma Scearer - Leslie Howard 

CONDOZ 
Matinelerde son defa olarak 

Son Casuslar 
Renate Müller - Gcorge Alexendre 

CANLI RESiMLER (RENKLi) 

Tenzilatlı halk matinesi 12,15 de 
DON JUAN 


