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1. lnönü Londra yolunda 
-
Başbakanımız Pariste BB. Löbrön, 

Blum ve Delbos'la görüştü 

9 MAYIS 1937 PAZAR 

19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayranııdır 
sa:__ 

HER YERDE 5 KURUŞ 

İmtihan günleri tesbit edildi 
Kültür ba. 

kanlığı mek .. 
tebleri. 
m i z d e ders
i erin k e •im 
günleri ile im
tihan günlerini 

Fransız gazeteleri Hatay işi 
dolayısiyle bu konuşmaları 

çok yerinde buluyorlar 

teıbit etmiı ve 
alakalılara bil
dirmi§tir. lmti· 
han liıte•ini ve 
günlerini ikin
ci saylamı:r.d a 
neırediyo
ru:r.. Resmimiz, 
imtihanı güler 
yüzle bekleyen üç mektebli yavruyu göıteriyor. 

P . 8 (A A ) - A dolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Ba barkıs, 1 . t ·ı .. .. nba ... bah Parise aelmiıtir. İnönü istasyonda, 
ş a an sme nonu u .... 0 1 B · r w · 

Dıt bakan Delbos, Yugoslavya v~ .Irak elçiler\ ~~Ye:~ e~ g~~!:e:~ 
yunan işgüderleriyle Türkiye elçıhk ve ~.on~ ~=ri b~i:7 subayları: 
Pariste bulunan talebelerimiz ve talebe mufettiş 1 M • wl 

d k 1 d bak l k siyasi müsteıarı enemencıog u 
mız, ayinler ve i i, ıt an 1 1 et lnönüne talehe-

8. Blum parlamentodan 
itimad reyi aldı 

Numan Rifat tarafından karşılanmıştır. Bayan sm 
!erimiz tarafından buketler s ..... -lmuştur.bak ı ...... Fransa hudu-

Paris, 8 (A.A.) - Dün öğleden sonra parlamentoda Başbakan 
Leon Blum, hükümetin sosyal ve ekonomik politikası hakkında izahlar 
verdikten aonra halk cephesine mensub bütün mebuslar, ayağa kalka
rak kendisini hararetle alkışlamıılardır. p . b" ük' 1 . . Suad Davaz Baş an nonunu 

arıs uy e çımız 
Başbakanımız son seyahatlerinden 

birinde 
dundan karşılamışlardır. 
İnönü'nün gelişi dolayısiyle Paris 

ıolisi tarafından emniyet tertibatı a· 
mmıştır. 

İnönü doğruca elçilik binasına git· 
niştir. Başbakan Blum İnönü şerefine 
.:ıir öğle ziyafeti vermiştir. İnönü ak· 
jam da dış bakanı Delbos tarafından 
şerefine verilen ziyafette hazır bulu
nacak ve yarın Londraya hareket ede· 

tektir. 
Baıbak!lnımızın Pari.teki 

konuşmaları .. 
p . 8 (A.A.) _ Cumhur reısı Leb-
arıs, İ .. .., .. 

run Türkiye başbakanı İsmet nonu nu 
yan:nda Türkiye büyük elçisi olduğu 
ha1de kabul etmiştir. 

D •w k"l Blum ve Ba· 
ıger taraftan başve 1 • 

yanı başvekalette İsmet İnönü şerefıne 
bir öğle ziyafeti vermişlerdir. 

Havas tebliğ ediyor: Başve~~l ~lum'· 
un Türkiye başvekili İsmet İnonu şere-
fı. d· - · ··-1 . f ti saat 15 de ne ver ıgı og e zıya e , 
bitmiş ve iki başvekil fransız-türk d.ost-

1 w • A •• ter teatı et· ugunu kutlayan samımı soz 
mişlerdir. 

Öğle yemeğinden sonra türk ve 
fransız başbakanları bir saat kadar hu
susi görü~melerde bulunmuşlardır. 

Dış bakanı Delbos, bugün öğleden 
sonra, Türkiye ba~vekili İsmet İnönü ile 

mülakatta bulunmuştur. 

Fransız gazetelerinin Fikirleri 
Paris, 8 (A.A.) - Türkiye başbaka· 

rurun Paris'de ikameti hakkında Pöti Pa• 
rizyen gazetesi diyor ki : 

"Dirijanlarımız yeni Türkiyenin bu 
kadar salahiyetli bir devlet adaıniyle ya
pılacak bu temastan ancak pek ziyade 
memnun olabilirler. Fransa • Türkiye 
dostluğunun bu görüşmelerden kuvvet· 
lenmiş olarak çıkacağına hiç şüphe yok· 
tur." 

Lö Jurnal'da Sen Bris yazıyor: 
''Bu kadar vaktinde düşen hiç bir 

görüşme mevcud olamaz. Sonkanunda 
İskenderun meseelsi hakkında Cenevre· 
de yapılan anlaşma bir çok teferruat 
noktalarını tesbit edilmek üzere bırak· 
mıştır. Keza, Fransa ile Türkiyenin, Su
riye ve Sancak sınırlarının garanti altı· 
na alacakları ve Sancak türkleri ile Su· 
riye arabları arasında iyi anlaşmanın te
minine ihtimam edecekleri muahedenin 
de tesbiti icabetmektedir. Bu anlaşma 
Ankaradaki büyük elçimiz tarafından 
baZirlanmıştır. Son bir tetkika tabi ola• 
caktır." 

.... =--.....-ı-= 
ilkbahar 
At yarışları 

o • .. 

Bugün başlıyor 
(Yazısı 6. ıncı ıaylada) .. ··----- ·- ....... 

"Hindenburg,, faciası 
Tahkik komisyonu işe başladı 

Dr. Ekner, "Hindenburg .. balonunun eski seyahatlerinden birinde 

Lekhörst'de halkı selamlarken 

A tatürkle 
BB. Hitler ve 

Miklas a~asında 
Almanya milli bayramı dolayısiyle 

Reisicumhurumuz tarafından alman Re
isicumhuruna çekilen tebrik telgrafı ile 
gelen cevabın suretleri aşağıdadır: 

Ekselans B. Adolf Hitler 
Berlin 

Almanya milU bayramı mü:ıasebe· 
tiyle ekselanslarına hararetli tebrikle
rimi ve şahsi saadetleriyle Almanyanın 
refahı için olan samimi temennilerimi 
arz ile kesbi şeref ederim. 

K. Atatürk 

Ekselans Kemal Atat ürk 
'fürkiıyc Reisicumhuru 

Ankara 
Milli bayram münasebetiyle alman 

Lekhörst, 8 (A.A.) - Lekhörst tayyare meydanının garajında sı- milletiyle şahsıma karşı eksel5nsımz 
lanrnı~ olan Hindenburg balonu kurba·nlarının cesedleri önünden, tarafından izhar buyurulan tebrik ve te-

r~en akşam bu yolcuların bütün dostları geçmişlerdir. ( Sonu 6. ıncr sayfada ) 

g GKe~~o~ta~o~arıfaciah~kı~ r-------------------------------~ 
da tafsilat vermişlerdir. 

Yolları tıkamamaları ve hasta ve sıh· 
hi ardım arabalariyle itfaiye arabaları-

y . . . ile 1 .. ,., ol vermelerı ıçın sp er er o. ,mo· na y , . 
1 

. • • 
biJ..:ilerden Lekhörst e gıtmeme erını rı· 

ca etmişlerdir. 
Gün doğarken askerler hali enkaz a· 

rasında araştırmalar yapmakla meşgul 
idiier. ournan yiıkselmekte devam et· 

mcktedir. 

T hkik komiıyonu iıe batladı 
;ahkik komisyonu hemen işe başla-

K aza yerini kordon altın'l alan 
nııştır. k 

1 mütecessislerin balonun en a· 
asker er, d 

ki Şmalarına engel olmakta ır
z.rna ya a 
ıar. ~ 

Balonun enkazı yamyassı olmuş ur. 
Yalnız kıııhnış olan pervane yanmış ve 

. 1;: ..... inyom yıgmlarının arasın· 
dernır ve a ..... . 
dan yükselmektedir. k' . 1 

Kumanda yerinin son ba ır,esı o an 

d 
• ınasa ve iskemleler de goze çarp· 

ma eru 

maktadır. 
y ıcuların üç gün içinde sayabat et· 

"kl r~ teknenin yerinde şimdi sıcaktan 
~ük:Jmü~ pencere çerçeveleri görülmek-

tedir. , 
Dr. Ekener ile Hindenburg un su· 

b ıarı şimdiye kadar bir kaç kerre Lele· 
ay d'kl · · .. l 

h
.. t sahasını ı.eğenme ı crını soy e· 
ors . "b b . 1 d" Gelecek seneden ıtı aren a· 

nuş er ı. . . 
]onun başka bir meydanda yere ınmesı 

krarlaştırılmıştı. . . . . 
Lckhörst civarındaki sahıl, şıddetlı 

anlara maruz bulunduğu ve çok za· 
cerey .. ··1·· ld - ı' 
man bir sis tabakasiyle ortu u o ugu -
çin bu havalide sık sık kazalar vukubul· 

maktadır. . 
4 

nisan 1933 te Akron ismindekı ba· 

lon da bu civarda denize düşmüş ve bu 
( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--
i Türkçe ana dildir l !............... i ............................................................ 
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Güneş - Dil analiziyle 
yeni etütler 

Aydınlıktan budaklanıp gelişen anlamlar 

Aydınlık anlamlı ağar (Osm.), 

uyar- (Çuvaş.) "aydın olmak'', ağor • 

avor (grek) "fecir'', eher (Germen.) 
"erken'' ... sözlerini görmüştük. Bunla • 
rm prensipal köklerind~ki ğ-h-y kon • 
sonu yerine Altay lehçelerinin bağzıla
nnda genizleşmiş bir ng bulunuyor: 
enger - ingcr (Rad. 1, Teleut, Kiler.) 
"fecir; akşam fecri,,. Ba,ka lehçelerde 
ise bu konson büsbütün erimiş, söz iki 
heceli iken bir heceye inmiş olarak gö
rülüyor: a) uzun vokalle: er (Rad. I. 
Lebedi) İt (Şor. Sagay, Koybal) ''ak· 
faD'l fecri''; b) kısa vokalle: er (Anado· 
tu) "sabah, erken''; (lehçelerin çoğun • 
da -te -ten veya -ken ek:yıe: erte- irte
erde-erten ( ğ) -erken "sabah erken" 
gibi. Bunlar, evelkilere nispetle, küçül-

müş "reduit" ve kasılmış "contracte'' 

temlerdir. 
Hindöröpeen dillerde de aynı sözle-

rin küçülmüş ve kasılmış tiplerine ras· 

geliıunektedir: a) ğ-h fonemi düşmüş 

1 
Ahmet Cevat EMRE 

tipler- air (Got.) ''erken'', ocr (anglo
sakson.) "erken'', ear, eiar (grek.) "sa
bah", aur-a (!atin) "nesim: sabah rüz
garı''; b) kasılmış tipler: ar (eski nor.) 
"erken'', er (eski al.) ''erken", er/ır-ir 
(i) (grek.) ''sabah, erken,. gibi: vokalin 
kısaldığı da vardır: omerik epopelerde 
gördüğümüz mürekkep ar-is-ton ''sabah 
yemeği'' sözündeki ar- "sabah., gibi. 

"Ağar-ahar-,, dan ba~lıyarak "er-ir''e 
kadar geçit resmini yaptığımız bu ''ay
dınhk-f ecir" anlamlı sözler Güneş - Dil 
analizinden geçirilirken düşmü' olan 
fonem}eri iade edilir, etimolojik identi 
tebarüz ettirilir; bu misali dikkatle ta
kip eden okuyucuların, analizlerimizde 
müracaat olunan ''restorasyon'' işlevini 
kolaylıkla anlamış olacaklarını umarız. 

İki gruptan aldığımız tüm "plein" 

ve kasılmış tiplerin aşağıdaki etimolo

jik şemalarına bu kavrayışla nazar bu -

yurulsun: 

(Sonu S. inci sayfada) 

Başbakan nutkunda gerek işçilere, 
gerek patronlara vazifelerini hatırlat

mış, hükümetin şimdiye kadar baprdı
ğı işleri anlatmışı ekonomik kalkınma
nın bariz bir şekilde görüldüğünü ip. 
ret ettikten sonra "tevakkuf devresi •• 
nin yapılan ıslahata alr~lmak ve yeni 
ıslahat yapmak için lllzım olduğunu bu
nunla beraber hükümetin halk cepheü 
programında düşünülenlerden başka ıs

lahat yapmayı tasavvur etmediğini söy
lemiştir. 

Ziraatçilere yardım, ihtiyarlara ay. 
lık bağlamak, ziraatçilerin uğnyacak

ları felaketlere karşı tedbirler almak 
gibi, yeniden yapılacak ıslahattan bah
seden başbakan, halk cephesinin bazı 
zümrelerinin istedikleri gibi bayındırlık 
işlerine on milyar harcanamıyacağını, 
fakat 1937 senesinde bayındırlık işleri 
için 8 milyar ayrıldığını anlatmıştır. 

Vergi tahsili işinde yapılacak yeni
liklerden bahseden B. Blum, enternas
yonal serginin muvaffakiyet kazanma
sı için patron ve işçilerin kavgadan vu 
geçmelerini rica etmiş, işçilerin kazan
dıkları yeni hakların kendilerine yeni 
vazifeler yüklendiğine, buna mukabil 
patronların hakimiyetinin de bir haddi 
olduğuna işaret etmiştir. 

Nutuktan sonra parlamento hüküme
te 190 muhalife karşı 380 reyle itimadı
nı bildirmiştir. Parlamento 20 mayısa 
kadar toplantılarını tatil etmiştir. 

Yeni Sovyet 
Büyük elçisi 

Moskova, 8 (A.A.) - Sovyetler bir· 
liğinin Ankara büyük elçiliğine tayin 
edilen B. Karski, 1897 de Voronegede 
doğmuştur. Kendisi yüksek hukuk mek 
tebini bitirdikten sonra 1922 de harici
ye komiserliğine girmiş ve 1926 dan 
1930 a kadar birinci garb seksiyonunda 
önce direktör mu~vinliği ve sonra di
rektörlük yapmıştır. 1930 dan 1936 ya 
kadar sovyetler birliğinin Litvanyadald 
orta elçisi olmuş ve nih.ayet geçen son 
k5nundan beri de diş işler komiserliği 
birinci garb seksiyonu direktörlüğünü 
yapmakta bulunmuşaur. 

Milli küme 
maçları 

Milli küme maçlarına dün de An· 
kar::da ve lstanbulda devam olunmu~
tur. 

Ankarada Ankara gücü İzmir Üçok 
takımı ile 2-2, İstnnbulda Beşiktaş tz. 
ınir Doğan .. porla gene 2-2 berabere kal
mıştır. Maçlara aid tafsilat 6. ıncı say
famızdadır. 

!& 
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Günün içinden: 

Bir enkid dolayısiyle 
Uzun zamanlardan beri adını duymadığımız, imzasını görmedi -

ğimiz geçkin bir alimin ikiye bölünmüş uzun bir makalesi geçen gün 
bir İstanbul gazetesi·nin "serbest,, sütununda çrktr. Bu yazı Dr. 
Alexis Carrel'in "Bilinmiyen İnsan,, adlı kitabı hakkında ve onun ar
kad:ışımız Nasuhi Baydar tarafından yapılan tercümesi aleyhindedir. 

Bu geçkin alimin bu yazısında "ilmi kelam, metafizik" ve "tasav~ 
vuf,, hakkında malfunat sahihi olduğunu birkaç satırla anlatmasına 
lüzum yoktu; onu tek tük de olsa, bu mevzulara dair ağdalı bir dille 
yazılmış kitablarını gözden geçirmiş olanlar bilirler. Sonra uBununla 
beraber kitabın tercümesinden bu meseleyi mütercimin kendisinin de 
bilip bilmediğini kestiremem,, gibi imalar kütüphane içinde saç sakal 
ağarbnış ve kitablar karşısında gözlük camı kalmlaştınnış Mehmet 

Ali Ayni'ye yakışır ''edebi kelfun,,lardan mıdır-, değil mıdır, onu da 
biz kestiremiyoruz. 

" Serbest sütunda,, tefrika edilmiş olan bu uzun uintikadname,, de 
kitab türkçeye çevrilirken bir takını tercüme yanlışları, terim isabet -
sizlikleri de yapıldığı iddia edilmektedir. Bu fıkrada onları teker te
ker ele alabilecek yerimiz olmadığı icin bu münakaşayı ''mütercim,, le 
"münekkid'' e bırakmayı muvafık görürüz. Y alruz bu "tenkid" malca
lesinde ihtiyar muharririn mütercime, bütün Ulus gazetesine ve Fa· 
lih Rıfkı Atay'a ders veren şu satırlarına bakınız: 

u Bundan ba§ka müellif ne kadar meıhqr bir alim olursa olsun, 
onun bütün mülahazalarını aynı hakikat diye kabul etmek mümkün 
değildir. Binaenaleyh tercümede hQ§iye olarak bizim prensiplerimize 
uygun görünmeyen mülahazaların içimizdeki kıt düşünceli adamları 
siyanet için cevabları verilmiş olmalıydı. Mesela tercümenin 369 uncu 
sayfasından aynen aldığım şu ibareyi okuyunuz: "Evet, insanlar mü. 
savidirler; fakat lerdler müsavi değildirler. Onların hukuk müsavatı 
bir hulyadır. Zayıf akıllı ile jeni adamı kanun nazarında da müsavi 
olmamak lazımdır. Budala, zekasız, dikkat sarfına iktıdarsız, dağınık 
bir kimsenin yüksek bir terbiyeye hakkı yoktur ..... ,, 

Ne garib şey! bizzat Ulus gazetesinin müdafaa ettiği prensi.pfo;·e 
pek aykırı gördüğüm bu mülahazaları mütercim Nasuhi Baydar yap -
masa bile muhterem Falih Rıfkı Atay'ın münaıib bir lisanla reddet
mesi icab ederdi .• ,, 

Birçok yaraları deşip birçok hakikatleri bağıran bu kitabın kısa bir 
zaman içinde bütün dünya mü tef e'kkirlerini ilgilendiren kıymet ve 
ehemiyeti, hiç JÜphesiz, bir takım yeni ve orijinal hükümleri ortaya 
koymasrndan ileri gelmiştir. 
Meşhur ve gerçekten filozof Will Durant'm "son devirdeki Ameri

kan edebiyatı içinde en derin, en akıllı ve en düşündürücü eser,, diye 
tavsif ettiği, gene mütefekkir Wise'in "gelecek nesillerdeki mütefek -
kirleri tesiri altında bırakacağını,, söylediği bu kitabın "kıt düşünce
li,, adamlar tarafından da okunacağını ilk ve son defa hesaba katan 
galiba bu geçkin münekkid olmuştur. 

Bu türlü kitabların tercümesinde medeni dünyanın hiç bir tarafın
da altına fü~tüne ''haşiyeler" ilavesi gibi laübalilikler gösterilmez. Böy
le bir eser tercümesini bir vau ve İrşad kitabı haline sokmak zihni
yeti hiç olmazsa, bizden tetkiki masahif ve müellefat devirleri kadar 
uzaktır. Bir metin tercümesini:n dört bir yanını "lilmütercim" lerle 
doldurmak da modası geçmiş bir şark bilgiçliğidir. 

Hala, böyle bir tercümeyi ''Vol eri duzah makar" gibi 
başlayıp ' 'la'tebiru'' ihtarlariyle nihayet bulan cümlelerle 
mi görmek istiyorsunuz? 

terkiblcrle 
süslenmiş 

lstanbul 
F estiValine 
Hazır ık 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Festival 
komitesi bugün sergi ve spor haftalar:nı 

tesbit etti. Sporda yüzme, yelken, kü
rek, tenis, enternasyonal futbol ve gü
reş; amatör ve profesyonel güreş, kılıç, 
kalkan oyunu, halat çekme oyun1an 
vardır. 

Sergi: rc::;im, karikatür, fotoğraf ve 
el sanatları. Fotoğraf müsabakasına her 
istiyen bir şehrin tabii güzelliğine ve
ya tabii eserlerine aid iki fotoğrafla iş
tirak edebilecektr. Oteller ve pansiyon
larda gelen yolculara yüzde elli tenzi
liit yapılacaktır. 

Misafirlerin iyi ağırlanmasını bele
diye kontrol edecektir. Devlet demir
yolları da grup halnide geleceklere yüz
de elli tenzilat yapacaktır. Komite de
niz yollarının da tenzilat yapmasını te
min edecektir. 

Orta mekteb muallimli
ğine geçmek istiyenlerin 

imtihanı 
Maarif vekaleti orta mekteb mual

limliğine geçmek istiyen ilk mekteb mu 
allimlerinin ehliyetname imtihanlarının 
ne suretle yapılacağı hakkında bir tali
matname hazırlanmıştır. Proje talim ve 
terbiye dairesinde tetkik olunmaktadır. 
Talimatname önümüzdeki tadil ayla
rında yapılacak imtihanlara kadar ye
tiştirilmiş olacaktır. 

Kamutay çağrıları 
Y Dahiliye encümeni 10 - V - 937 

pa ., · c;i günü saat 1 O da top1anacaktTr. 

Nurettin ART AM 

Kuleli lisesini bitirenler 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Bugün 

Kuleli askeri lisesinde bu sene mezun· 
larma törenle diplomaları verildi. 

Türkkuşu çalışmaları 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Türkku

şu talebeleri bugün Ramide muvaffaki
yetli sıçrama tecrübeleri yaptılar. 

lşı.klı yuva 

Hindistanda seyahat etmış bır gaze
teci arkadaş gazetesinde, çulha denilen 
bir kuşun hususiyetlerinden bahsediyor. 
Çulha yuvasını yaparken, bunun malze
mesi içine, oralarda bol olan ağostos bö
cekleı·inden de karıştırır. Yalnız inşa 

tarzı itibariyle baJlı başma bir harika O· 

lan bu yuva, gece~eyin, pırıl pırıl ve ina
mlmıyacak kadar aydmbktrr. Çulhanın 

yuvasını böyle aydınlatmaktan maksadı, 
zannolunur ki, büyük kuşları ondan u· 
zaklaş tırmaktır. 

Taç giyme töreni hikayeleri 

Hem.en bütün Avrupa gazeteleri, bu· 
günlerde, Londradaki taç giyme töreni
ne aid hikayelerle doludur. 

Binbaıı W alter Howa.rd 72 yaşında 
bir ihtiyardır ki törende bulunmak üzere 
Rodezia'dan kal.kıp Londraya gealmiştir. 
Geçen gün yolda 40 • 45 yaılarında bir 
zat binbaşının koluna girip hatırım şo. 
ruyor: "Binbaşun, naıdıınız bakalım?'' 

- Affedersiniz, sizi tanıyamadım. 

- Beni pek iyi tanımanız lazımdır. 
Zira ben sizin oğlunuzum. 

Filvaki, bu zat binbaşının, para ka
zanmak üzere yirmi sene evel Rodezia'. 
dan Hindistana gitmiş olan oğlu idi. 

Bu hikayeden çıkarılacak hisse şu
dur: "Taç giyme töreni İngilizler naza
rında o akdar ehemiyet~idir ki yirmi yıl. 

ULUS 

Sanayi birliği 
azaları 

sehrimizde _, 

Bir kaç günden beri şehrimizde bu
lunmakta olan İstanbul sanayi biriliği 
azalan ekonomi ve finans bakanlıklariy
]e temaslarına devam etmektedirler. 

Ekonomi bakanımız kendilerini ka
bul ederek, istekleri ve serbest idha
ıat rejimi hakkında görüşmüştür. Finans 
bakanlığındaki toplantıda da İstanbul 
sanayicilerinin muamele vergisinin mat
rahını değiştirmek hakkındaki istekleri 
üzerinde görüşülmüştür. 

Sanayicilerin, bilhassa üzerinde 
durdukları nokta bugüne kadar ma
mulmadde üzerinden alrnmakta olan 
muamele vergisinin iptidai madde üze· 
rinden hesab edilib alınmasıdır. 

Finans bakanlığı bu suretle alınacak 

verginin devlet geliri üzerinde mües· 
sir olup olmILvacağını tetkik etmekte
dir. 

Sanayi birliği azaları dün kültür 
bakanlığıyla da temasa geçerek bu tem
muz sonunda İstanbulda açılmasr ka
rarlaştırılmış olan sanyi sergisi için Ga 
latasaray lisesinin salonlarından istifa
de hususunda ricada bulunmuşlardır. 

Kültür bakanlığı serginin galatasaray 
lisesinde açılmasına izin vermiştir. 

l(ızılaym idare 
hey.eti seçimi yapılflı 

Dün toplanan Kızılay Genel Mer
kezi toplantısında idare heyeti seçimi 
yapılmış, S ıhhat ve İçtimai Muavenet 

bakanı Doktor Refik S~dam birinci 
reisliğe, Kültür bakanı Saffet Arıkan 
ile Kamutay ikinci başkanı ve Trabzun 

saylavı Hasan Saka ikinci reisliklere 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti 

s ıhhat işleri dairesi reisi doktor Asım 
Arar umumi katibliğe, Çorum saylavı 

doktor Mustafa umumi müfett::•·ğe, 

dcvelte demiryolları sıhhat dairesi re
is i doktor Vehbi Demir vezm. mürakib
liğine yeniden seçilmişler ve açık bu

lunan muhasebe mürakibligine de diva
nı muhasebat azasından Mehmet Ali 

Apak seçilmiş ve 1937 kongresince tas

vib edilen kızılay cemiyeti 1937 • 38 büd
çesinin tatbiki için yeni heyete salahi
yet verilmiştir. 

Kömür depoları projeleri 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Liman

daki kömür depoloruna aid avan proje
ler bir inigiliz müessısı tarafından 

Londradan hazırlanmış ve liman idare
sine gönderilmiştir. 

danberi biribirini gÖl"memiş olan baba 
oğul dahi bu münasebetle Londrada bu
luşmuştur. 

Jpilakiri 

Bugünlerde sık srk bahsi geçen Hin· 
distandaki İpi fakiri baklanda Pariste 
çıkan La Republigen gazetesinde şunla

rı okuduk: "Bu adamın ~·ul adı Hacı 
Mırza Ali Handır. ihtilal çıkarmakla güt
tüğü gaye de şimali Hindistan aşiretle
rini bir araya toplayıp bir devlet kur
mak ve tabii, kendi de buna reis olmak· 
tır. Fakir, güzel bir yağız ata binmekte 
ve saçlariyle sakahnı kızıla boyamakta
dır.'' 

Kızıl saç'1, kızıl sakallı fakir, yağız 
atının üstünde böyle kıpkırmı.zı nazarla
ra çarpmak için saçını sakahnı kim bilir 
ne kadar zaman kınada bırakmıf olmalı
dır! 

~························~ 

~Okuyormu sunuz? 

l Cevab vermeden önce düşünü
nüz ki sadece okumakla, seç
kin eserleri okumak arasında 

" büyük fark vardır. 
~ Seçkin eserlerden en yeni 
~ çıkanını size tavsiye edelim: 

jBilinmeyen İnsan 
• .... Y•Y~YY~Y~,...Y++++++++ 
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Mekteplerde imtihanlar 

Kültür bakanı 
günleri tesbit e 

Kültür bakanlığı lise ve orta mekteblerle muallim mekteblerinde 
derslerin ne zaman kesileceğini ve imtihanlara ne zaman başlanıb ne 

zamaın bitirileceğini tesbit etmiştir. Orta ve muallim mektebleri ile 
liselerin birinci devre birinci, ikinci ve üç.üncü srnıfları, ikinci devre
nin birinci ve ikinci sınıfları 26 mayıs çarşamba günü dersleri kese
ceklerdir. Liselerin ikinci devre, üçüncü sınıfları ise 26 mayıs çarşamlJa 
günü dersleri keseceklerdir. Liselerin ikinci devre üçüncü sınıfları ise 
20 mayıs perşembe günü dersleri keseceklerdir. imtihanlara 21 hazi
ran pazartesi günü başlanacak ve 5 temmuza kadar sürecektir. 

Enternasyonal 
kömür sergisinde 

Kömür ve kömür yakan vasıtalar 

enternas.yonal sergisi muvaffakiyetle 
devam etmektedir. Dün sergiyi gezen 
İtalya büyük elçisi B.Karlo Galli inti
balarını şöyle anlatmaktadır: 

"-Bu sergi tertib itibariyle herke
se müşkilat çekmeden davayı ve bütün 
mevzuları kavratacak Lir incelikle 
hazırlanmıştır. Dekorasyonlara gelin
ce: Şunu bilhassa kaydetmek isterim ki, 
ben bir cok beynelmilel sergilier gör
düm, onlar da ancak bu kadar mükem
mel olabilmişlerdir.,, 

Şehrimizde bulunmakta olan İstan· 
bul sanayi birliği azaları da dün sergi
yi gezmişlerdir. Birlik azaları serginin 
bütün mükemmeliyeti haiz olduğun

da müttefiktirler. Tertib ve hazırlıkda 
ki muvaffakiyeti ve sergının ogre
tici mahiyetini bilhassa tebarüz ettirmek 
tedirler. 

Elektrik şirketinin davası 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Dün elek

trik şirketinde yapılan kaçakçılık suçu
na aid muhakemeye devam edildi ve 
mahkemenin devamı ayın 12 sine bıra
kıldı. 

a1kevindeki 
konferans 

Haber aldığımıza göre, 11 mayıs salı 

akşamı saat 21 de Ankara halkevinde 

Bolu mebusu B. Cevad Abbas Gürer ta-

rafından verilecek olan konferans, An

kara ve İstanbul radyoları tarafından 

neşrolunacaktır. 

Dün de yazdığımız gibi, konferan-

sın mevzuu: 

''Bundan 18 sene evel, 19 mayısa te

kaddüm eden günlerde Atatürk ve 19 

mayıs günü Atatürk,, dür. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Brezilya ne zaman istiklô
le kaı.•uştu? 

2 - lngilterede ilk amele sen

dikası ne zaman kuruldu? 
3 - ilk Paris sergisinin açılış 

tarilıi nedir? 
4 - Amerikan metro politen 

operasının kuruluş tarihini hatır· 
lar mısınız.? 

5 - Bolşevik ihtilcili ne zaman 
çıktı? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Japonyada 200 bin kişinin 
ölümiyle neticelenen büyük zelze
le ne zaman oldu? 

C - 1703 de. 
S - Roma imparatorluğu ne za

man battı? 
C - lsada11 sonra 479 
S - Turuva şehri ne zaman ku

ruldu? 

C - 1374 de. 
S - Büyük harbın mütarekesi 

ne zaman yapıldı? 
C - 18 ikinciteşrin 918 de. 
S - Lindberg yalnız başına A

merikadan tayyare ile Avrupaya 
ne zaman geçti? 

C - 1927 de. 

Lise fen kolu olgunluk imti
hanlarından riyaziye, fizik - k im
ya, tabiiye ve edebiyat kolu olgun· 
luk imtihanlarından edebiyat ve ta 
rih-coğrafya gruplarının yazılı ol
gunluk imtilıanlarile her iki kolun 
türkçe kompozisyan sualleri Kül
tür bakanlığınca gönderilecek fel
sefe ve içtimaiyat sualleri ise ko
misyonlarca tertib olunacaktır. Bu 
imtihanlar şu günlerde yapılacak
tır: 

Fen kolunun türkçe kompozis
yonu imtihanları 21 haziranda, ta· 
biiye imtihanları 24 haziranda, 
riyaziye imtihanları 29 haziranda, 
fizik - kimya imtihanları 3 tem
muzda, edebiyat kolunun türkçe 
kompozisyonu imtihanları 21 ha
ziranda, edebiyat imtihanları 24 
haziranda, tarih - coğrafya imti
hanları 29 haziranda, felsefe ve İç· 
timaiyat imtihanları da 3 temmuz
da yapılacaktır. 

Lise ve orta mektebler talimatna
mesine göre lise mezuniyet imtihanına 
girenlerin riyaziye, tarih • cografya, ta
biiye mezuniyet imtihanları yazılı ola
rak yapılacak ve sualleri komisyonlar 
tertib edecektir. Mezuniyet imtıhan' r 
olgunluk imtihanlar müddeti içinde ve 
komisyonlarca tesbit olunacak günler
de yapılacaktır. 

Lise ve orta mektcbler talimatna
mesine göre orta mekteb mezuniyet im
tihanlarına girenlerin türkçe, t arih, coğ
rafya, riyaziye haziran ve (Ylul mezuni
yet imtihanları yazılı olarak yapılacak 
ve sualler imtihan komisyonlarınca ter
tib olunacaktır. İmtihan günleri tcsbit 
edilirken riyaziye, fizik, gıbı derı;lerin 

arasına resim, B. terbiyesi gibi dersle· 
rin konulmasına komisyonlarca itina e
dilecektir. 

Liselerin ikinci devre üçüncü sınıf
larında 28 mayısta sözlü imtihanları baş· 
lıyacak ve imtihanlar 11 haziranda bite• 
cektir. Olgunluk ve mezuniyet imtihan
larına 21 haziranda başlanıp 5 temmuzda 
bitirilecektir. Liselerin diğer sınıfla· 

riyle, orta ve muallim mekteblerinde 
sözlü imtihanlara alınacak talebenin 
adlarının ilanı 31 mayısta yapılacak ve 
sözlü imtihanlara 4 haziranda başlana· 
rak 19 haziranda bitirilecektir. 

B. Hamid Ali'nin 
söy ldikleri 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Eski Bom 
bay valisi Hamid Ali ve karısı bayan 
Şerife İstanbula geldiler. Hamid Ali 
gazetecilere şunları söyledi: 

"- Uzaktan çok sevdiği Türkiye
yi yakından görmek için memleketini
ze geldim. Ankarada bir kaç gün kal
dnn. İzmir civarını dolaştım. Ankara 
bir enerji abidesi halinde hala gözleri
min önündedir. İzmiri tabii zenginlik ve 
manzarası bakımından çok enteresan 
buldum. Yalova ve Bursa kaplıcaların
dan istifade etmek üzere bir ay kadar 
kalacağım.,, 

.................................................. . . . . 
: HAVA : . . . ................................................ . 
Dün hava yağışlı geçti 

Dün şehrimizde hava sabahleyin kıs
men bulutlu iken öğleden sonra kapan· 
mış ve yağış başlamıştır. !ısı ancak 12 

dereceye kadar çıkabilmiştir. Meteorolo· 
ji işleri genel direktörlüğünden verilen 
malumata göre dün yurdun Ege ve ce
nub şarki mmtakalarr açık, diğer mın
takaları kapalı ve mevzii yağışlı geçmiş· 
tir. En çok yağış Sivasta olmuş ve ka· 
ra metreye 26 kilogram su bırakmıştır. 
Dün en düşük ısı sıfırın üstünde olmak 
üzere Ulukışlada 2, en yüksek ısı da Ma· 
latyada olmak üzere 28 derece olarak 
kaydedilmiştir. 
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M ısır ile kapitülasyondan istifade et· 
mekte bulunan on kadar devlet 

arasında geçen aydan beri Montreux
de devam eden müzakereler nihayet. 
lenmiş ve kapitülasyon sisteminin il
gası hakkındaki mukavele imzalan 
ınıştır. Malii.mdur ki geçen ağustos· 
ta İngiltere ile Mısır arasındaki mu
kavele imzalandıktan ve bilhassa 
Montreux konferansına daveti alaka· 

dar devletler kabul ettikten sonra 
kapitülasyonların ilgası prensip iti· 
bariyle kararlaşmış demekti. Diğer 
taraftan Mısır hükürneti de kapİtÜ· 
lasyonlar büsbütün kaldırıhncıy<ı ka
dar bir intikal devresinin geçmesine 
itiraz etmiyeceğini bildirmişti. Bina· 
enaleyh prensipler üzerinde mutaba· 
kat husule geldikten sonradır ki 
Montreux konferansı toplanmıştır. 
Konferans toplanır toplanmaz şu 

Katalonya' da sükOnet yeniden kuruldu 

Bilbao'da seferber edilen erkekler 
tahkimat işlerinde çalıştırılıyor 

meselelerle karşılaşmıştır: 
1 - İntikal devresinin müdeti 
2 - Muhtelit mahkemelerin salahi· 

yetleri ve teşkilatlan. 
3 - Kapitülasyon hakkından isti• 

fade eden devletlerin tebeaları gibi, 
sömürgelerinde ve mandaları altında 
bulunan halkın da istifade edip et· 

miyecekleri meselesi. 
Bu üç nokta üzerindeki itilaf şöy-

le hulasa edilebilir: 
1 - Mısır hükümeti intikal devri· 

ni on iki sene olmak üzere tayin et· 
mişti Fransızlar on sekiz sene istedi
ler. Fakat nihayet Mısır hükümetinin 
noktai nazarı kabul edilmiştir. Bina
enaleyh intikal devri 1949 senesinde 

nihayet buluyor: 
2 - On iki sene devam edecek 0

• 

lan muhtelit mahkemelerin te~rii 
salahiyetleri olmıyacak. Ve yalnız 
Mısır kanunlarını tatbik edeceklerdir. 
Bunlar iki sınıftır: Uk mahkemeler; 
istinaf mahkemesi. ilk mahkemele
rin, kırkı yabancı ve yirmi biri ını· 
sırlı olmak üzere altmış bir azası o

lacaktır. istinaf mahkemesinin ise on 

b
. . d' . ınısırlı olmak 
ırı yabancı ve ye ısı 

.. k" azası bulunacak. Ya
uzere on se ız "d 
hancı hakimler öldükçe veya teka~ 
olup çekildikçe, yerlerine ~ısır~ı ha· 
kim tayin edilecek. Fakat hıç hı~ ~a
man yabancı hakimlerin ni~betı uç· 

te birden aşağı düşıniyecektır. alA 
3 - K . tül.as yon hakkından a-

apı · tifade 
kadar devletler.in tebaaları ıs . 

. · i fogılte· 
edeceği gibi, mahmılerı, yan 1 •• . .. ·· ge aha ısı 
renın dominyon ve somur 

.. .. halkı fas· 
ve Fransanın da somurge ' 
hlar ve tunuslular istifade ede· 
ceklerdir. Fakat manda altında bulu· 
nan memleketlerin halkı istifade et 

n1iyecektir. 
işte Montreux'de imzalanan nıu· 

M.. kere
kavelenin hulasası budur. uza 
lerin dikkate şayan olan noktası, Mı
sır heyetinin her mesele de fransı:z
larla karşılaşmasıdır. On iki seneye 

l.k · tikal 
razı olmayıp on sekiz sene ı ın 

Barselona, 8 (A.A.) - Son zaman
lı:.rda çıkan anlaşmazlıklar, işçi sendi
kaları ile Katalonya hükümetinin dele
gesi arasında yapılan konuşmalar neti

cesinde halledilmiştir. 
Hücum kıtaları şefi kaymakam Ar-

rando ile İspanya hüküm.etinin delegesi 

yatıştırıcı tedbirler almı~lardır. . 
Telefon binasının polıs kuvvetlen 

tarafından işgalini emreden ve milll iş 
konfederasyonu tarafından, çıkan karı
şıklıklardan mesul tutulan umumi ~i
zam komiseri Rodriguez Salas azledıl-

miştir. . . . · - · 
Resmi bir kaynaktan bıldırıldıgıne 

göre, kargaşalık esnasında 200 kişi öl

müs ve 400 kişi yaralanmıştır. 
'şehirde sükunet hüküm sürmekte

dir. Anarşist ve sosyalist sendikaları
nın daveti mucibince işçi ve memurlar 
tekrar işe başlamışlardır. Metro. ve ot~
büsler, yeniden faaliyete geçmışlerdır. 
Dükkanlar açılmıştır. 

Sükun yeniden kuruldu 
Perpinyan, 8 (A.A.) - Barselona-

dan tayyare ile gelen yolcular, bu şe
hirde sükunetin hemen tamamen avdet 
ettiğini teyid etmektedirler ... Milisler 
şehrin merkez sokaklarında vucuda ge
tirmiş oldukları barikadları terketmek· 

t~rl~ . 
Bununla beraber birçok milisler aı-

lahlarile birlikte evlerine dönerek ame
le teşekküllerinin emirlerini beklemek-

tedirler. 
Torrassa ve Hospitalet'de taşkınlık 

devam etmektedir. 
Barselona ile fransız sınırı arasında 

imendifer münakalatı tekrar başlamış
:ır. Telefon muhaberatı yenide~ kurul
muşsa da şimdilik yalnız r;~mı ınuha
verel ere müsaade edilınektedır. 

San Fernando'da 
Serbere, 8 (A.A.) - Figuerasdan 

bildirildiğine göre, anarşistler San -
Fernando garnizonundaki milislerin 
yardimile bu ·şehre hakim olmuşlar ve 
strateji noktalarına mitralyöz yerleş
tirmişlerdir. 

San - Fernando belediye meclisi a-

zaları kaçmışlardır. 

Cebhelerde 
Londra, 8 (Hususi) - Hükümetçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Madrid ye· 
niden bombardıman edilmiş, muhtelif 
mahallelerin üstüne elli kadar bomba 
düşmüştür. Takriben 60 ölü ve yaralı 

vardır. 

H
"kümetçi tayyareler Toledo - Ar· u . 

1 
üzerinde ağaçlar arasına gız-

gos yo u . A • 

. tuz toptan mürekkeb bır ası 
lenmış o 

f
.
1 

. yakalıyarak topları kısmen 
ka ı esı . 
tahrib etmişlerdir. Avcı tayyarelerı de 

,, . askerleri ateşe tutmuşlardır. 
kaçan ası .. .. ,, . 
Villa Huenka garında asker yuklu, ası 

. h'. k··metçi tayyareler tarafından 
trenı u u 
bombardıman edilmiştir. 

Toledo bölgesinde 
'l.'oledonun cenubunda bir ~ıkı~ ~a-

. n asiler önce mevzılerını IS• 
reketı yapa h··k·· t 

ffak olmuşlarsa da u ume -
Jaha muva ırhlı bir tren sevkederek 
iler buraya z . . 

ç .. ddetle asileri kesıf bır ateş 
bir saat mu . 

1 P 
avcı tayyarelerının de yar-

altına a ı v 

. 1 bunları tam bir obzguna ugrat-
dıınıy e 
mışlardır. 

B"lbaoda bütün erkekler 
1 

aelerber edildi 
Bilbaodan bildiriyor: İşi ol· 

Havas . . 1 . 
b

··t" erkekler tahkımat ıs erın-
ı:nıyan u un • -: . 

k 11 ımak üzere seferber edılmış· 
de u anı .. . 
. A~ . tayyareler Bermeo bolgesınde 

tır. sı . B.lb h 
bd k

. Bask mevzilerıne, ı ao a-
Sollu e ı 

devresi İsliyen Fransa idi. Sonra ınah· 
miler meselesinde en çok Fransa ıs• 
rar etmiştir. Bir aralık Fransa Mısır 
heyeti ile iki taraflı bir ikamet mua· 
hedesi akdine bile çalışmıştır. Bu m~
kaveleye Fransanın kültürünün inkı· 
şafmı temin edecek, fransı:z hayır 
müesseselerini koruyacak, hatta fran· 
sız misyonerlerine serbesti verecek 
hükümler konulması düşünülüyordu. 
Mısır hükümeti, Montrewı;.'de bu ıne· 
selelerin müzakeresinden kaçnıdı. 
Bu bahiste şunu söylemek isteriz ki 
eğer fransız kültürü şarkta yayılma§ 
ise, Fransanın Montreux'de ve aynı 
Fransanın başka yerlerde başka 
memleketlere kabul ettirıneğe ça· 
lıştığı tedbirlerle yapılmış değildir. 
Fransız kültüriyle beraber bu nıeDl
lekette insanlar ve devletler arasın· 
da müsavat, milli istiklal gibi bir ta
kım yüksek prensipler de ya7ıhnı§· 
tır ki, Fransa bu prensipleri nakz~ - leketindeki mısırlıdan zi-

d k k rupa mem k 
en apitülasyon hakkında ve en· d 1 t huzurunda hakkının o-

d
• 

1 
d. w. yade a a e . . N ı mem eketinde yüz veroı~ ıgı pa· w dan emin olabılır. e çare 

ı k "l runacagm l 
pas an kovmakta devam ettikçe, u • . k itülasyonlarm derhal kaldırı • 
türünün yayılması için bu memleket• ki ap l"tika vaziyeti müsaid de· 

ı 1 masana po 1 • • 
ere tedbirler kabul ettirıneğe ça ış· w•ld' Mısır biikümeti de vazıyetın 

m k k
A · bı·lir gı ır. •w• · • · • ası, anca ma us netıce vere · 

1
. . . takdir ettıgı ıçındir kı 

Mısır kapitülasyonları bahsinde rea ıtesını · · tik ı Montreux'de on iki senelık ın a 
biz önce de fikrimizi bildirdik: Biz· .. k bul etnıi~tir. Herhalde 

k 
· l .. · t devresım a 

ce apıtü asyon denilen kötu sıs e• lı kardeşlerimizi Montreux mu· 
min yarından kalkmaması için hiç bir kmısırl . dolayısiyle tebrik ederiz. fa-
sebeb yoktur. Mısır mı"lleti medeni· ave esı b ·k· kat bu bahiste daha büyÜk te rı ı· 
dir. Mısır adliye sistemi ileridir. Mı- . . n iki sene sonraya saklıyoruz. 

Sükunun yeniden kurulduğu bildirilen Barselon'da sosyalist birliğinin binası 

valisindeki köylere ve ormanlara yan
gın bombaları atmışlar ve ormanda yan
gın çıkarmışlardır. Ateş kesilince mi
lisler mevzilerine yeniden dönmüşler
dir. Asi tayyareler boyuna Bilbao üze
rinde uçmaktadırlar. Avala ve Burgos 
cephelerinde kayda değer bir şey yok
tur. Yeniden İngiltereye gönderilecek 
4000 çocuğun sevki için Bilbaoda ter· 

tibat alınmaktadır. 

Asilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Bask 

cep'hesinde Franko kuvvetleri mevzi
lerini ıslah etmişlerdir. Milislerin iki 
taarruzu püskürtülmüştür. Aragon ve 
Endülüs cephelerinde piyade ateşi te
ati edilmiştir. Asiler Royter ajansına 
verdikleri bir beyanatta açık şehirleri 
bombardıman ettikleri hakkındaki ha
berleri red ile hükümetçilerin sığındık· 
]arı şehirlerin ve bu arada Madridin 
birinci sınıf askeri hedefleri haline ko
nulduğunu, hükümetçilerin tarafsız 
bölgelerde mühimmat depolan ve ta

lim meydanları yaptıklarını, birçok 
Bask şehirlerini tahkim ettiklerini söy
lemektedirler. Asiler buna mukabil hü-

Londra taç giyme 
şenliklerine hazırlanıyor 

Londra, 8 ( A.A.) - Taç giyme bay

ramı daha bu akşamdan başlamış sayı

labilir. Bir milyondan fazla tahmin 

edilen kesif bir halk kütlesi, çarşamba 

günü alayın geçeceği yollar üzerinde 

dolaşmaya başlamıştır. Halk çok par

lak bir tarzda süslenmiş olan yolları 

ve binaları seyrederek arkadan gelen

lerin tazyikleriyle durmak imkanını 

bulamadan yavaş yavaş konuşarak ge· 

zinmektedir. 

Fransız, sovyet, macar ve alman he

yetlerinin de Londraya gelmeleri bek

lenmektedir. 
* ~ * 

Viyana, 8 (A.A.) - Dış Bakanı 

B. Şmid taç giyme törenine iştirak e

decek Avusturya heyeti ile birlikte 

bugün Londraya hareket edecektir. 

Bakan, dönerken iki gün Pariste 

kalarak dış bakanını ziyaret edecektir. 

Ne Londrada, ne de Pariste hususi 

surette politik konuşmalar yapılmıya

cak, yalnız umumi vaziyet gözden ge

çirilecektir. 

*** 
Bükreş, 8 (A.A.) - Veliahd Mihail 

yanında hava ve deniz bakam B. Radu 

İrimesko ve kıralm yaveri Komandör 

Fundatzeamo olduğu halde, taç şen· 

liklerine iştirak etmek üzere dün Lon

draya hareket etmiştir. Veliahd, garda 
kırat tarafından uğurlanmıştır. 

*** 
Londra, 8 (A.A.) - Taç giyme tö

reninde bulunmak üzere birçok ameri

kalı her gün Londraya gelmektedir. 

Bugün gelen bir transatlantik töreni 
seyir için 600 amerikah getirmiştir. 
çarşamba günü için de altı muazzam 
transatlantik dolusu yolcu beklenmek· 

tedir. 

kümetçilerin açık bir şehir olan Sara
gosa'yı bombardıman ederek elli kişi

nin ölümüne sebeb olduklarını ilave et

mektedirler. 

Asiler Bask cephesinde 
taarruza geçtiler 

Sen Jan dö Lüz, 8 (A.A.) - Bask 
hükümetinin resmi bir tebliği nasyona
list kuvvetlerin bugün şafakla beraber 
büyük bir taarruza geçmiş oldukları 

nı teyid etmektedir. 

Bermeo, 8 (A.A.) - Bask cebhesin
deki vaziyet asilerin lehnie olarak 
inkişaf etmektedir. Gemneral Mola ve 
Solehaganm kumandası altındaki üçün
cü ve dördüncü bölgelerdeki kuvvetler 
Bilbao müstahkem mevkiin Solluba da-
ğındaki şimal kısmını yarmıya muvaffak 
olmuşlar ve 10 kilometre derinliğinde 
ilerlemişlerdir. İşgal edilen mevziler 
dün gece temizlenmiştir. yüzlerce esir 
alınmıştır. Bugün sabahleyin h,arekata 
tekrar başlanmı ştır. Düşman bir çok ölü 
ve yaralı vermiştir. Nasyonalist topçu 
bilbao vadisine ve maşinato sahil istas
yonuna hakim bulunmaktadır. 

İngilteredeki italyan 
gazetecileri geri çağırıldı 

Roma, 8 (A.A.) - İngilterede bu
lunmakta olan bütün İtalyan gazeteleri 
muhabirleri geri çağmlm.şlardxr. İtal
yan ve ingiliz basın münasebetleri hak
kındaki resmi tebliğ neşrolunmuştur: 

''Hemen hemen bütün ingiliz ga
zetelerinin müttefikan İtalya ve onun 
silah kuvvetleri aleyhine takındıkları 
tavır üzerine Deyli Meyl, İvining Niyuz 
observer gazeteleri müstesna olmak ü
zere bütün ingiliz gazetelerinin İtalya
ya girmesi yask edilmiştir. İngiltere"deki 
bütün italyan gazeteleri muhabirleri ge

ri çağrılm.ştır. 

Alman gazetelerinin hücumları 
Berlin, 8 (A.A.) - İtalyan gazete-

cilerinin İngiltereden geri çağrılması 

münasebetiyle alman matbuatı 1.1gıl
tere aleyhindeki şiddetli hücumlarını 

tekrar ele almıştır. Gazeteler, İtalyan 
kararın.n Almanyada hararetle karşıla 

cağını yzıyorum. 

Londra ma;,filleri lôkayd 
Londra, 8 (A.A.) - Resmi mahfil-

ler, italyan gazetecilerinin Londradan 
italyaya geri çağırılması hadisesi et
rafında her türlü mütale3dan içtinab 
eylemektedir. Bununla beraber bu ka
rar Jakaydi ile karşılanmıştır. İngilte
re tarafından bu babta hiç bir teşebbüs
te bulunulmıyacak ve İtalyadan da iza
hat istenmiyecektir. Hadise, İtalya ile 
İngiltere arasında ilk defa vukua gel
mektedir. İtalya. habeş harbında dahi 
böyle bir tedbire başvurmağx düşün-
memişti. 

Jngiliz gazetelerinin ltalyaya 
girmeleri yasak 

Roma, 8 (A.A.) - Royter ajansının 
muhabiri bildiriyor: Resmen bildirildi
ğine göre üç tanesi müstesna olmak ü
zere bütün ingiliz gazetelerinin İta!· 
yaya girmesi menedilmiştir. 

İtalyaya girmesine müsaade edilen 
üç gazete şunlardır: Deyli Mey!, İvi
ning Niyuz ve Observer. 

Başbakanımız Londra 
yolunda ... 

CUMHUPİYET'te Başvekilin Lon
dra seyahati başlıklı başmakal•de 

Başvekilimizin fngiltere krralmın kç 
giyme merasiminde hazır bulunmak 
üzere Londra yolunda bulunduğu ha
ber verilerek türk - İngiliz dostluğu. 

nun bu eni tezahürü hakkında şun
lar söyleniyor: 

"Büyük harbın ve mütareke sene
leı:inin iki neslini karşıkar~ıya geti
ren nahoş vakalarmdan sonra, fngiJ. 
tere ile Türl:iyeyi biribirine yaklaşb
ran iki devletin de hakiki ve ciddi 

sulhseverliğidir.,. 

ŞARK PAKTI 

T AN'da Ahmed Emin Yalman 

başmakalesini Asya paktına tahsis 
etmiştir. Yalman haziı-an iptidalarm• • 
da Tahranda imzalanacak olan şark 
paktının kısa bir tarihçesini yapbk
tan sonra başmakalesine şöyle devam 
ediyor: 

"Bu pakt Türkiye ile Iran, Jrak ve 
Afganistamn milli siyasetlerindeki 
hedef birliğinin açık bir ıifadeaidir. 
Bu yolda bir misak dört komtuda fil 
kanaati kuvvetlendirecektir: "Etra• 
fanda benim gibi sulh arayan, mace
radan kaçan, maJımda gözü olmıyan, 
benim iyiliğimi candan istiyen doet. 
)ar var. Bunlara her vaziyette, IMr 
türlü şartlar karşısında tamamiyle 
dayanabilirim. Onlardan bana iyi)ilıı 

gelebilir, hiç fenalık gelmez." 
Şark paktı ile yakından alakada!' 

olabilecek lngıiltere olsun Sovyet. 
Rusya olsun böyle bir sulh ve iatm. 
rar nazımı olan paktm 
elbette memnun olurlar • ., 

SAHNE KOLTORO 

Açık Söz, ba§Dl&kale olarak bat
muharririmiz Falih Rıfkı Atayın Ya· 
goslavyadan Ulus'a gönderdiğl sah
ne kültürü unvanlı mektubu nep-et• 

mektedir. 

M ontrö 
mukavelesi 
imzalandı 

Montrö, 8 (A.A.) - Mısrr kapitO
lasyonlarının ilgasr hakkındaki muka

vele bugün saat 11.45 de imzalanmıştu. 
Fransız delegasyonu reisi dö Te•aı\ 

söylediği nutukta, konferansın bu neU.. 
cesinden Fransa kadar hiçbir memleko
tin memnun olmadığını ,çünkü bu mu
kaveleyi bizzat Fransanın yaptığını an· 
!attıktan sonra Mısırdaki yabancılarm 
faaliyetlerine tamamen serbest olarak 
devam edeceklerine dair Mısır hükümo
tinin verdiği kati garantiye riayet olu
nacağı itimadını ileri sürmüş ve~ ıö~ 
!erle nutkunu bitirmiştir: 

"-Genç Mısır demokrasisine kolla· 
rımızı açmak ve serbest milletler ara
sına girmesini selamlamakla derin bir 

sevinç duyuyoruz . ., 
Mısır başbakanı Nahaspaşa imzala

nan mukavelenin ve yapılmış olan gö
rüşmelerin ehemiyetini kaydettikten 
sonra. Mısırın yabancılar için daima 
dost ve misafir bir toprak olarak kala

cağ mı söylemiştir. 
İngiliz delegasyonu reisi, mukave· 

lenin akdinden dolayı memnuniyetini 
bildirmiş ve elde edilen muvaffakıyet
ten dolayı bütün delegasyonları kutla-

mıştır. 

Nahas Paşa, saat 15 de Montröden 
ayrılmıştır. Önce Parisc ve oradan da 
ingiliz kıratının taç giyme töreninde 
bulunm3k üzere Londraya gidecektir. 

[~~~~~~"!Jış H~B~:RLER 1 
X Tokyo - Nakliyat işçileri birliği 

bütün işçileri umumi greve çağırmış ve 
Tokyo ile civarında grev hareketleri baş 
göstermiştir. Polis bu işle alakalı 22 ki· 
şiy i tevkif etmiştir. 

X Moskava, - Tataristan merkez ic

ra komitesi divanı muhtar tatar cumhu
riyetinin yeni ana kanun projesini tas
vib etmiştir. 

X Moskova - Ukrayna üçüncü beş 
yıllık planı, 20 hazirandan önce komi
serler konseyine verilecektir. 

X Aşkabad (Sovyetler bi rliği) -
Rotatif makinesi saatte 24 bin gazete 
basmakta olan yeni poligrafı komb.nası 

işleme ğe başlamıştır. 

sır .hakimleri adildir. Bir ecnebi, Mı- mızı 0 
A. ş. ESMER 

~--~~~~-.ı~__._,.___..~~~..ı..-~~~aunuarii~h.bJJirr-1A~V!-:....Jl__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J 



4 ULUS 

( Yabancı basında oku ı::ı,uklarım•z ) 

1 numaralı halk düşmanı 
Dillingeri ele veren kadın 

Kahire (1 mayıs) - Şehrin uzak bir 
mahallesinde bir hastanenin bahçesine 
giriyoruz: Şezlonglara uzanmış hasta
lar arasında göz)erim, burada bulundu
ğunu haber verdikleri kimseyi arıyor. 

Fakat gördüğüm kadınların hiç birisi, 
dünya gazetelerinin bir zamanda birçok 
kereler güzel ve cazib resmini neşret -
tikleri kadına benzemiyor. 

Uzakta gri saçlı, suratı bıçak yara
ları ile korkunç bir şekilde çetelelen -
miş bir ihtiyar kadın bizi görünce kor
kulu bir ürperme geçirdi. Oturduğu 

sıra üstünden kalktr ve srk adımlarla 

uzaklaştı. 

Beni buraya getiren yanımdaki ar-
kadaş yavaşça mırıldandı: 

- Onu tanımadınız mı? 

- Nasıl? .• Bu ihtiyar kadın .•• 

- Evet.. o ihtiyar kadın Anna So-
gen'in ta kendisidir .• 

Anna Sogen. •. 

Kırmızılı kadın ..• 

Dilmger'i, Amerikanın 1 numaralı 

halk düşmanım satan kadın •. Gözlerime 
ve kulaklarıma inanamıyorum. 

Ve eğer rehber arka.laşnna itiİna -
dım olmasaydı benimle alay ettiğini sa
nacaktım. Bu iğrenç ihtiyar kadın mas
kesi altında bir zamanlar aylarca Nev • 
yorkun (gece lrulübleri) nin baş tacı ve 
kıraliçesi olan güzel kadını keşfetmek 
nasıl k abil olabilirdi? Fakat doğru idi. 

Peşine düştük. Yanma yaklaştık. O 
zaman bu solmuş ve çeteleye dönmüş 

ihtiyar kadın suratında parlak bir geç
mişin hayret verici izlerini buldum: 
Ok gibi saplanan bakışlar ... Baştan çı
kartıcı dudaklar ve insan iradesini eri
tecek kadar tesirli bir gülüş .•• 

Eski ve güzel eserden bugün kalan 
yalnız bunlar ... 

Bir felaketin sonu 

H iç imkanı mı vardı ki felaket gü
zel bir yüzü tarla sürer gibi böy

le h ... rab etsin! .• 
Benim kendi kendime sorduğum 

bu suale arkada~.rm anlamış gibi şu ce -
vahı verdi: 

- Operatörün bıçağı felaketin ha -
rab edici tesirlerine yardım edince işte 
böyle olur .. 

Anna Sagen bizden tekrar uzak -
}asmıştı. 

Yandaki .t~raçada oynayan küçük 
bir erkek çocuğu peşi sıra koştu .. 

- Bu çocuk kim?, dedim. 
- Küçük J ohn Sagen ... Dilmger'in 

oğlu ..• 

Feci bi rmanzara 

K afamda derhal çok uzak olmıyan 
bir mazinin fec: ı.ıacerasma aid 

lıütün hatıralar canlandı. 

1934 yılında, Şikago'da bir akşam .. 
Saat 11 .. 

Bir adam, sağında ve solunda şık 

giyinmiş iki genç kadınla sinemadan 
çıkıyor .•• 

Kapının önünde bir yaylım ateşi .•• 
Adam, delik deşik bir halde yere düşü
yor ... 

Güzel ama tanınmamak için 
ettirdi •• •• • • yuzunu param parça 

[Pari Suvar gazetesinin Kahire muhabirinden] 
Bu adam. John Dilmger'dir. Hay

dudlar kıralı ve 1 numaralı halk düşma
nı Dilmger ... 

Bütün alqam gazeteleri, haydudun 
bu feci akıbetinin tafsilatını verirler • 
ken halkın merak hislerini büsbütün 
harekete geçirmek için onun metresi 
tarafından "satılmış,, hükümete haber 
verilmiş olduğtmu da yazıyorlar. 

Yirmi dört saat içinde Dilmger'i sa
tan kadmm adını bütün Amerika öğre· 
niyor .. Bu, kırmızılı kadındır... Yani 
Anna Sagen'dir •. 

Senelerdenberi haydudla karı koca 
gibi bir hayat yaşıyordu. Kadın onu ta
nıdığı zaman Dilinger namuslu bir 
adamdı. Hayatmı çok güç kazanabili -
yor ve ihtiyar anasına, babasına yardım 
ediyordu. Birgün, çalıştığı yerde bir 
hırsızlık oldu. Dilinger'in bu hırsızlık
la hiç alakası yoktu. Fakat onu hırsız 

sandılar ve mahkum ettiler. 
Bu haksızlık Dilinger'i isyan ettir-

di. Bir an içinde namuslu insanlar sa -
fından haydudlar safına geçti. İşte bir
kaç ay gibi kısa bir zaman içinde Di -
linger'i Amerika haydudlarının kıralı 

ve 1 numaralı halk düşmanı yapacak o -
lan cinayetler ve sui kasdler serisi bu 
tarihten başlar. 

Mahkfı.m olduktan sonra onu Boston 
hapisanesine tıkmışlardL Anna Sagen, 
dostuna karşı olan büyük sevgisi ile Di
Jinger çetesinin başına geçti ve onu kur
tarmağa, hapisaneden kaçırmağa .;:alış
tı. Muvaffak da oldu. 

Haydud, hapisaneden kaçtıktan son
ra Amerikanın üzerinde yeniden bela 
kesildi. Öldürüyor, basıyor, kesiyor, 
her tarafı kasıp kavuruyordu. 

Artık lüzumundan fazla zengin ol
muştu. Böyle gürültülü, patırdılı, teh · 
likeli bir hayatın yorucu çalkantısın -
dan usanç getirmişti. Dinlenmek, ra -
hat etmek istiyordu. 1930 yılında bu 
maksadla metresi ve oğlu küçük John ile 
birlikte Amerikayı terkettiler. Kanada
ya gittiler. Burada, Montreal şehrinde, 
hiç kimse tarafından tanınmadan birkaç 
sene sakin bir hayat yaşadılar. Fakat 
bu çok sürmedi. Eski çete reisinin hay
dudl uk ayranı yeniden kabarmıştı. 

Ve bir sabah, metresini, çocuğunu 

Kanadada bırakarak Şikagoya döndü. 
Kıskançlıktan deli gibi olan Anna 

S~gen de peşini bırakmadı .. O da, ha
bersizce dostunun arkasından Şikago'
ya koştu. 

Dilinger'i bir akşam başka bir ka -
dmla gördü. İşte bu görüş, faciaya te
mel oldu .. 

Ertesi günü Dilinger sinemadan çı
karken, evvelce kararlaştın1mış olduğu 

üzere Anna Sagen elindeki çantayı ye -
re düşürdü. Bu, beklenen işaretti. Sine
ma.yl saran sivil polis kuvvetlerinin 
yaylım ateşi Dilinger'i cansız yere ser
di. 

Anna Sagen de, dostunu satmış ol
manın mükafatı 15.000 doları aldı. 

Haydudun intikanu o ilinger'in dostları, adamları ve 
bütün haydudlar yatağı şefleri • 

nin intikamını almağa andiçiyorLı.r. 
Hükümet, Anna Sagen'i bunların 

elinden kurtarmak için muhakemenin 
sonuna kadar mevkuf tutmağı uygun 
görüyor. 

Anna serbest bırakılınca Şikago'da 
bir dikiş atelyesi açryor. Fakat haydud
ların ölüm tehdidleri karşısında, açtığı 
dikiş atelyesinde dikiş tuturamıyor ve 
Nevyork'a kaçıyor .• Burada sahte bir 
ad altında yaşamağa başlıyor. Yapyor 
ama asıl hüviyetinin haydudlar tarafın
dan meydana çıkarılması geç ve güç ol
muyor. Peşi böyle mütemadiyen kova -
lanan kadın bu sefer bambaşka bir y<>l 
tutuyor. Haydudlara kafa tutmak isti
yor. Adını sanını ortaya koyarak Nev -
yorkta bir "gece kulübü,, açıyor. Bu 
kabare açılışının üçüncü günü haydud
larm hücumuna uğruyor .. Yağma edi -
liyor ve Anna Sagen canını güç kurta
rıyor •. Amerika polisi de artık bu ka
dını haydudların elinden koruyamıya -
cağını anlamıştır. En kesdrme yoldan 
gidiliyor ve Anna hudud dışı ediliyor. 

1935 yılında terkettiği Amerikaya 
artık dönemiyecektir. Biraz Macaris -
tanda kalıyor, oradan vatanı olan Ro
manya'ya geçiyor. Amerika'da bıraktı
ğı oğlunu da yanına getiriyor. 

Rahata kavuşmuş mudur acaba ... 

Hayır ..• Haydudlar peşini Roman -
yada da bırakmıyorlar 1935 yılının bir 
temmuz akşamı oğlunu çalıyorlar. Güç 
bela yavrusunu tekrar ele geçiren Anna 
felaketin ağır yükünün tesirini yüzün
de ve ruhunda fazlasiyle hissetmiştir. 
Kafasında sabit bir fikir yer buluyor: 
Çirkin olr,nak. •. İğrenç olmak ve böyle
ce tanınmamak ... Haydudların kovala . 
masından ancak bu suretle.kurtulabile· 

cektir ... 

Bu ümidle Budapeşte'ye koşuyor ve 
burada, bir hastanede ,operatörün bı -
çağma, felaketine rağmen güzel kalmış 
yüzünün bütün güzellik hatl<:rını par
çalatıyor. Artık yalnız çirkin değil, kor
kunç ve iğrenç bir ihtiyar suratına sa -
hib olmuştur. 

An na ismi :arihe l:arışmı§ mıdır? 

G ü zel yüzlü güzel Anna artık yok
tur ... Romanya hükümeti adınr 

r -.ı.ınen değiştirmesini de kabul ettıği 

1 Biblografya 

Taşpmar 
Afyon halkevi tarafından ayda bir 

neşredilen bu kültür dergisinin 19 nisan 
tarihli 54 üncü sayı.sı elimize gelmiştir. 
Bu sayıdaki yazılar şunlardır: Zihni 
Çerçel: Karabük bacaları, Mazhar Aren: 
23 nisanın manası, A. Üçok: Köy ve 
köycülük, Edib Ali Gökpınar: 23 nisan 
ve çocuklarımıza dair, afyonlu büyük o
zan, Sabahaddin Öz: Köroğlu, Emirdağ
lı F. S. Güneşoğlu; Afyon ve Taşpınar 
uzaklarmda. Bekir Sıtkı Sencer: Ada
nalı Ziyadan parçalar; Şebab Akalın: A
nadoluda bahar, Edib Ali Gökpınar: Es
ki zamanlarda Afyonda yaşayış, şehir 
notları. 

Fikir hareketleri 
8 mayıs tarihli 185 inci sayısında şu 

yazıları görüyoruz: Georges Guy-Grand: 
Demokrasi tekamülünün muhtelif amil
leri, Felicien Challeye: Sanat ve ahlak, 
Hüseyin Cahid Yalçın: Meşrutiyet ha
tıraaln, Salvador dö Madariaga: Kültür 
ve efsane, G. Mosca: Prince neden meş
hurdur Francis Delaisi: Müstemlikeci
lik. Lücien Ronicer: yahudi, Hüseyin 
Cahid Yalçın : Memlekete aid tetkikler, 
Will Duratn; filezoflar, hayat ve eser
leri. Clavijo: Tiınurun sarayında bir İs
panyol sefiri. Kitablar arasında. Lehde 
ve aleyhde, vecizeler. 

Kültür 
lzmirde çıkan bu fikir ve terbiye mec· 

muasırun 63 üncü sayısında şu yazılar 

vardır: Saffet Arıkan: Modem Türkiye· 
de terbiye, Coue : Kendi kendimize nasıl 
hakiın olabiliriz. Receb Bilge: Çalışma 
birliklerinde öğretmenin rolü. Çocuğa 

muhiti nasıl tanıtmalı. Asmı Kültür: 
Göz tedavisi, Dostoyevski: Bir maskara 
adamın ruyasL 

Teşekkür 
Kardeşimiz, teyzemiz ve annemiz Ba

yan Hayriyenin ölümü dolayısiyle ilgi 
ve sevgi g&sterenlere, son hizmetlerinde 
bulunanlara ayn ayrı teşekküre elemi
miz mani olduğundan asyın gazetenizin 
tavassut buyurmasını dileriz. 

Kardeşi Bedriye Cavit Kezer, yeğeni 
Kamile Cemal Esner, yeğeni Hadiye Nu
rettin Tokköz kızı Edibe Süheyp Derbil 
gelini Sara Ali Berkman, oğlu Osman 
Ali Berkman, Damadı Süheyp Derbil. 

için Anna ismi de tarihe karışmıştır. 
33 yaşında bu gönüllü ihtiyar kadın 

için artık bütün hayat, bütün saadet 
yavrusu, yavrusunun korunması, yaşa

masıdır. 

Bunu daha emniyetle temin için Mı
sıra kaçıyor. Kahirede yerleşiyor .... 

Bir akşam Kahire'de, suratının ke -
sik ve tanınmıyacak şekli altında gene 
tanınıyor .. Haydudlar, şeflerinin inti • 
kamını sonuna kadar almağa andiçmiş -
Jerdir ve Anna'yı nerede ve ne şekilde 
olursa olsun keşfedeceklerdir. 

Zavallı kadın Kahirede bir hastane
ye baş vuruyor. v suratının tamamen 
tanmmıyacak bir hale getirilmesini is -
ti yor. 

İşte onu, bu istekle baş vurduğu 

hastanede görmüştüm. Birkaç gün son
ra bu hastaneye tekrar gittiğim zaman 
Anna ile oğlunun ortadan kaybolmuş 

olduklarını öğrendim. 

9 - 5 - 1937 

ULKU 
HALKEVLERI DERGISI 
Mayıs 1937 sayısı çıktı. İçindekiler: 

Abdülhak Hamid Tarhan, Ha
midin el yazısı bir şiir, Hamide da
ir, Şükrü Kaya, Hamidin eserlerin
den bir parça ve bir mektubu, Ab
dülhak Hamid - İsmail Müştak Ma
yakon, Hamidin antropolojik tetki
ki - Dr. Şevket Aziz Kansu, Sanat
kar Hamid - Vedad Nedim Tör, Ab-
dülhak Hamid hatıralarından - A. 
İhsan Tokgöz, Abdülhak Hamide 
dair düşünceler - Ali Süha Delibaşı 
Hamid gününde (şiir} Behçet Ke-

mal Çağlar, eserlerimi nastl yazardım 
- Abdülhak Hamid, Hii.mid ve Mak
ber - Fevziye Abdullah, bir kurulu- t 
şun onyedinci yıldönümü - Ferid t 
Celal Güven, natur tarihi. Dr. Şev
ket Aziz Kansu, halkevleri haberle-
ri, Hamidin ölümü, fikir hayatı, 
bibliyografya. ı 

Bu sayıda kuşe kağıdına basıl
mış Hfunide aid resimler vardır. 

Heryerde 25 kuruştur. . .............................. . 
ULUS'un Tercüme 

Kitabları 
Seri halindeki satışlarda aşağıdaki 

Hatlardan dörtte bir indirilecektir. 
Büyük sayfa Kuruş 

Amerikada bir 42 25 
konferans 

Bernar Şov 
İnsanlığın Hali 302 75 

Andre Malro 
Cihan Şampiyonları 162 60 

Po! Moran 
Orta sayfı 

Evlilik ve Ötesi 340 75 
]ak Şardon 

Kırmızı Zambak 372 75 
Anatol Frans 

Levis ve 1ren 139 30 
P.ol Moran 

San Mişele'nin Kitabı 408 100 
Aksel Monte 

Seri kitablar Basımevi gişelerimizdedir. 
~ .................................... .__ . ._. ........ ~ 
' ~ ' i TOPYEKUN HARB i • • 
t Yazan: 'General Ludendorf 1 
i i • Çeviren: Hikmet Tuna • 
t İki yıldanberi akisleri hala de- t 
! vam eden bu eseri muhakkak oku- ! 
• • • yunuz. • 

'-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· --·-·-· -... - ---~------

ISTANBULDA 

ULUS her sabah tayyare ile lstan• 
bula gönderiliyor. Öğleyin lstanbulda 
satışın yapıldığı yerler: 

KOPRO: Kadıköy iskelesi 
BEYOGLU: Haşet şubeleri 
BEY AZIT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütüncü Kamil 

...... _ - ··1 

Yazanlar: 
Mary ve Charles Lamb 

Bosubosuna _, , 

Çeviren: 
Nurettin ARTAM 

yaygara 

Meçhul kadında şu cevabı verdi: 
- Yaşadığım müddetçe sızın karınız 

olacağım. 
Bundan sonra yüzündeki maskeyi kaldı -

rmca onun Leonato'nun söyledigi gibi yeğe
ğe;ni değil, öz kızı Leonato olduğu meydana 
çıkmıştı. 

Bu, Hero'nun öldüğüne inanmış olan 
Klaudio için beklenmiyen bir sürpriz olmuş
tu. O kadar ki sevincinin şiddetniden gözle
rine inanamıyordu. Prens de gördüğü man
zara karşısında şaşırıp kalmıştı. 

lini almıştı. Bunlar biribirlerine içlerini aç • 
mışlardı. Beuedik, Beatrice'e kendisini ölesi
ye sevdiğini duyduğu için merhametinden 
onunla evltneceğini söyle:n: : ti. Beatrice 
bunu prote~tc, etrni~, bilakis ona Benedik'in 
çıldırasıya aşıK olduğunu karşılık göstcrmi
yecek olursa verem olup öleceğini söyledik -
leri için kendisine yüz verdiğini söylemişti. 
Fakat is. çok geçmeden yatıştı. 

:...<lc.mlar, dükü sevdiklerinden dola} ı kendi
lerini kendi istekleriyle sürgün haline koy ... 
muşlar, bütün malarını, servetlerini de zor· 
banrn eline lıırakmışla.rdL Zaman geçtikçe 
burdaki kayıdsız, serbest ve tekellüfsüz hayat 
saraylarda geçirdikleri sıkıcı hayattan daha 
iyi, daha rahat gelmeğe başlamıştı. Onlar 
burada İngilterenin Robin Hood't. gibi yaşı· 
yorlar ve birçok asil gençler saraydan kaçıp 
buraya geliyordu. Burada bir altın çağı ha· 
yatı sürülüyordu. 

Klaudio, bir defa büyük bir söz vermiş ol
'duğu için bu tanımadığı.kadın, bir habeş bi
le olsa, onunla evleneceği cevabını verdi. Fa· 
kat yüreği kederlerle dolup taşıyordu. O ge
ceyi Leonato'nun Hero için yaptırdığı meza
rın yanında ağlayarak, sızlayarak geçirdi. 

Sabah olur olmaz Klaudio, prensle birlik· 
te kiliseye gitti. Leonato, yeğeni, iyi kalbli 
papas, hepsi ikinci bir nikah törenini kutla -
mak üzere orada idiler. Leonato'nun orada 
Klaudio'ya takdim ettiği gelin, tanınmamak 
için yüzüne bir maske takmıştı. 

Klaudio, bu maskeli· kadına şu sözleri 
söyledi: 

- Bu kutsal papasın önünde elinizi bana 
veriniz; eğer benimle evlenmeği kabul eder
seniz si7in kocanız olacağım. 

- Bu Hero değil mi, ölen Hero değil mi? 
diye sordu. 

Leonato cevab verdi: 
- O, kendisine atılan iftira yaşadığı 

müddetce ölmüstü. , ~ 

Papas, gördükleri mucizenin nasıl vuku
bulduğunu törenin tamamlanmasından son
ra anlatacağını vadetti. 

Törene bu suretle devam edilirken, Bene
dik atıldı ve aynı zamanda kendisiyle Beat· 
rice'in nikahının kıyılmasını da rica etti. İ
kisi de kendilerine oyun olarak ortaya atıl
mış olan karşılıklı sevgi hikayelerine inan -
mışlar, neticede bu şaka, gerçekten sevgi ha-

Hikayeyi tamamlamak için şunu d~ söy -
live i"Tl : düz0 nbaz Don J en, kaçarken yaka -
lanmış, ve gerisi geriye Messia'ya getiril -
mi~ti. Bu kötü ruhlu adama münasib görülen 
ceza, Messin:ı sarayınaa bi.ivük bir neşe için
de v-:ımlan rli'P,-i.1n alavmı göstermek oldu. 

Nasıl hoslanırsınız? _, 

Fransamn eyaletlere (yahud o zaman de· 
nildiği gibi dükalıklara) ayrılmış bulunduğu 
sıralarda bu dükalıklardan birisinde ağ::ıbe -
yisini zorla dükalıktan indirip me.nleketten 
atc.n hir 7.orba hüküm sürüyordu. 

Kendi memleketinden zorla atılan dük, 
kenr''c:-ine sadık ol:ın bir kaç kişi ile bi.-'i te 
Ardcn cr.uanlarına çe1 ·ilmi~ti. I'ur~cJ:ı bu 

Yazın ağaçların gölgeleri altında serilip 
yatıyor ve yabancı geyiklerin sıçrayıp oyna
masından doyulmaz bir zevk duyuyorlar, 
fakat karınlanm duyurmak için ormanın bu 
yerli mahlUklarnu öldürmek mecburiyetin• 
de kalınca çok üzülüyorlardı. 

Kışın soğuk rüzgarları esip düka vaziye ... 
ti değiştirmek lazım geldiğini ihtar edince o 
büyük bir sabır ve tahammülle diyordu ki: 

- Vücudumun üzerinden esip geçen bu 
c..yaz rüzgarları benim gerçek danışmanla -
rımdır. Bunlar bana dalkavukluk etmiyorlar; 
hakikatte vaziyetim ne ise onu düpccli.iz söy
l~iyorl::r. Bunlar. her ne kad"r, iır"m acı acı 

("'., • V"r) 
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liukuk ilmini yayma kurumunun dünkü konferansı 

Ceza hukukunda 
yeni temayüller 

Ankara Hukuk Fakültesi dekanı profesör B. Baha 
Rantar'ın değerli konferansı sonuna kadar alaka 

ile dinlendi 
Hukuk ilmini yayma kurumunun bu 

k'.ş için tertib ettiği seri konferansların 
Y1rınincisini dün Ankara halkevinde An
kara hukuk fakültesi dekanı ve ceza hu
kuku profesörü B. Baha Kantar tarafın
dan verilmiştir. Konferansta profesörler 
ve hukuk muhitine mensub bir çok ze
vat bulunmuştur. 
Sayın profesör geniş slahiyeti ile mev· 

zuunu gayet vazih olarak anlatmış ve 
konferans sonuna kadar alaka ile din· 
lennıi§tir. Musahabe için ceza hukuku
nun teknik kısımlariyle uğraşmayanlarr 
da cezb edecek bir mevzu seçilmişti. 

Profesör sözlerine şöyle başlamıştır: 
Yarım asırdanberi ceza hukukunda ha
fif ve ihtiyatlı bazı yenilik temayülleri 
vardı. Büyük harbte bu temayüJler 
kuvvetlenmiştir o suretle ki yeni ceza 
kanunlarının hangisi tetkik edilirse edil
sin bunlardan bir kaçına rastlanır. Mu
sahabemde bunlardan ikisini izah edece
ğiın: 

1 - Emniyet tedbirleri. 
2 - Ceza hukukunda kıyas. 
Profesör, birinci kısma ceza huku· 

kuttda klasik mektebi izahla batJamıştır. 
Mektebin esaslan olarak cezanın suçlu
ya karp cemiyetin bir aksülamel oldu· 
ğu ve cezadan suçlular için ( tedib ve 
terbiye) r~miyet için (misal ve ibret) O• 

laraic iki fayda beklendiğini ancak ceza 
tatbikinde (manevi mesuliyet) denileni
rade ve ihtiyarın derecesi ;ır 
siklet merkezinin bizzat suç olup, suçlu· 
nun ikinci derecede kaldığı topluca izah 
edilmiştir. 

Klasik mektebin cuaları ve suçlula· 
rı çoğalmaktan alıkoyamadığını tesb~t
ten sonra profesör (pozitivist me~bı) 
nin esaslarını anlatınıttır· Lambrozo nu~ 
tesis ettiği bu mektebe göre suçl~Jar ı
radelerinde serbest değildirler. Irsı ve a· 
rızi bir çok amillerin tesiri altındadırlar. 
Cezai adaletin gayesi suçlulara ~arşı 
cemiyeti müdafaadır. Bunun için miley
!.edeler suçlunun biyolojik ve psikolo· 
Jık §ahsiyetine göre tatbik olunmalıdır. 

Profesör irade tarafdarlarının naza
riyelerini esas itibariyle muhafaza_ v~ 
fakat bazı tehlikeli kimselerden cernıyetı 
korumak için bazı tedbirlerin tatbikine 
muvafakat ettiklerini söyliyerek bunlara 
ceza hukukunda (emniyte tedbirleri) 

denildiğini anlatmıştır. 
Emniyet tedbirlerinin ilk defa yalnız 

aklen makfıl suçlulara sonraları yarı 
mesullere, daimi sarhoşlara tatbikinin 
projelere giriş şeklini izahtan sonra 1925 
Brüksel, 1929 Roma konferanslarının 
karar hülasalarını vermiştir. 

Profesör bazı hukukçular tarafından 
ernniyet tedbirleri meyanında sayılan 
Ve Avrupa kanunlarında hacmi genişle
ınekte olan şu iki tedbiri konferansının 
ilk yarısının siklet merkezi olarak seç· 
rnişti: kısırlaştırma (sterilisation) ha
dımlaştırma (castration). Ceza huku
kunda birinci tabirle nesil yetiştirmeye 
nıani küçük bir ameliye ve ikinci tabir-

le de nesil uzuvlarından mahrumıyeti 
mucib büyük ameliye kastedilme~tedir. 
Bu iki ameliyenin Mısırda, ~tı~a ve 
Romada. Golde tatbik sebeblerını top
luca izah eden profesör, yeni ~uk.~~~ 
bunun Amerika kanunlarına gırdıgmı 
anlatmış ve Birleşik cümhuriyetl~rde 
28 den fazla hükümetin küçük am~l~yc-

i kah cezai mahiyette ve kih da ıyı ;e 
:ağlam nesil yetiştirmek üzere tatbık 
ettiklerini etraflıca anlatmıştır. 

1929 da İsviçrenin Vand kantonu ~
nunlarına giren kısırlaştırma, bu ug
rak yerinde kalmıyarak Danima~ka, ~~
manya, İsveç. Norveç, Finlandıy~ hu
kümetlerile Danzig serbest ~hn k~
nunlarına girmiştir. Almanya ıle Danı
markada hadımlaştırma da kanunlarda 

yer almıştır. 
Almanyada 1934 tarihinde yapılan 

sterilizasyon kanununcı. ·ıre, b~nye _ve 
ahlak noktasından kusu. ,u nesı~ yetı!
tirmek ihtimalini mevcud kılan ırsi bır 
hastalıkla malı11 olan kimseler kısırlaş
tırılır. Bunun tatbiki için, maICıJün ke~
disi veya vasisi yahud hapis~a.11ede, tı
marhanede ise müessese imı~ı ta.le~e 
bulunacak, sıhi muayene ameh~~nın l:.ı
zumunu tesbit edecek ve Dahiliye. ve
kaletine bağlı irsi sıhat mah_ke~esı. de 

ktl·r Alman istatistıklenne karar verece • . . 
göre 400 yüz bin malülden 180 bını kı-
sırlaştırılmıştır. Kısırlaş~ıı:ma ~aha çok 
- .. slin muhafazası gayesını gut~ekte
dir. Hadımlaştırma ise cezai mahı~ette
dir. Tehdid altında ahlaka m~ga!ı~ ~
reket ahlika mugayir taaaddı, bikir ua
Jesi, ~efsani hazları tahrik için işlenen 
katil ve cerh fiilleri, badımlqtırma ~
bebleri arasındadır. 1934 yılı içinde b_ır 
hapishanede 111 kitiye bu ceza tat bık 
edilmiftr. 

Sayın profesör ceza hukukunda bu 
tedbirler lehinde ve aleyhinde şiddetli 
münakaşalar devam ettiğini, fakat A
merika ve Avrupada yekünu 150 milyon 
nüfusa baliğolan memleketlerde tatbik 
mevkiine girdiğini izahla iktifa etmi,-

tir. 
Ceza hukukunda kıyas; 

18 inci asrın büyük hukuki zaferi su
çun ve cezanın yalnız kanun tarafınd~n 
tesis edilebilmesidir. Bu kud!if prensıp 
hukuku beşer beyannamesinde başlaya
rak bütün esas teşkilat kanunlarında_ ve 

kanunlarında yer almıştır. Turk 
ceza . . dd 
esas teşkilat kanununun 72 ıncı ma e-

. "k en muayyen olan ahval ve eş-
sı: anun . . . 

• ba ka bir suretle hıç bır kımse 
kalden Ş "T .. k 
derdest ve tevkif edile~ez:, ur ceza 

b" ·nci rnaddesı: Kanunun sa-
kanunun ın bi f" ·1 . . 
rih olarak suç aayınadığı r ıı ıçın 

. a verilemez, kanunda yazılı 
kımseye cez . 

d başka bir ceza ile de kımse 
cezalar an 
cezalnadınlamaz.,, . . 

ofesör bu esastakı yenı te
Sayın pr 
.. Hın şeklini şöyle anlatmıştır: ce-

mayu k kunda kıyasa müracart demek, 
za hu u . f .. 1• d 

d azılı olmayan bır ıı ı e suç 
kanun a Y • • .d. H"k • . d bilmek salahıyetı ır. a ım, 
telakkı e e 

Nikah kıydırmağa 1 
gideken öldü 

..................................................... ,., ......... 
! Türkçe ana dildir I 

Balyanın Orhanlar nahiyesinden Şa
kir oğlu Ali adında bir köylü, ayni köy
den Hamza kızı Fatma ile olan evlenme 
muamelesini bitirmek için kızı da yanı
na alarak Balyaya gitmek üzere yola 
çıkmıştır. Kadın ve erkek maden bina
larına doğru yaklaştıkları sırada Alinin 
altındaki merkeb birdenbire ürkmüş, sa
ğa sola rast gele çifte atarak çılgınca 
k~mağa başlamıştır. Ali bu esnada mcr
keb üzerinde muvazenesini kaybetmiş, 
yere düşmüş, kafası bir taşa çarparak 
yanlmrştır. 

................................................................ , 
Güneş - Dil analiziyle 

yeni etütler 
Aydınlıktan budaklanıp ge)İfen anlamlar 

Ahmet Cevat EMRE 
1 

Müstakbel kocasını baygın bir hal
de ve kanlar içinde gören Fatma hemen 
jandarmaya koşmuştur. Jandarmalar 
geldiği zaman zavallı Aliyi ölü bulmuş
lardır. 

Satışı yasak edilen bir 
almanak 

Türkçede 
•ğ•r-
uyar-
~ng~r 

ir 
er 

(B•ıı ı inci sayfada) 

: V.ğ den ağ + ar 
: . . ,. uy + ,. 

.. eng(ğ)+ er 
,, c(ğ) + (.)r 

: ,. e( . ) + (.)r 

Türkiye cumhuriyeti ile Sovyet cum 
huriyetleri ittihadı arasındaki dostane 
münasebetleri teıviş.ı etmek gayesini 
takib eder mahiyette nefredilmif olan 
kafkas almanağı namındaki kitab mat
buat kanununun 51 inci maddesi muci· 
bince vekiller heyeti brariyle satiftaD 
menedilmiştir. (A.A.) 

Hepsinde 2) prenaipal kök J) ana 
kökün aydınlık anı.nuu tcmail eder, 3) 
v.r unsuru da bu anlwnm bir suretle tc
karrür ve tecellisini anlatır. 
Hindöröpeen dillerde: 
ağor (gr.) : V.ğ den ağ + or 
a~r (av.) : " 
~ber ( germ.): ,. 
air ( got.) : ,, 
oer (ags.) : ,. 

ay+ er 
eh + .. 

a(ğ) + ir 
o(ğ) +er 
a(ğ) + .r 
e(ğ) + .r 
a(.) + .r 

Akıl hıfzıssıhha kongresi 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Akıl hıf

zıssıhhası 6 ıncı yıl kongresi bugün 
Dr. Ekrem Akifin reisliğinde toplan
dı. Mütehassıslar cürüm ve ceza mahi
yeti, iflenen suçun ya,a göre bölünmesi 
çocuklarda suç ve ıslahı tedbirleri 
mevzuları etrafında konuftular. Te
mennilerini alakalı makamlara bildir
meye karar verdiler. 

Fon der Portenin tetkikleri 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Fonder 

porten tetkikler yapmak üzere bugün 
İJmire gitti. 

Bir vapur karaya oturdu 
İstanbul, 8 (TeTlefonla) - Bu sa

bah Çanakkalede kilya mevkiinde bir 
alman vapuru karaya otardu. 

kanunda yazılmayan fakat kendi kanaa
ti ile cemiyetin nizamını bozan bir fiili 
suç addederek fam cezalandıracak ve 
kanunda suçun tealJUk ettiği maddede 
xa.z:ılı cezayı değil, ağır veya hafif iste
diği bir cezayı verebilecektir. Böylece 
''kanunsuz suç ve ceza olmaz,, kaidesi 
kalJunıf olmuyor mu? 

Cezada kıyas temayülü, Franaada 
Malvi hadisesinde bir defa yalnız tat
bik şeklinde tecelli etmiş fakat yazılı 
olarak yalnız Sovyet ve alman kanunla
rına girmiştir. Her iki rejimin hususi
yetine göre ayrı şekillerde tedvin edil
miş olan yeni temayüller üzerinde pro
fesör objektif izahlarda bulunduktan 
sonra sözü insanlığın ceza mevzuu üze
rindeki sürekli mesaisine intikal ettir
miş ve konferansını fU cümlelerle bitir
mittir: 

.. _ Hangi rejim içinde oluna ol
sun, hakikati arayanların gayret ve siy
lerine saygı göstermemek kabil değil
dir. Hakikate geç ve pek geç vasıl olu
nur, bununla beraber bütün kudretleri
ni insanları refah ve huzura kavuştur
mağa vakfetmit olan ilimlerin bütün 
insan cemiyetlerinin ezeli ve pek ağır 
bir yarası olan suçluluk ifetini ortadan 
kaldıracaklarına şüphe yoktur. Bu de
virde yaşayan insanlar ne kadar mesut
turlar !" 

ir (es. nor.): ,, 
er (grek.) : .. 
ar (grek.) : ., 

Bunlarda da aynı unsurlar aynı mef
humlara deıatet eder; her iki diller ai
lesinde gerek orijin gerek gelişim tam 
bir mutabakat arzeder. 

• • • 
Güneş - Dil analiziyle aydınlatabi1 -

diğimiz bu dilKl geli9imin iki diJler ai
lesnde gösterdiği mutabakat burada ke
silip kalmıyor; onu bir konak öteye ir
deliyebiliyoruz: aydınlık anlamlı kasıl
mış "v.r" temi, her iki ailede, .. v. k-ğ, 
ğ-y, ğ-s, ğ- sıfır., unsuriyle genifliye -
rek yeni yeni türevler vermittir; bu tü
revler mağna bakımından da dikkate de 
ğer mutabakatlar arzeder. Baflıca tip -
lerini vemıiye çalışalım. 

a) Türkçede: 
Arık/arrğ (varyantları: lehçelerin 

çoğunda arik - ariğ - erik; aruv, aru, 
arı; genizleşmiş arunğ - arun; yakutça
da ıras ve ras) = "temiz, güzel, sif; iyi, 
hayırlı, şerefli, faziletli; münezzeh, 
mukaddes". 

Muhtleif lehçelerde, muhtelif derece 

ve istimalde buJuğumuz bu anlamların 
kaynağı birdir: insanın, zihnen, gUM§ 

ıtığını, fecri. fllfağı nefsinde ve muhi • 
tinde &öımcaidir; yani, günef ıpğı gi
bi,fecir gibi, pfak gibi aydın ve parlak 
görünen (genel olarak beğenilen) kim -
selere ve nesnelere arık/arığ denilmiş
tir. Biz bugün, dilin geçirdiği uzun te -
kamülden çoğalan omofonlar sebebiyle, 
''ar-,, teminden, derhal, ışık, fecir .•. 
mağnasını duyamadığımız için, ar.ık/ 
arrğ sözünün eskiden nasıl bir zihniğ 

surete bağlanmıf olduğunu anlıyamıyo
ruz; fakat, herhalde, fimdi "nuraniğ" 

veya .. lumineux" IÖzlerinden anladığı -
mız çitil .. complex" mağna vaktiyle 
ank/arığ sözünden de anl8fJlırdı. 

... v.k,ğ,, unsurunun semantik rolü, 
burada, taa tamam Günef - Dil teorisi
nin tespit ettiği gibidir: ''v.r" teminin 
anlattığı takarrür (tccel1i) etmi9 par
laklığın, aydınlığın bir konuya (süje ve
ya objede) bağlı olduğunu anlatmıya 

hizmet eder. Fakat lisanda bu morfolo
jik cihaz husule gelmeden önce, zihin
de, basit temden bu izafiğ mağnayı an-

lamak kabiliyeti peyda olmuftu; malUın 
olduğu üzere, lisanda, şekilsiz olarak, 
bir vasfı bir konuya bağlamak müm
kündür (tafköprü - taşyürek denilebil
diği gibi.) Araştırdığımız misalde ise 
"v.r" teminin bu mahiyette bir anlam 
ifade ettiğine dil tanikları bulmaktay12 
Bunlardan biri; yakutça ir "en iyi (bir 
şeyin cinsi içinde en iyisi) ; temiz; mu
kaddes, ilahi'', bir başkası da er (Kır
gız, Karakırgız, v. b.) "kahraman, ce • 
sur, şeci •.• " sözüdür. Bu iki sözün, şe -
kilıi.z: olarak, arık/arığ Ye erik • erkek 
mağnalariyle kullanılması, lis.arun gra
mer cihazlarına sonradan müracaat et -
tiğini iıpat eder. Demek ki, (araştırma 
konumuz içinde kalmak ~re) en ön
ce çok beğenilen süje ve objelere ''gü• 
n,.." .. f · " " ı. · -.,. , ecır , ıfJ-,, denmış, daha son-
ra, güneyin, fecrin .... parlaklık vasfını, 
bir dil cihazı ile, bir konuya bağlamak 
imkanı bulunmUftUr; böylece ar/ar- ya
nında dilde ank/anğ (ve varyantları), 
er/er yanında erik/eriğ ve erikek/cri
gekden erkek/ergek türemiftir. 

Bu sözün bafka ,ekileri: 

oruk (Rad. 1. Çağatay) "güneş ıfığı, 
gün aydınlığı", örük (Uygur.) "par • 
lak"; bu iki söz de semantik kaynağın 
güneş olduğunu ifp etmektedir; örüğ 
(Şor.) teklinde ise mağna daha moral 
bir mahiyet alarak '"mümtaz ahlakı, ter
biyesi olan: yani "'içi,, güneş gibi olan" 
mefhumunu anlatır; bu moral mağna 

uygurca örülc fCklinde de vardır: sev • 
gili, sevimli, alçak gönüllü .•. dosta bu 
iaim verilmekte, gümıe eş tutulmakta
dır; ancak, türkçe o derece "evoltuion" 
geçirmiş bir dildir ki, eıki heyalleri sez· 
miye artık imkan kalmamıştır. 

Bu temin genizlenmiş şekilleri var
dır: 

Arun (Çağatay) "saf, pak'', arın 

( Sagay "sevinç: yüzde tecelli eden ay
dınlık", örünğ (Uygur, Çağatay) •'par
lak, parıldar": K&JC8rinin Divanında 

lriin: "'J. beyaz, ak; 2. şamana nrilen 
ücret: honorairc 'nnağnalariyledir (ak
ça ile yakJa,ıırmız); Pekaralrinin JU -
gatinde ise örünğ '"beyaz, berrak, te
miz,, ve uran "güzel'' dir. 

Türkler, genel olarak, ulusal içki • 
lerinde de güneşin parlaklık ve sıcak • 
lığını bulmuşlar, ona .. v.r"' teminden 
objektif ... k-g'' unsuru ile dil işaretleri 
vermi9lerdir: 

Arak (Kırgız), arakı (Altay), arıgı 
(Yakut), ar•ga (Şor), ereb (Çuvaş) -
rdı - ıralu (Türkiye). 

Aydınlık ve parlalrlık anlamiyle- be
yaz ve açık renk (sarı - kırmızı - yeşil) 

anlamı tabiiğ olarak zihinde birlctir; 
dil işaretlerinde de aynı birlik ve mu -
tabakat görülür. Bunun bir neticesi o -
larak, türkler güneş (veya ateş) ren -
gindelri atlarına ar veya or demişler -
dir (Kişgari Divanr); Yakutçada ise 
arag-as tas = "ateş'' (yani güneş ren
ginde taş) perifrazı vardır. 

(Sonu yarmki sayımızda) 

Tefkr.ia ~o. 54 t taahhüde gi ... gi ... girişemem. a ... 1elmekte olan hiddeti göstermekte bulun
muştu. 

- Grandet, ailenizin başına gelen kötü 
f eHiketi, Guillaume Grandet ticaret evının 
harab olduğunu, kardeşinizin öldüğünü öğ
rendik; bu hazin vakıad.&n hissemize düşen 
bütün kederi size ifadeye geldik. Eugenie 

Grandet 

Yazan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

. . a 
tazyika maruz kalmamış olacakları ıçın p .-
risli Grandet'nin veraseti, ahlaken de, tasfı
Ye edilmis olur. 

Eski f ;çıcı: 
- Evet, iş iştir. Bu böyle olmakla bera-

ber .. .. .. b" . . N param ne de gu ... gu .... guç ır ıştır. e • 
.va ... va ... va~:tim var. · 

- Evet buradan bir tarafa gidemezsı -
n~z. Bu takdirde sizin yerinize Parise b~n 
gıtmeği t.:klif ediyorum (yol parasını verır
siniz. Bu bir şey değildir.) Orada alacaklıla
rı görü,-, kendilerile görüşür, pazarlık e~e. -
rim ve alacak senedlerini ele geçinnek . ı~ın 
tasfiye bedeline bir 'mikdar ilave eder;;ınız. 
olur, biter. 

- Ba ... ba ... bakalım. Ben şimdiden ta ... 

-Do<Yru. 
_ Bö~le işlere ömrümde ilk defa giriyo-

rum. Anlattıklarınız.... . . _. . 
_ Evet, hakkınız var. Adlıyecı degılsı · 

niz ki.... · · 
_Ben za .. zavallı bir bağcıynn. Dedıklerı-

nizden hi ... hi •.• hiç birini bilmiyorum. Tet· 

kik edeyim. . · k 
Mahkeme reisi, müzakereyı telhıs etme 

istiyonnuş gibi bir v~ziyet alarak: 
_ İşte böyle, dedı. . 
Noter de onun sözünü keserek, tarız eden, 

bir tavırla: 
Y - . ' _ egenım. 

_Ne var amca? . 
_ Bırak da Mösyö Grandet sana nıyetle-

rini izah etsin. Ehemiyetli bir vekalet ha~
kında görüşüyoruz. Aziz d06tumuz bunu mu-
nasib tar.zda anlatsın. . v . • 

Des Grassins aile~ini~ g.eld~gın~ ~abe~ 
ren kapı tokmağı, aılenın ıçerı . gırıp se 

~emla<;;maları Cruchot'yu cümlesinı tamam· 
l:maktan menetti. Noter bu inkıtadan me~· 
nun oldu. Grandet ona y~n gözl.e . bakm~~~ 
başlamıştı ve bumundakı ur da ıçınden yuk 

Fakat, tedbirli noter, alacaklıları hakla
rından vazgeçirmek ve mutlak dürüstlük ka
idelerini ihlal eden karışık bir işe müdahale 
etmek için bir bidayet mahkemesi reisinin 
Parise gitmesini muvafık bulmuyordu. Bun
dan başka, baba Grandet'nin, her ne mikdar 
olursa olsun, para vermek niyetine dair ağ
z~ndan henüz hiç bir söz çıkmamış olduğu i
çın yeğeninin bu işte bir teahhüde giriştiğini 
göreceğinden içi titriyordu. Des Grassins'le
rin içeri girmelerinden istifade ederek mah
k~me reisinin kolundan tutup bir pencere 
önüne çekti. 

- Kendini kafi derecede gösterdin yeğe
nim; fakat böyle sadakat ve hizmet arzetme
ler artık yeter. Kızı almak hırsı gözlerini kör 
ediyor. Bu gibi işler böyle paldır küldür gö
rülmez. Bırak da gemiyi ben idare edeyim, 
sen yalnız bana manevralarnnda yardımcı ol. 
Ha.kim haysiyetini bu gibi işlerde tehlikeye 
koymak ... 

Sözünü bitiremedi; Mösyö des Grassin· 
s'in eski fıçıcıya elini uzatarak şöyle hitab 
ettiğini iştimişti; 

Noter, bankerin sözünü keserek: 
- Ortada felaket olarak yalnız Grandet· 

nin küçük kardeşinin ölümü var. Hatta, o. a
ğabeyisini muavenetine çağırmağı düsün
müş olsaydı bugün ölmüş de olmazdı. Trr
naklanrun ucuna kadar şerefli olan dostu
muz, Paristeki Grandet ticaret evinin borç
lannı tasfiye etmeği de düşünüyor. Yeğenim 
mahkeme reisi, hukuki bir meselenin zah
metlerinden onu kurtarmaki çin alacaklılarla 
uzlaşmak ve kendlierini münasib surette tat· 
min etmek üezre hemen Parise harel:et et
meği teklif ediyordu. 

Çnesini okşamakta olan bağcının takın
dığı tavırla teeyyüd etmekte olan bu sözler 
bütiin yol uzunluğunca Grandet'nin hasisli~ 
~iı:ti çekişti~iş ve onu. adeta kardeşinin ka
t~lı ?.lma~la ıtham etmış olan üç des Brans
sms ı acaıp surette şasırttı. 

Banker, karısına bakarak bağırdı: 
(Sonu var) 



6 ULUS 

o 
Milli küme maçları 

Ankara da A. gücü, Uçok, lstanbulda 
Beşiktaş ve D. spor berabere kaldılar 

Dün Ankarada milli kiline maçların
da Ankara gücü • Üçok karşılaştılar ve 
ikişer sayı ile berabere kaldılar. Tribün
ler, şimdiye kadar Ankarada yapılan mil· 
li küme maçlarında görmediğimiz bir şe· 
kilde bom boştu. Bu manzara, maçın ala· 
ka uyandırmamasından ziyade, havanın 
kapalı ve yağmurlu olmasından hasıl ol

muştu. 

• ~ a1<em ve takımlar 
Hakem, Said Salahaddin idi. Takım· 

lar ;lana çıktıkları zaman şu şekilde ku
rulmuslardı: 

Ankara Gücü - Ateş, Ali Rıza, En· 
ver, Abdül, Semih, Bilal, Hamdi, lsma-
il, Yaşar, Şükrü, Abdi. / 

Üçok - Hilmi, Ali, Ziya, Enver, 
Adil, Şükrü, Namık, Basri, Mazhar, 
Said, S 

. . , anın birinci golü 
Maç Ankara gücünün vuruşiyle baş

ladı. tık dakikalar mütevazin bir oyun 
görünüyordu. Akınlar müsavi idi. Altın• 
cı dakikada tuhaf bir vaziyet hasıl oldu; 
Ankara gücü müdafii Ali Rıza uzun bir 
vuruş ile topu Üçok kalesine gönderdi. 
Yağmurdan ıs1anan ve kayan yerler bir 
kaç oyuncunun birden ıska geçmesine 
sebeb oldu. Kaleci de topu karşılayama· 
dı ve top yuvarlana yuvarlana Üçok ka
lesine girdi. 

~ zmi.rin birinci golü 
Bu durum İzmirlileri ş~ırtmadı. Bi

lakis üst üste bir kaç akın yaptılar 13 

üncü dakikada Said mükemmel b:ı fır· 

sat kaçırdı. Fakat bir kaç dakika sonra, 
güzd bir paslaşma ile güç k;ılesine ka
dar indiler. Basri güzel bir şutla İzmi
rin birinci golünü yaptr. 

lzmirin galibiyet golü 
lzmirin beraberliği temin etmesi oyu

nu hararetlendirdi. İkitaraf da maçı ka
za ımak için var kuvvetleriyle çalışmağa 
ba~ladılar. Yağmur takımların seri oy· 
na na arına mani olamıyordu. Bu gayret• 
le nerede ise bir gol çıkacağı görünüyor
du. Fal:at hangi takım gol çıkaracak .• 
ÇG.ıkü oyun mütevazin geçiyordu 

Bu sualin cevabını izmirli Namık 

müsbet olara kverdi. 27 inci dakikada 
sol içten alciı:ı bir pasla güç kalesine ka
dar sokuldu ve bekleri atlatarak takı

mının ikinci golünü attı. 

Ankaranın oeracıerlik sayısı 

Üçokun galib vaziyete geçmesi güç
lfüeri daha çok canlandırdı ve böylece 
maçın birinci devresinin son dakikala
rında zevkli bir oyun seyrettik. Çünkü, 
güçlülerin csok çalışmaları karşısında, 

üçoklular da galibiyeti kaçırmamak için 
uğraşıyorlardı. 

35 inci dakikada biribirini kovalayan 
bir iki akından sonra güç sol açığı Ham· 
di ü~nk kalesine karlar indi. Cezc. çiz
gi · le ve gol yapacak bir vaziyette 
· . Leklerden biri kendisini düşürdü. 
Lakem bunu penaltı ile cezalandırdı. 

Şiikrünün sektiği şiltle iki takım bera
Ltr vaziyete geldıler. Devre böyle bitti. 

A •• unci devre 
Bu devrede de oyuna İzmirliler başla

dılar. İlk on beş dakika maç denk ve 
güzel geçti. Fakat oyun bundan sonra, 
teknik bakımdan Ankaranın üstünlüğü
nü gösteren bir durum aldı. Güç müdafi
leri çok zaman orta çizgiye kadar geldi
ler. Fakat isteksiz oynadıkları görülen 
Ankara güçlüler bu vaziyetten istifade 
edemediler. Oyun birinci devredeki va· 
ziyeti muhafaza etti ve iki takım bera
berlikle sahadan ayrıldılar. 

istanbulda 
İstanbul, 8 (A.A.) - Milli küme maç

larına bugün de devam edildi. Karşılaş
ma bugün Beşiktaş'la Doğanspor ara
sında Taksim stadında yapıldı. 

Tören kısa sürdü. İki takım karşılkı· 
lı dizildiği zaman Beşlktaşı biraz deği
ŞC!l kadrosiyle şöyle sıralanmış görü
yoruz: 

Mehmed Ali • Hüsnü, Faruk - Fey-

~ .. .. .. .. ... ,.._ .... ""'~ .,, 
"' .... .. ... 

.... .. .., .. .. 

11nkara gücü - Üçok ;naçmdan bir enstantane 

zi, Bülend, Fuad • Muzaffer, Rıdvan, 

Hakkı, Enver, Eşref. 
İzmirliler de şu kadro ile oynuyor

lar: 

Mahmud • Fethi, Adnan - Mehmed, 
Nurullah, İsmail • Reşad, Ali, Hakkı, 
Fuad, Sabri. 

Hakem galatasaraylı Nihad Bektik. 
İlk hücurqu İzmirliler yaptılar. Rüz

gara karşı yapdan bu iniş, tehlikeli bir 
vaziyet almadan kesildi 

lzmirlilerin ilk aayı•ı 
Rüzgarın yardımiyle oynayan be:jik

taşlılar ilk dakikalarda bir netice alnıak 
için büyük bir gayretle çalışıyorlar. Eş· 
ref'in indirdiği iki güzel hücum, İzmir 
müdafaasım bir haylı çalışmaya mecbur 
etti. 

Topun ekseriyetle Doğanspor kaıesi
nin etrafında dolaşmasına rağmen onun· 
cu dakikada izmirliler soldan güzel bir 

iniş yapıyorlar. Fuad, iki Beşiktaş mü

dafiini üzerine alarak aralarından bir 
pas verdi. Sağ için demir gibi bir şutu 
ile topu Beşiktaş ağlarına taktığını gö
rüyoruz. 

BeşiktCJ§ın beraberlik sayısı 
Beşiktaşlılar bu golün verdiği hızla 

birdenbire canlandılar. Fakat bir çok 

fırsatlar kaçırdılar. Devrenin sonlarına 

doğru gene beşiktaşlıları oyuna hakim 
bir vaziyette görüyoruz. Fakat ayni te-

\ ilkbahar At 

~ 

sirsiz oyun, netice vereceğe benzemiyen 
bir yürüyüşle devam ediyor. 

41 inci dakika: Arkadan aldığı bir 
pası Hakkı kuvvetli eşapelerle kaleye 
doğru sürüklüyor. İki İzmir müdafiini 
üzerine alarak topu Rıdvana geçirdi. GÜ· 
zel bir plase kaleci plonjon yapmasına .. 
rağmen topu kesemedi ve Beşiktaş bu 
suretle beraberlik saytsım çıkardı. 

Dört dakika sonra da devre 1 • 1 be· 
raberlikle bitti. 

ikinci clevre 
Oyunun zevkli ve heyecanlı kısmını 

teşkil eden ikinci devreye beşiktaşlılaı 
enerjik bir hücumla başladılar. İlk daki-

kalardan itibaren Doğanspol kalesi Ö· 

nünde canlı Beşiktaş faaliyetine şahid 
oluyoruz. Fakat şutlar avuta gidiyor ve
ya kale direğine csarpıyordu. 

11 inci dakikada: İzmirliler güzel 
bir hücum yaptılar. Fuadden bir pas 
alan sağiç, İzmire galib bir vaziyet ih-

das eden ikinci golü yaptı. Buna mu· 
kabil Hakkı 18 inci dakikada Beşik-. 

taşın beraberlik sayısını çıkardı. 

Oyunun bundan sonrası heyecanlı, 

fakat neticesiz oldu. İki taraf da elJe. 
rine geçen fırsatları iyi kullanamadılar. 
ve Doğansporun bir hücumu sırasın

da oyun 2-2 beraberlikle bitti. 

Doğansporlular yarın ikinci maç
larını Kadıköyünde Fenerbahçe ile ya
pacaklardır. 

lpodrom tribünlerinden yarış meydanına bir bakış 

İlkbaha.- at yarışlarına bugün An
kara yarış alanında başlanaoaktır. Ya· 
rışlar sekiz hafta sürecek ve 27 haziran 
937 de sona erecektir. İlkbahar at ya
rışları programları halkın yarışlara 

gösterdiği rağbet ve alakayı artıracak 
şekilde hazırlanmır!-ır. 

Halkın ata ve yarışlara karşı günden 
güne artan sevgisi de yarışların iyi ve 
güzel olması üzerinde müessir olacaktır. 
Yapılacak yarışlara şimdiye kadar ya· 
rış kazanmamış hayvanların da iştirak 
etmesi bugün bilhassa müşterek ve çif
te bahislere çok enteresan bir hususi
yet vermektedir. Bugünkü koşular beş 
grupa ayrılmıştır Bu koşulara iştirak 
edecek hayvanları yazıyoruz: 

Birinci koşu (Yeniler koşusu) 
Bu koşu: üç yaşında ve hiç koşu ka

zanmamış yerli yarım kan ingiliz er· 
kek ve dişi taylara mahsustur. İkarmi
yesi 255 liradır. Birinciye 180, ikinci
ye 55, üçüncüye 20 lira verilecektir. 
Koşuyu kazanan tayı yetiştirene 25,5 

lira verilecektir. Mesafe 1000 metredir. 
Koşuya B. Ahmedin Al Ceylanı, Bay 
Mehmed Akbayın Sadası, yüzbaşı Nu
rinin Necla ikisi, B. Mehmedin Gülü, 
B. Yakubun Gülcanı, baytar binbaşısı 
B. Hilminin Minesi ve B. Ahmed Ak
manın Malkap'ı olmak üzere 7 tay iş

tirak edecektir. 

ikinci koşu (Rağbet koşusu) 
Bu koşu; 3 ve daha yukarı yaşta 

ve 1937 senesi zarfında koşu kazanma
mış halis kan ingiliz at ve kısraklara 
mahsustur. İkramiyesi birinciye 245, 

ikinciye 55, üçüncüye 20 lira olmak Ü· 

zere 320 liradır. Mesafesi 1400 metre· 
dir. Koşuya B. Said Halimin Copaini, 
B. Akifin Betyarı, yüzbaşı B. Nuri· 
nin Fleur d' Amur'u, İngiliz Büyük El
çisi Ekselans Sir Persi Loren'in Moda-
sı olmak üzere 4 at iştirak edecektir. 

Üçüncü koşu (Çakal ko1usu) 
Bu koşu; dört ve daha yukarı yaş· 

ta ve hiç koşu kazanmamış yerli, yarım 

9 - 5 - 1937 

"Hindenburg,, faciası 
Tahkik komisyonu işe başladı 

(Başı 1 inci sayfada) 

kaza neticesinde 7 5 kişi ölmüştü. 
8 eylül 1934 tarihinde Morrokastl 

vapuru, burada yanmış ve yolcularından 
132 kişi ölmüş idi. 

24 son kanun 1935 de gene burada 
Mohavk vapuru batmış ve 45 kişi bo
ğulmuş idi. 

Tahkikatın hedefi 
Amerika hükümeti tarafından yapıla

cak tahkikatın bir hedefi de, bu hava 
gemisinin inşası için kullanılan malze
menin neden ibaret olduğunu anlamak
tır. 

I:ğer tahkikat neticesinde bazı madde· 
!erin kazaya sebebiyet verdikleri sabit 
olursa, kongre ateşe daha mukavim ba
lonlar inşasını göz önünde tutan bir ka
nun projesi hazırlıyacaktır. 

Lekhörst faciasından sonra senato 
askeri encümeni. Amerika'nın inhisarın
da bulunan heliyum'un ihracını kolay
laştıran bir kanun projesi kabul etmiş· 
tir. 

Balonun kaptanı ölclü 
Lekhörst, 8 (A.A.) - Zeppelin kum

panyasının basın memuru Harri Bruno, 
Hindenburg'un kaptanı Ernst Lehmann'
ın dün saat 18.05 te (Amerika saati) ve· 
fat ettiğini haber vermiştir. 

Kaptan Lehmann'dan sonra bu gece 
Hindenburg hava gemisi mürettebatın
dan bir kişi daha ölmüştür. 

Kaza kurbanlarının resmi bilançosu, 
şimdilik 11 yolcu, mürettebattan 21 ki
şi ve Lekhörst tayyare meydanı müs

tahdemlerinden olan bir iki kişiden iba
rettir. 

I ane toplanıyor 
Nevyork, 8 (A.A.) - Almanya. A

merika ticaret odası Hindenburg balo-

Atatürkle 
BB. Hitler ve 

M iklas arasında 
(Başı 1 inci sayfada) 

mennilerden dolayı içten teşekkürleri
mi takdim ederim. 

Adolf Hitler 

(A.A.) 

Atatürk'le B. Miklas arasıncla 
Avusturya milli bayramı dolayısiy

le, Türkiye Cumhur Başkanı Atatürk 
ile Avusturya Cumhur Başkanı arasın
da aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir. 

Ekselans B. Miklas 
Avusturya Cumhur Başkanı 

Viyana 

Milli bayram münasebetiyle ekse
lansınıza en hararetli tebriklerimi ve 
şahsi saadetleriyle Avusturya milleti
nin refahı için beslediğim hararetli te
mennilerimi arzederim. 

K. Atai.:rk 

Ekselans Cumhur Başkanı Ataürk 
Ankara 

Nazik temennilerinden dolayı ha
raretli teşekkürlerimi kabul etme3ini ek 
seianslarmdan rica eder ve aynı zaman
da kendilerine Türkiyenin refahı ve 
şahsi saadetleri için çok smimi temen
nilerimi arzederim. 

Mi klas 
(A.A.) 

kan arab ve halis kan arab at ve kıs· 
raklara mhsustur. İkrmiyesi birinciye 
180, ikinciye 55, üçüncüye 20 lira ol
mak üzere 255 liradır. Mesafe 1600 met-

redir. Koşuya B. Kazımın Coştusu, yar

bay Celalin Ejderi, yüzbaşı İhsanın 
Ayşesi, yüzbaşı B. Fevzinin Sevimi, a· 

vukat B. Hakkının YıldırırnI, Ka. bili 
Alinin Demiri olmak üzere 6 hayvan 
iştirak edecektir. 

Dörclüncü kotu (Keçiören ko§um) 
Handikap 

Bu koşu, üç ve daha yukarı yaşta 
halis kan at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi birinciye 27 5 lira, ikinciye 
55, üçüncüye 20 lira olmak üzere 350 li
radır. Mesafe 1600 metredir • 

Bu koşuya B. Akifin Betyarı, B. 
Said Halimin Noviçesi, B. Seyid Ah-

nunun mürettebatına yardım için 5000 
dolar vermiştir. 

Oda ayni zamanda felakete uğrayan• 
lara yardım ve balon inşası sahasındaki 
ilmi tecrübelere devam edilmesi için 
bir "Zeplin sandığı" ihdasına karar ver• 
miştir. 

Dr. Ekner'in izahları 
Berlin, 8 (A.A) - Zeppelin kum· 

panyası reisi Dr. Hugo Ekener, radyo
da Lekhörst faciası hakkında tafsilat 
vermiştir • 

Ekener, önce bir an bir kundakçılık 
hadisesi karşısında bulunduğunu san· 
mış ise de şimdi Amerika hükümeti· 
nin mükemmel olan teşkilat ve servis
leri sayesinde bu ihtimali tamamiyle 
uzaklaştırmak Hizımgeldiği kanatinde 
bulunduğunu bildirerek şunları ilave 
etmiştir: 

"- Daha ziyade hava şartlarından 

ileri gelebilmiş olan bazı elektrik ha
diselerinin bu faciada bir rol oynadı· 
ğma ihtimal verilebilir.,, 

Kaza ve alman gazeteleri 
Berlin, 8 (A.A.) - Bütün alman 

matbuatı Hindenburg felaketinin tesiri 
altındadır. 

Umumi yas ve mateme rağmen ga. 

zeteler alman hava seyriseferinin sar
sılmıyacağını müttefikan kaydediyorlu. 

Fölkişer Beobahter gazetesi ezcüm
le diyor kiı 

"Hava seyahati kahramanlarının yi
ğitliği bu felaketten sonra azalacak de
ğildir. Umumi harbtan önce vuku bulan 
Ehterdingen felaketinden sonra alman 

milleti nasıl Kont Zeplinin eserini ka
bul etmişse bugün de öyle olacaktu. Bu 
eseri ilham eden fikir ölmez bir fikir-

dir ve her felaketten sonra yapmıf ve 
yeni bir hamle almıştır. 

Leh - Romen 
münasebetleri 

Rador ajansı bir tavzih 
neşretti 

Bükreş, 8 (A.A.) - Rador ajansı bil
diriyor: Bazı romen ve yabancı gazete

ler, Romanya - Polonya arasında yeni 
politik anlaşmalar yapıldığı hakkın-

da bazı yeni fantezist haberler neşret
mektedirler. Bu gazetelere göre, bu an

laşmaların hedefi, iki memleket arasın

daki ittifakın bünyesinde değişiklikler 
vücuda getirmektedir. Gene aynı gaze-

teler Romanya ile Macaristan arasın

da bir anlaşma vukua gelmesi için Po
lonyanın araya gireceğini de bildir
mektedir. 

Bu haberler, tamamiyle asılsızdır ve 
gizli maksatlar taşımaktadır. 

Zira, Romanya - Polonya ittifakı

nın esaslarında hiçbir değişiklik olma

mış, ve B. Bek'in Bükreşi ziyareti esna

sında iki memleketi müştereken alaka

landıran meselelerde iki memleket po

litikasında değişiklikler yapılması da 

görülmemiştir. Bu esnada, Romanya • 

Macaristan, münasebetlerine Polonya

nın bir müdahalesi veya tavassutu ihti

mali de katiyen bahis mevzuu edilme

miştir. 

medin Markizi, B. Fikret atlının Tom· 
rusu olmak üzere 4 at iştirak edecek· 
tir. 

Beşinci koşu (Sülün ko§uıu) 
Haneli kap 

Bu koşu; dört ve daha yukarı yat
taki yerli yarım kan ingiliz at ve kıs
raklara mahsustur. İkramiyesi birinci· 
ye 245, ikinciye 55, üçüncüye 20 lira 
olmak üzere 320 liradır. Mesafe 1600 
metredir. Koşuya, B. Salih Temelin 
Ceylanı, B. Rüstemin Ayhanı, B. Fah· 
rinin Andrabudini, B. Feketenin Selte
ni, B. Lütfünün Muradı, B. İsmail 
Hakkının Maksudu, B. İbrahimin se

vinci olmak üzere 7 at iştirak edecek· 
tir. 

Halkın spor maçlarını ve yarışları 
takib edebilınesi icsin maçlara saat 14 
de, yarışlara da 16.15 de başlanacaktır. 

' , 
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~ILCO radyolarını bizden araVın Halil Nacı Anafartalar Caddeaf 
No: 111 Telefon. 1~30 

Ankara İnhisarlar Şurayıdevlet umumi 
.. Baş l\Iüdürl~Jiinden: 

}'ıs ~Uskirat ve tütün beyiye tezkerelerinin de~iştirilmeaine 2l D_13· 
haye:7 sabahından itibaren başlanac~ ve 4 h.~ıran ~37 ~kşafnı n:: 
luıt "k~ulacaktır. Beyiyelerin üç fotografla hırı 2S dıgerı S ~~oı 
Olu 1 1 Pul ile birlikte Başmüdürlüğümüze müracaat etmelerı ılan 

katipliğinden : Kalorifer 

Ma~zenıesi 

~ 1-2001 

Dairemizde açık olan 3S lira asli maaşlı mülazimlik için 18 ma
yıs 1937 salı günü bir müsabaka yapılacaktır, 30 yatından yukarı 
olmamak, hukuk veya mülkiye mektebi mezunu olmak ve memurin 
kanununun 4 üncü maddesindeki şartları haiz bulunmak Jiizımdır. =--Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösteri

len meşhur Strebel kalorifer malzemesinden muhtelif 
cins ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesisatı için 
her cins borular ve bütün malzeme Jstanbulda Galata 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğulları Ticaret 

isteklilerin arzuhal ve vesikalariyle birlikte miiracaatları. (1121) 
1-19S8 

Biğa Şarbaylığından : 
Beted" • ·· ·· d 31 5-93" llİh· . ıyemız elektrik santralının 1-6-937 gunun en • · 

li "'Yetıne kadar bir senelik ihtiyacı olan 40000 kilo mazot 34oo 
g~a .~e 1000 kilo makine yağı 160 lira fiat tahminile 20-4-937 sah 
us~ı~nden itibaren 11-~ 7 salı günü saat 15 şe kadar kapalı zarf 
ztıa ı~ıe eksiltmeye çıkaulmıştır. Mazot ve yağın evsalı~ı anla
far~ ıstiyenlerin mliddeti içinde belediye santral memurl~guna ve 
•eb naırıeyi bedelsiz olarak almak veya görmek istiyenlerın muha
di eye müracaatları ve % 7,S teminatlı teklif mektupların.ın bele-

Ye re·ı ı· -· . · ·· huzurıyle ya-Pıl s ıgıne göndermeleri ve ıhalenın encumen 
~1 ilan olunur. (2302) 1-179,:.1 _____ _ 

İran Transit Yolu İnşaat Müdürlüğünden 

Kütahya Şarbaylığır•1an · 
Elektrik santralında (SO) amper ve (380) volta kadar beş tane 

tek fazh efektif takatlı 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 
santralında teslim muhammen bedeli 3500 lira olup açık eksiltme: 
ile ihalesi 19.S.937 çarşamba günü saat ıs de Kütahya belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Ayrıca yeni veya az kullanılmış 1.20 • J.80 metrelik torna tez
gahı ile orta boy makkab da SSO lira kıymetle o giin için açık ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin her ikisi için ayrı ayrı teminat 
ve ihale kanunu mucibince İcab eden vesikalariyle eksiltmeye iş
tirakleri. Şartnameleri her gün belediyede görebilirler. Taşradan 
istenildiğinde gönderilir. (2534) 1-1986 

hanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 

Tapu ve Kadastro 
umum ınüdüı .. Jüğüııdcn: 

Tokat vilayet m~rkez kasab"sının kadastrosuna başfanacağı ka
dıstro ve tapu tahrır kanununun 8 inci maddesine tevfikan ilan 
olunur. (l148) 1-1997 

Şurayı devlet zu 5 • Nisan - 937 pazartesi günü ihalesi yapılacağı ilan ed~Jen SEr
te tum vilayeti dahilinde ve transit yolu üzerinde Horasa!1 ıle aç
la Pe arasında müteahhide ihale edilip de vakti ve zamanı>: le yapı
l7ın3adığ1ndan dolayı mukavelesi feshedildikten sonra gerı kaklan ' --------------- . . .. U mu_mi l(atiıJliğiııdeıı: 

• 33 k"l k" b" as nın neva ı -sın ı ometre şose inşaatı ve sekiz adet e ıp ın 1 
• 

Diyarl)eliir inhisarlar 
Başmüdürlüğündı>n: 

11.pın ikmali ve altı adet sınai imalatın tamamlanması işlerıne tal k
k ·1 · t" Pazar ı 17 çı madığından pazarlıkla ihalesine karar verı mış 1~·k.. b" 

llas rn~yıs 1937 pazartesi gi.inü saat on dörtte Erzurum _hu umet . ı
}'o 1 ıçinde Nafıa müdürlüğü odasında transit yolu eksıltme komıs-

'Mnda yapılacaktır. f" e rt-
11 uvakkat teminat 4S76 lira sekiz kuruştur. Evrakı keş ıy Eşa 
aıne ve mukavelenamesi ve buna mütefcrri bütün .. evrakı . rz~

~lllda transit yolu inşaat müdürlüğünde görülebılı_r. İstekhle~ın 
ra ate günü saat on dörtte transit yolu eksiltme komısyonuna mu • 
~larr. (25S7) 1-2017 -

Muhtelif İnhisarlar mamulatile levaz.matının Diyarbekir İs. 
tasyonundan ve ambarlarımızdan Bitlis, Siirt, Urfa. Maı din 
Diyarbekir ve mülhakatına sevki ve oradan celbi 1 Haziran 937 ta. 
rihinden itibaren bir sene müddetle nakliyat kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen nakliye bedeli yirmibeş. 
bin liradır. Zarflar 20.Mayıs 937 perşenbc günü saat 16 ya kadar 
Diyarbekir İnhisarlar İdaresinde kabul edilecektir. Şartnamesi 
Diyarbekir, Gaziantep, Urfa, Mardin, Bitlis ve Siirt İdarelerin. Kütahya Vilayetinden: 

1 ı K""tah a Merke-z" - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu an . u Y k 
,)fnde Yeniden yaptırılan hastane binasının 15402 Iıra 20 kuru~h. e
yi bed ıı · . . . . .. .. lan 30-4-937 tarı ın-d e ı kalorıfer tesısatmın ıhalesı gunu o 
e talip çıkmadığından 2490 numaralı ihalat kanununun 40 mcı 
~ddesi mucibince bu işin bir ay içinde pazarlıkla yaptırılmasına 

arar v ·ı . . 
erı mıştır. .1• d •ıA 

2 - · Şartname proje ve keşifnamcsi bir lira mu kabı ın e vı a-
l'et daimi encüme~ başkatipliğinden istenebilir. . A 
cu 3 - Pazarlık Kütahya valiliği makamında toplanacak daımı en-

ınen huzurunda yapılacaktır. . . k 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerın 1155 lıra 50 kur.~şlu 

iU~kkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinde~ alınm~ş muh~n: 
b.ısJık vesikası ve on bin lira değerinde bir kalorıfer tesı~atmı ıyı 
ır Şekilde yapmış olduü11na dair bir vesika ibraz etmeslı prt~kır1. 

T 1" ,.- d'" d"" ·· maddede yazı ı vesaı e b' a ıolerin bu bir ay zarfında or uncu 1 · ·ıan olunur 
ırJiktc Vilayet daimi encümenine müracaat etme erı ı • 

1-1926 -
...____<·:!1~12~>----------------~------::----
İnönü Tiirl~J{uşu kampında · 

111 .. .. .. yapılacak. ~~~~~ı~. bir denhane ve 
Yem khnonu Turkkuşu karnımda. uçd ya e tamirhane olmak üzere 

ı e ane, bir idare binasiyle bır epo v 
a tı bina ya t 

2) E . P ırılacaktır. . .... saat on bette, Ankarada 
lI ksıltme, 10 mayıs pazartesı gunu 

ava Kurumu merkezinde yapılacaktır. 
3) Keşif bedeli (49.723) liradır. 
4) Muvakkat teminat (3.729) liradır. k "f evrakiyle mu-

lt S) Münakasa şartnamesi, fenni şartnam~,l er Hava Kurumu 
avelename projesi ve planlar (5) lira verı ere 

merkezinden alınacaktır. 
1 1847 

Harb Okulu Komutanlığından : 
1 . . v ıda cinsleri, mik-

d - Harbiye okulu 937 yarsubayları ıçın aşag h" larında yazı-
lıarı_~rı, tahmin bedelleri; fiatları yazılı eşyaların .. ::a ekkil komis

gunlerde eksiltmeleri Ankara harb okulunda mu ş 
}'onda yapılacaktır. • .. k w"ere Jıer gün 
e1ca·2 - isteklilerin şartname ve nümunelen gormc kl"f ve teminat 

11tmeye gireceklerin muayyen gün ve ıaatte te 
1 

eksiltme· 
~~buzlariyle mektublarını ve vesikalarını zarflar!n ::a vci-mcle-
. rın açılma &&atından bir saat evveline kadar komısy 

tı. (2496) 

S Eksiltme Eksiltme 

1:at Gün tarihi şekli 
1
4 

• Pazartesi 17.5.937 kapalı zarf 
.45 ,, ,, 

" 
lS,30 
14 salı'' 18.5.937 açık eksiltme 
14,4s 
ıs 3o ,, .. " 
14' " ,, kapalı zart 

14 Çarşamba 19.S.937 ,, 

tık teminatı c· . 
lira Mikdarı ınıı 

473 ıo.SO Sandı~ kar-
630 ıoso Portatıf 

yola 

lOOS ıoso Battaniye 
213 1050 Matra . 
197 1050 Manevra kemerı 

1182 1oso Çizme 
473 1oso Kılınç 
788 ıoso Sırma kemer 

,, 27S7 10.so Elbise 
.........._ _____________ .. _______ .. _______________ ~ı:::'9;1~8;.._ _________ . 

,45 
ıs,30 " " " 

Muğla Vilayetinden: 
l(apalı Zarf Usuliyle Eksi Itme İlam : 

l Ek · v v·1~ ti merkezinde yap-t - sıltmeye konulan iş: Mugla ı •Ye A • b" 1 ve 
ırrlacak 3469S lira 75 kurut keşif bedelli hususı ıdare ınaı 

16365 lira 87 kuruş ke§if bedelli Halkevi binasıdır. 
keşif bedeli ceman 81061 lira S8 kuruştur. 

2 B . . J\ - u ı~e aıt evrak şunlardır. 
- Eksıltme şartnamesi. 

n - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
~ - Fenni şartname. 

- Silsilei fiat ve keşif hulasa cetveli. . . M ğla 
~a lstekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabılınde u 

fıa M""d·· 1 .. ·- d 
3 u ur ugun en alabilirler. da M ğla vi-

lay -:- Eksiltme 20-S-1937 perşembe günü saat on altı u 
etı daimi encümeninde kapalı zarf uaulile yapılac~ktır. k ş-

lı.ıı: 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6079 hra 62 uruü 
. muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden ahnmı~_,m: 

te;ı 11 . 1. . . l " l k yapı ıNerı-
tıi b llt ık vesıkası ıbraz etmesi ve ayrıca 50000 ıra ı ) 

aşardığına dair vesika göstermesi Jazımdır. 1 aı,e5 - istek lilerin teklıf mektuplarını 3 üncü maddede yazı 1 sa
l n bir saat ev velı"ne kadar encu"'men reisJia ine makbuz verme-
~ti 1

A • ımrlır. "' 
.... ·os~ada olrcak gecıkme1er kabul edılmez. (2322) 1-1792 

dedir. Muvakkat teminatı 187S liradır. (10S4) 1-1820 

Emlak ve Eytam ~Bankasından: 
1 - Yeııişel.irde Kazım Özalp caddesinde eskiden Büyük Mil 

Jet Meclisi reisiliğine tahsis edilmiş olan ev ile müştemilatına ve 
yanındaki eski tem.riz komisyonu binasına ve bünun a_rkasında 
Taj 18 No.lu eve aıd enkaz - yıkma ve taşıma da alıcıya aıd olmak 
üzere • arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttınna mayısın 12 inci çarşamba günü saat ıs de Emlc'ik 
ve eytam bankası bin~sında yapılacaktır. • 

3 - Arttırın~ya aıd şartname istenildiği zaman bankadan alı· 
nrr. Yıkılacak bınaları görmek için reislik binasındaki bekç_iye 
müracaat etmelidir, (llSl) 1-1990 

Ankara Nafia 1\1üdürlüğünden: 
Hariciye vekaletinde yaptırılacak olan ( 1660) lira bedeli keşif

li tamirat 10 mayıs 937 ye miısadif pazartesi günii saat ıs de Na
fıa müdürlüğü odasında toplanan komisyonca açık eksiltmeye ko
nulmuftur. 

Muvakkat teminat 124 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin teminat mektubunu ve ticaret odasından musad

dak vesika ile nafıa müdürlüğünlin fenni ehliyet vasikasını 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 

Belediye Keisliğindeu: 
Kiraya verilecek olan otobüs garajı arkasında bulunan lokanta 

şartnamesinde tadilat yapılarak mayıs 1937 den 31 mayıs 938 sonu
na kadar yeniden müzayedeye konulmuştur. 

1 - Muhammen becıeli (60) liıadıı. 
2 - Muvakkat teminatı (488) kuruştur. 
3 - Yeni şartnameyi görmek iıtiyenler her gün yazı itleri ka

lemine ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. ( 1097) 1-1899 

İran Transit yolu 
.inşaat Müdürlüğünden: 

30-4-937 cuma günü ihale edileceği yalnız Ulus gazetesınde ilin 
olunan Trabzon İran Transit yolunun Ağrı Vilayeti dahilinde Saç
tepe ile Kızılyokuş arasında kısmen hazırlanmış ve .kısmen hariç
ten gelecek taş ile yeniden inşa edi~ecek olan 17 kilometrelik ,ose 
ile tesviye ve imalatı sınaiye ve tamıratı mütemadiye ve ekip bina
larının noksanlarının 99889 doksan dokuz bin seki zyüz seksen do
kuz lira 84 seksen dört kuruş bedeli keşfi üzerınden ikmali inşaatı 
görülen lüzum üzerine yeniden kapalı zarf usuliyle eksitlmeye çı
karılmıştır. Eksiltme 17-5-937 pazartesi günü saat 15 de Erzurum 
Hükümet binası içinde Nafıa Müdürlük odasında Transit yolu in
şaat komisyonunda yapılacaktır. Evrakı keşfiye ve şartname ve 
mukavclenamesi ve buna müteferri bütlin evrak Erzurum ve Ağrı 
vliayetleri Nafıa Müdüriyetind: görüle~eği gibi beş yüz kuruş mu
kabilinde Erzurum İran Transıt yolu ınşaat müdürlüğünden ah • 
nabilir. Muvakkat teminatı 624S liradır. 

İstekliler resmi gazetenin 7-S-936 gün ve 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesikala
rı ihtiva etmek prtiyle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
38 inci maddesindeki sara.bat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını 17-5-937 pazartesi gü~ü saat on dörde kadar Transit 
yolu inşaat Komisyonuna vcrmelen lizımdır. Postada olacak ge • 
cikmeler kabul edilmez. (2359) 1-1841 

Nafia Vekaletinden~ 
Betonarme Köprü fuşaatı 

Talip zuhur etmediğinden ihalesi yapdamaınış olan 34000 lira 
keşif bedelli Sinop viliyetinde Sinop - Ayancık yolu üzerindeki 
Karasu betonarme köprüsü inşaatınm kapalı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmesi 17.S.937 tarihine mü~~dif ~z~~i ~ünü saat ~6 da Na
fıa vekaletinde peler ve köpruler reıslıgı eksıltme konuayonu o-
dasında yapılacaktır. .. . . 

Eksiltme şartnamesi ve buna m~tef!~rı dığre .~vrak .(170) ku-
mukabilinde şose ve köprü.ter reıahgınden verııecektır • 

ruf Muvakkat teminat (2SSO) lır~rtır. . . .. .. . 
Eksiltmeye girebilmek için ıs!ekaakJlıerı.nb yol ve

1 
k~pru ınşaatı 

ki dair müteahhitlik vesı mı ı raz etme en meşruttur. 
Yaptı arma 7 rt . .. .. ıs k eklif mektuplarının 17.S.193 paza csı gunu saat şe a-

!f · ı"sligv ine verilmesi lazımdır. (1048) 1-1877 
dar komısyon re 

Daırcmızde munhal 17,5 !ıra maaşlı üçüncü sınıf katiplik için 
14 - mayıs - 937 cuma günü bir müsabaka yapılacaktır. 

Memuri? ka~ununun 4 üncü maddesindeki şartlardan maada bir 
mektebe müd~vı~ olm~mak ~e da~til.ografiye vakıf bulunmak meş
ruttur. lsteklılerın vesıkalarıyle bırlıkte arzuhat ile müracaatları. 

(1120) 1--1941 

C Pek yak1nda _=] 
Bir Kadın Yalanı -----

' 
Ankara Levazım Amirliği Satınulımı 

Komi~~·onn flanlan 

İLAN 
1 -- Kayseri garnizonundaki kıtaatm ekmeklik ihtiyacı olan 

14S bin kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş.tur. 
2 - Unun tahmin bedeli 18850 liradır. Şartnamesi kor satın al

ma komisyonunda her gün görülebilir. Eksiltmesi 21 mayıs 1937 
cuma günü saat 16 da kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1413 lira 70 kunıştur. İsteklilerin belli gün ve 
saatte komisyona teminat mektup ve makbuzlariyle müracaatları 

(1126) 1--1946 

1 LAN 
Tekirdağ kıtaları ıçın 12SOOO kilo ve Malkaradaki kıtaat için 

70000 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 
Tekirdağ etinin beher kilosuna 24 kuruş muhammen bedel üzerin
den muvakkat teminatı 22SO liradır. Ve Malkaradaki kıtaat etinin 
beher kilosuna 22 kuruş muhammen bedeli üzerinden muvakkat te
minatı 1155 liradır. Tekirdağ etinin ihalesi 10. Mayıs. 937 pazar
tesi günü saat 11 dedir ve Malkara kıtaatl eti ihalesi aynı güniı sa
at 16 dadır. Şartnamelerini almak istiyenler her gün ve münaka
ı>a.> a iştııak edeceklerin mektuplarını ihale zamanından bir saat 
evci komisyona vermeleri. (1081) 1-1863 

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

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

2 - Koyun etinin tutarı yetmiş bin lira olup muvakkat temina
tı 47SO liradır. Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

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

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 30000 kilo yerli toz şeke

rin kapalı zarfla eksiltmesi 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. - -

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

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

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

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

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

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mdadelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün ve saat
ten bir saat evetine kadar Ankara levazım amiı:li~i satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1079) 1-1881 

hususi 
muhasebe elektrm şirketi 

müdürlüğünden: 

J -'ii 1 ~burgaz belediye 

Lüleburgu belediye ve muhaaebei hususiye elektrik firketi için 
tam dizel altmlf beygirlik bir motör satm alınacaktır. Talip olan 
firmalar tealim müddeti ve fiatmı bildiren mektuplarını gönder • 
diklerinde motörün fenni evsafı kendilerine meccanen gönderile-
cektir. (1176) 1-2031 

Tokat Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Tokat merkez cezaevinin 1-6-937 senesi ihtidasından 31-5-938 
gayesine kadar bir senelik ihtiyacı azami 12000 kilo ekmek temini 
için dairemizde mahfuz prtname mucibince alım satım kanununa 
tevfikan kapalı zarf usuliyle ihalesi 2S-S-937 salı günü saat 14 de 
icra kılınaacğından taliplerin teminatı muvakkatesi olan 585 lira
yı havi kanun ve şartnamenin kabul ettiği şekilde makbuzlariyle 
ye~ıni m~z~~rda tesbit ~~ilen saat 14. de Tokat "Cumhuriyet miid -
deıumumılıgınde teş.ekkul eden komısyona zarflarmrn itaları ilan 
olunur. (1182) 1-203S 
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ŞEHlR BAHÇEStNDE 1 

Ünlü Okuyucu: Bayan 

Mualla Dinçses 
Kemençeci Anastas ile se~ılanna başlamıştır. 

Ankara Defterdarlığı varidat 
tahakkuk müdürlüğünden: 

Ankara Hacıdoğan Bahçe sokak No. 2 de Kart Koth'nin 932 
lenesine aid verdili 14.3.932 tarihli beyannamesi müatenidatı olan 
byıdları üzerinde tetkikat yapılmak üzere defter ve veaatkini ge
tirmesi lüzumu berayı tebliğ kendisi aranılmıf ise de bulunama
dığından ilin tarihinden itibaren 15 gün zarfında Ankara defter· 
darlığına defterlerini ve evsikalarınr ibraz etmediği takdirde hak
kında kanuni mummele yapılacağı tebliğ makamına kaim olmak il· 
sere ilin olunur. (1174) 1-2029 • 

Devlet Deoıiryolları ve Llmanlan Umum 
Müdürl~ Satmalma Komisyouu lluulan 

İLAN 
Eskişehir atelyeai için iyi tesviyeciye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin imtihanları, Ankara, Eskişehir ve H. paşa depoların

da ve İzmirdekiler için de Alaancak atelyeainde yapılacaktır. 
bteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir cer atelyesi mil· 

dürlüğüne müracaatları. (1118) 1-1956 

Memur aranıyor 
Ankarada büyük bir malt müeueae memur alacaktır. 
Taliplerin otuz yqından apğı, türk olması, liseyi bitirmit bu

lunması, ecnebi lisanlarından birine, (tercihan fransızca) vakıf ol-
IDUı f&rttır. . . . . 

İsteklilerin hal ten:ıme ve fotograflarıyle bırhkte, 
Ankara posta lııutuau 505 numaraya mektupla müracaatları. 

(1189) 1-2037 

A NKARA ASLİYE BİRİNCİ H KUK MAHKEMESİNDEN : 
Ankarada Muuıbey mahallesinde Muaabey caddesinde cami it

tisalinde 36 sayılı evde Maideye : 
Ankara Hacı Ayvu M. Basamaklı sokak 6 sayılı evde Halil kı

sı ve Süleyman karısı Meryem vekili Davut Vehbi tarafından 
mahkemeye müracaatla müvekkileıi Meryemin kızı Ayte yanınıza 
hizmetçi olarak verilmif ise de fimdi almak istediğinden bahıile 
dava ikame eylemif ve dava arzuhali suret ikametgihınızm meçhu· 
llyetine binaen teblil edileıniyerek iade edilmif olduğundan 21. 
5.937 cuma günü aut 14 de mahkemeye çağırılmanız tekarrür et
tiğinden yevmi mcz~rda Ankara asliye birinci hukuk mahkeme
ainde hazır bulunmanız ve yahut bir vekil göndermeniz lüzumu da-
Yetiye makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1-2022 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komi.-vnnn flinlan 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi 305 kuruş olan 100 bin met

re kaputluk kumat kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamellini 1525 kurup almak ve örneklerini görmek i .. 

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 15.950 liradır. 
4 - İhalesi 25 • mayıs -937 salı günü saat 11 dedir • 
s - Münakasaya gireceklerin 2490aayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde yazılı Yesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale uatından en az bri saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (1160) 1-2000 

İLAN 
Diyarbekir Tayyare alayı için bir mimara ihtiyaç vardır. Veri

lecek ücret asgari 165 azami 256 liradır. 
İsteklilerin evraklariyle birlikte imtihan günü olan 20 - mayıs • 

937 perşembe gününe kadar Hava müsteşarlığına müracaat etmeleri. 
(1158) 1-1999 

BİLİT 
Parası derhal teslim edilmek prtiyle 22 baf binek ve 128 bq 

nıekkiri hayvan pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı hergün Ak
köprüde pazar mahallinde komisyon tarafından yapılacaktır. Hay· 
nnr mevcut istekliler hayvanlariyle birlikte her gün saat 6 dan 
12 ye kadar Akköprüdeki komisyona müracaatları. (1173) 1-2018 

BİLİT 
Su tesisatı: Harb okulu içme su tesisatına aid ifler kapalı zarf. 

la ebiltmeye konıa\lfblr. Kqif tutarı 5200 lira 80 kul'UflUr. Kqif 
ve prtnamesi paramyle inpat Jubesinden alınacaktır. İhalesi 21-V· 
937 cuma günü aut 15 dedir. ile teminatı: 390 liradır. Ebiltme· 
ye gireceklerden ugjli bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncil 
maddelerinde iate•n belgelerle birlikte teminat ve teklif mektup
Jarmı havi zarflar ihale günü uat 14 de kadar ( en geç olarak) 
M. M. V. satın aı.a komisyonuna veninler. (1122) 1-1942 

BİLİT 
1 - 51 kalem atoıaobil malzemesi açık eksiltmeye konmuftur. 
2 - Tahmin ediı.a bedeli 2885 lira 85 kuruf olup ilk teıninat 

parası 217 liradır. 
3 - İhalesi 10 -ı -yıa • 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltme,e :ııfreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Unctl 

111addelerinde iatellilea belgeleriyle ihale &ün ve aaatında M. M. V. 
Atın alma komisJUWlda hazır bulunmaları. (1014) 1-1758 

BlLtT 
l - iki adet perçin çivi makinesi kapalı zarfla ebiltmeye 

konmuttllr. 
2 - Tahmin ~ bedeli 9000 lira olup ilk teminat paruı 

675 liradır. 
3 - İhalesi: 25 - lıuiran - 937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltme~ ıtreceklerin 2490 sayılı lianunun 2. 3 ilncil 

1mddelerinde iıtellilm belgeleriyle birlikte ihale liintlnde en geç 
bir aaat evveline ı.ar teklif mektuplarını M. M. V. aatm alına 
komiıyonuna venmlcri. (1172) 1-2028 

BİLİT 
1 - Bir adet tav ocağı açık eksiltmeye konmuftur • 
2 - TNımin ecliı.. bedeli 4000 lira olup ilk teminat parası 300 

Uradır. 
3 - lbaıeai 24. buiran. 937 perşembe günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltme,. gireceklerin 2490 saydı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve ıaatın -
de M. M. V. satın alma komiıyonunda hazır bulunmaları. 

(1171) 1-2027 

BİLİT 
9 bat koyun, 5 bit keçi, 3 büyük 2 yavru domuz arttırma sure· 

tiyle satılacaktır. Satlf günü 12-5-937 çarpmba günü saat 10 dadır. 
Htyvanları ıörmelailtiyen Etlikte Serum qıevi müdürlüğüne müra
caat ve llltlf& gireoelderin belli gün ve saatında M. M. V. Sa. AL 
Komisyona ıelmeleri. (1170) 1-2026 

Son derece müessir FLiT-mayii Kullanınız 
FLiT taklldl mayllerıe müz'lç plreıerın / 

hakkından gelinemez • 
FLiT, bOtOn haşarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuştur. FUt'in formOIO hiçbir vakit taklit edil· 
memlştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldOrOr. ŞOph&li mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yeg6ne Fnt aldıöınıza emin olmak için : siyah ku: 
şakh ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara ve kö~elere biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Ha1arat derhal telef olur. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Halde 7, 9, 13, 30, 32, 36, 37, 38, 52/ 10, 65 numaralı dükkan -

larla Samanpazarı caddesinde (1) harita numaralı dükkan ve mez
bahada paçahane ile kahve ve lokanta 1-6-937 tarihinden itibaren 
birer sene için açık arttırmaya çıkarılmıt ise de istekli çıkmadığın
dan arttırma (10) gun müddetle uzatrlmıttır . 

2 - Bu dükkanların ayrı ayrı tanzim edilmif prtnamelerini 
görmek ve her biri hakkında izahat almak iatiyenler her gün he -
sap ifleri direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - istekli olanlar muhammen kira bedelinin % 7,5 niabetinde 
teminat paralarını ihaleden evvel belediye vemesine verecekler 
v mukabilinde alacakları makbuz ilmühaberini encümene vermit 
olacaklardır. 

4 - İhale 18-5-937 salı günü saat 10 buçukta belediye encüme-
ninde Y.!Pılacaktır. (1181) 1-2034 

Kütahya Cumhuriyet 
Müddeiuınumiliğinden: 

Belediyece kabul edilen ikinci derece düz harmandan mam(il 
ekmekten beheri 960 gram olmak ve yevmiye :-.zami 350 aspri 100 
adet olmak üzere 1-6-937 den ikinci tefrin nihayetine kadar Kü • 
tabya cezaevinin altı aylık ekmeği 1-5-937 den 21-5-937 de ihalesi 
yapılması için 21 gün müddetle alent müzayedeye konulmuftur. tı 
tiyenler teminat akçeleriyle yevmi muayyende hıiinasaka komisyo
nu riyasetine ve şeraiti öğrenmek iatiyenler sair zamanda cezaevi 
müdüriytine müracaatları lian olunur. (1175) 1-2030 

FIRSAT! 
TERKl TiCARET 

DOLA YISIYLE 

Büyük Tenzilat 

ESKEN AZI 
Bankalar caddesi No: 27 

Satılık Arsa 
Yenifehir Selinik caddesi 

maliye tahsil şubesi karfısında 
Telefon: 3829 

1-1972 

. Kiralık Daire 
Bef oda, iki salon, bir hol 
Yenişehir Düzenli sokajtı Zi· 

raat Bankası memurlar apaıtı· 
mantarı arkuı No. 10. içinC:.!..:i
lere müracaat. Telefon: 2676. 

Kiralık Ev 
Y enifehirde Kizım Özalp 

caddesinde iıkin dairesi yanın
da bahçeli, ağaç_lı güzel 24 No. lu 
ev kiralıktır. İatiyenler saat 12 
den on befe kadar içindekilere 
müracaatla görebilirler. 1-194:> 

Kiralık Ev 
· Kavaklıdere Sümer Bank ev· 

leri yanında yol ilatilnde ıu elek· 
trik mevcut bağlı ev kiralıktır. 

Taliplerin Dahiliye Vekile
ti mutemedi Ahmed Hamdi Yağ· 
cıoğluna veya Klğıtçı Haltl Na· 
ci'ye müracaatları. 1-1722 

• 

Çok Ucuz Kiralık 

Daire 
İki oda bir büyük hol 

TeL ~23 Nimet 1-1952 

Kirahkoda 

TiAS1Q1lAC1 
KANZUK 

En eıki nasırları bile pek kısa 
bir samanda tamamen ve kökün· 
den çıkanr. 

Umumi deposu : İngiliz Kar..
zuk eczanesi, her eczanerle t.ulu· 
nur, ciddi ve müeaair bit nasır 
ıllcıdıı. 

ZAYİ 
1atanbul Eyüpten aldığım 

nüfus tezkeremi kaybettim. Ye
niaini alacağımdan ealdainin bük· 
mtl yoktur. 

Yorgi kızı Vangeliya 

ACELE SATILIK 

ARSA 
imar Md. karfısındald köte

de 187 M2 telefon: 1475 1-2023 

YENi 
BUGON BU GECE 

l, ____ A_ n_ka_r_a Belediye Reisliği_l_ıa_n._Jan ____ J_ 
İLAN 

Yaz mevsimi gelmesi dolayısiyle iri tuzun toptan kiloeu 4.7S. 
perakende kilosu 5.25, ince tuzun toptan kilosu 5,50 perabnde Jd.. 
loau 6 kuruf olarak tesbit edilmiftir. (1177) 1-2032 

İLAN 
1 - Yenitehirde 1081 inci adada 6 panelde 88 metre munıbbll 

ana on bef gün müddetle açık arttırmaya kaııulmuttur• 
2 - Muhammen bedeli (440) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (33) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyenler her gün yan itlerl blemi

ne ve iıtekliledn de 18-mayıa-937 salı günü uat on bupkta bele-
diye encümenine müracaatları. (1093) 1-1895 

!LAN 
1 - Yenifehirde 1068 inci adada 8 paraelde 21,25 metre manbe 

baı belediye malı arsa on be' gün miiddetle açık arttırmaya konul • 
muftur. 

2 - Muhammen bedeli (53,15) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (4) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iltiyenler her gün yan itleri ble • 

mine ve isteklilerin de 18-mayıa - 937 salı güntl uat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. (1094) 1-ln& 

!LAN 
1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 panelde 373 metıw 

murabbaı belediye malı ana on bet gün miiddetle açık artuma
ya konulnıuftur. 

2 - Muhammen bedeli 1119 .liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83,92) liradır. 
4 - : l!'tnamtsini görmek iatiyenler her gtın yan itleri kale • 

mine isteklilerin de 18-mayıa-937 salı günii uat on busukta bele • 
diye encümenine milracatları. (1096) 1-1198 

İLAN 
1 - İametpaf& mahaleainde Orta sokak kuıım.ı lcab edea 

toprak ifi on bef gün müddetle açık ebiltmeye konulmuftUr. 
2 - Kefif bedeli 1002 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 
4 - Kefifnamesini görmek iatiyenler herglln yan itleri bJe. 

mine ve isteklilerin de 21 mayıs 937 cuma &ünü uat OG buçukta 
Belediye endlmenine müracaadan. (1147) 1-1971 

iLAN 
1 - Su idaresine alınacak lama, kö,ebent, demir çubuk, .ı,.ıı 

saç, perçin çivisi, mentefe on bet gün müddetle asık ebiltmeye 
konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli (471,37) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (35) liradır. 
4 - Mikdarını öğrenmek iatiyenlerher glln yan itleri bleml • 

ne ve iıteklilerin de 18-mayıa-937 salı giinil uat on buçukta bele • 
diye encümenine müracaatları. (1022) 1-18" 

İLAN 
1 - Sanayi caddesinde 852 inci adada 7 parselde a.s metre 

murabbaı arsa on bet gün müddetle açık arttırmaya konalmuftur. 
2 - Muhammen bedeli (381) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (28,60) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenler her glln yan itleri ble • 

mine ve isteklilerin de 18-mayra-937 salı gilııil uat OD bupıkta t. 
lediye encümenine müracaatları. (1095) 1-1897 

.--- REÇETELERiNiZi ---. 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırmu. Her latedl

ğiniz yerli ve Avrupa iliçları bulunur. Remd, buaull d11111 
uta uamr kolaylık ı&terilir. Ulua, Balk linemuı uramda 
Telefon: 2018 

Niğde Cumhuriyet 
1Müd. d • .,.~:1:~~'°· eıumuı.a.u..ue ..... ~n: 

ı - Niğde cezaevinin 1-6-937 den 30-11-937 tarihine kadar alıtl 
aylık ekmek ihtiyacı 10-5-937 den itibaren 20 gün milddetle ebil'" 
meye konulmuftur. 

Sürülen pey haddi layık görilldüğil takdirde o ıGn ihalesi icra 
edilecektir. 

2 - İhale 31-5-937 tarihine raatlıyan puartell gtınll aat on bet
te Niğde C.M.U.liği dairesinde milte,eWI komilyonda yapdacütır• 

3 - İstekliler ebiltmeye ittirak için lbale ıtınG bedeli 11111 • 

bammen olan 2500 liranm O/o yedi buçuğu nisbetinde 187 Un el1l 
kurutluk teminatı muvakkate makbuzunu komilyona getirilecektir• 

4 - İsteklilerin ihaleye ittin.ki için C. il. U. Hli dainsiae -
f&l'tll8Dleyi görmek içn de cenevi mlidürltıpa. mlnc•tı.n. 

(1187) 1--2096 

SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

Tennoaifonlu Banyosu, elek
triği bulunan büyük ve milataJdl 
bir oda .. Türk Maarif Cemiye -
tinde Muammer'e veya Çocuk 
Sarayı caddesi No. 70 kapıcıya. 

(1124) 1-1959 

lmtiyu sahibi ve BaflllU• 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Bitin clüıqe ainemalanncla relıor 
lıırcrn .,. hıuli relılamuu 1ıemli 

7GfJ"ll bir lilm. 

Karanlıkta UÇU§ 
Menmaa kuwvwli ve •-·,..ı 

itibari,.le calibi clilrkat Mır ..., 
MIRNA LOY • CARRY GRANT 

BUGON GONDOZ Umumi netriyatı idare eden 
Yazı İtleri MtıdUrU Nuuhi 
BAYDAR 

Çanları caddesi civarıad• 
Ulu Basımeviade buılmqtır. 

ROM E O ve JULİET 
Baı Rollerde 

Norma Shearw - Leaıie Howard 
Ap, laü, heyecan, laubba bin6ir wii· 
MIWrferle müıe.,.a hir aanat laarilıaaa 

bive olarak: 
CANLI RESiMLER 

Lİ N Ç K ANUNU 
SeJircAleri iiHrincle çok .... w. 

b....kanibretMIİ• &llll 
ilaveten: Ga,.et eileaceli Miki Maft. 


