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15 NiSAN 1937 PERŞEMBE 

3 üncüde 

Almanya ile Sovyetler 
B i r 1 i ğ i arasında b i r 
anlaşma imkanı aranıyo 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Başbakanımız İsmet lnön ü'nün Belgrad istasyonunda kar~ı ]anmasına aid resimler 

Belgrad' da bir tebliğ neşredildi. 

Yugoslavya ile aramızda 
tam bir görüş birliği _var 

Yugoslavya mektubları: 1 

lnönü 
Geli"rken .. 

Falih Rıfkı ATAY 
Belgrad 11 nisan 

Belgrad, Türkiye cumhuriyeti 
Başvekilini karşılamağa hazırlan
nuştır. Gazetelerin başhca hava
disi odur· radyo dün akşamdan-

, Ik . ... 1 İn heri yugoslav ha yıgın a~ı~a -
önünü-n şahsiyetini ve eserım ta
nıtmağa çalışıyor. lnön.ü ad.~ A_ta
t"' k'ün eserine ve yenı Turkıye 
~;ihine 0 kadar sıkı bağlanD?-ış-
t k. herkes onun seyahatlerıne 
ır ı, ' " b' A 

··ıAkatlarına hususı tr nı.a~a 
ve mhu a . t verir lnönü ismının 
ve e emıye · k Irk 

. l kuvveti Başba an 
temsı ' · ·r 
sıfatı ile ölçülmiyecek bır genış ı-

ğe ermiştir. .1 . · hududda 
Türk gazetecı erını 

... 1 basın memuru, 

bk~rşı_l.amagal gye eg:slavyanm şimal 
ır gun eve , u ·ı · · ug"' ur- • 

Ç k Zetecı erını aımrrnda e ga d 
1 t 1937 ikincikanunun an 
a~ış ı. d . af et sofrasını top· 
hen Belgra . , zıy d Bulgaris-
lamağa vakıt bulma ı. 1 1 
tan Başvekili Köseivano. t 'ç kta ia 
Dış Bakanı Kont Ciano, e ~sho-

. · B es nı a
\rakya Cumhur Reıst en -' l .. 
Yet Türkiye Başve~~ilı 1s~.etde ~:. 
nü, henüz dördüncu a~ı ıç~n · 

ismet İnönü Belg rad istasyonunaa 

Belgradda türk modern sanatlar 
sergisi dün biiyük törenle açıldı 

Ank:arada 
sanat aşlu 

••••••••• •• • • • • • • • • 
• İstanbul Şehir tiyatrosu- : 
: nun gördüğü alaka Anka- : 
! rada nıühim ve dikkate : 
• de'1er kültür hadisesidir. : 
! e • • • • • • • •• ••••••••• 

Belgrad, 14 (A.A.) - Bugün aşağı
daki tebliğ neşredilmipttir : 

Türkiye Başvekili Ekselans İsmet 
İnönü ile Hariciye Vekili Ekselans Rilş· 
tü Arasın Belgradr ziyaretlerı türk dev
let ada.mlariyle Yugoslavya Başvekili 

ve harioiye nazırı Dr, Milan Stoyadi
noviç arasında noktai nazar teatisine 
vesile olmuştur. 

üç devlet adamı konuşmaları esna
sında, iki devletin müşterek menfaat. 

(Sonu 6. rncı sayfada) 
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~--~~~~--~------------~~ 

Himidin cenazesi dün 
büyük törenle gömüldü 

----~~--~~------------~--~· 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Hamid'i 
bugün gömdük. Bugün bütün İstanbul, 
onu eller Ustünde ht~kıra hıçkıra ebedi 

Yat;lğına bıraktı. 
86 yılı arkasına takan Hamid öldü 

ve gömüldü. 
Büyük ölünün cenazesi bugün saat 

13.30 da Maçkapalastaki evinden kal· 
dırıldı; ebedi yerine götürldü. Daha 
öğleden evet, on binlerce halk Maçka
palas civarına, Te~vikiye camii avlu
suna gelmişler, yığılIDişlardı. Bütün 

Hatayda 

Tahrikçilerin 
vaziyetleri 
zorlaştı 

Haleb, 14 (Hususi) - Hatayda do
Jaaşrak tilrk halkının maneviyatını boz
mak, unsurlan biribiri aleyhine kışkırt
mak ve nihayet Hatay'ın Suriyeden 
ayrılmıyacağmı ileri ,sürerek tahrikler 
yapmak istiyenlerin vaziyetleri güllinç
leşmiştir. Türkler aleyhine tahrikler ya
pan vatnt memurlar çoluk çocuklarını 
gizli gizli Şam'a ve Haleb'e göndermek
tedirler. 

Şam, 14 (Hususi) -· Vatanilerin i
dare ettiği sözde arab milliyetperverli. 
ğine dayanan gör taassub cereyaıu Su

(Sonu 6. rncı sayfada) 

büyük 
üstünde 

• • 
şaırın 

taşıdı 
gençlik orada toplanmıştı. Ünivenı.lte 
gençliği, lise gençliği hep orada büyük 
ölü için göz yaşı döküyordu. 

Biraz sonra cenaze evden çıkarıldı. 
Teşvikiye camiinin musallası üzerine 
konuldu ve Hamid'in zevcesi Bayan 
Lüsyen hıçkıra hıçkıra ağlıyor, göz ya.. 
şr döküyordu. Hamid'in yakın dostları. 
yakın hürmetkarları ebedi yolcunwı 

eşini teı;elliye çalışıyorlardı. 

Saat onu geçiyor .... Teşvikiye caml
(Sorıu 6. ıncı sayfada) 

Fıkra 

Herkesin davası 
Gazetedeki arkadaşlardan işitiyo

rum: mesken rrıeselcsi baklanda he"' 
hangi bir haber neşrettikleri zaman, 
kendilerini telefon hücumundan lcur
taramıyıorlar. Kooperatif veya devlet 
teşebbüsü., herkes, şimdi bilhassa ortan
calar ve küçükler, y u va aşkına bağ· 

lanmışlardır. Çünkü Ankara teessi1s et
miştir. Ankaraya yerleşmek ve burad• 
kalmak fikri esaslanmıştır. 

Mim mii.dafaanrn civar szrtlarınd• 

çalışacağı söylenen küçük mesken ko
operatifi ile, Orman Çiftliği yolu üs
tünde Ankaramızrn şüphesiz en mo
dern ve güzel mahallesini kuracak ol· 
duğunu büdiğimiz kooperatifin faal/. 
yete başlamak üzere olduklarım duy
mak, bizim için en büyük bazdır. 

lunduğumuz bu senen~n zıytı~reşu~çpı: 
l l l ·· ·· zıyare ı eridir. smet no~~ ··uefik dev· 

Ankara müstakil bir 

sahneyi yaşatamaz mı? 
Güneş · Dil analiziyle etütlerden: 

Başını sokacağı bir ev ve emek ve
receği bir tabiat parçası: bunun yalnı• 
aile saadeti için değil, süklln ve sevgl 
ile bağlanılacak olan devlet hizmeti ve 
iş ahlakı üurindeki tesirlerini düşünü· 
nüzl Kapitalistler komünizme hrşı, 

fabrikalarını işçi meskenleri ile çevir
mektedirler. 

hesiz her tarafta ıkı mu l seyri 
1 1 · · norına · et münasebet erınıı_ı l k te-
İçinde tabii bir hadıse 0 ar~ aret 
ı D. ... üç zıy 
akki edHecektir. ıger 
İçin hal b.;yle olmamıştır.dl şrnası 
. Yugoslav - Bulgar a~ i: nib'l
ıle Balkan antantı devrı?. li ecek 
Yet bulmuf olduğunu so:uly du. 
~adar ileri gidenler ukkn 
" h · ha ın· ~ont Ciano'nun seya atı . . 
da ki tefsirler hala devam edfyor • 
lıatta bunun akisleri yalnız, rand-

'b' dışar a •ayı kuşkulandırmak gı ı, ı 
değil içerde de olmuştur. Benes -
in , h . . k'" ··k ı'tilaf'ın ha-seya ata ıse, uçu . d .. , ., 
l'athlığı en çok münakaşa edıl ıgı 
~atnana tesadüf etti. . · 

Vaziyeti biz türkler daha ıyı 
&.tılıyabiliriz: çünkü Balkan an· 

(Sonu S. inci sayfada) 

Ankaradaki münevverlerin 

-:- nıes'elesine dair fikir
tıyatro 

-
1 

. . y a r 1 n neşredeceğiz. 
erını 

- . h ftadanberi şehrimizde bulu. 
Btır abul belediyesi Şehir Tiyatro

nan stan ~ 1 Muhsin'in Ştramberg-
Ertugru . 

sunun, . d" ~ · "Baba" adlı pı· T "ze çevır ıgı 
den. ~ı ımı sil edeceği eveli gece, tiyat· 
yesını te~ . 1 tatil edilmiştir. Bu 

T tın emrıY e 
ro vı aye lAkalıların dünkü sayı-

db·re sebeb, a a . . . k 
te ı .•. gı"bi seyırcılerın a-

·ı A ettıgı , 
ınızda ı an 1 dır Seyircilere, el-
nuni haddi aşına arı . f d ) 

.... ( Sonu 6. rncı say a a 
asıseOPRP • Af 

Poli -ve Multi - • 
uzerıne 
•• 

Çokluk anlatan bu iki sözün ter
minolojide tuttuğu yer geniştir; ya -
pısına girdikleri terimler yüzden az 
değildir: Poligami ''bir erkeğin çok ka
dınla veya bir kadının çok erkekle ev
lenmesi hali,, poliandri "bir kadın:n 
çok erkeğe birden varması hali", poli
kopi ''bir yazıyı birçok nüsha olarak 
kopya etmek usulü", ~oliglot. "çok dil 
konuşan kimse veya hır çok dılde yazıl 
mış eser., poligon "her yanı düz çizgi
lerle çcvrilmi~ satıh kısmı,, multipar 

Yazan: Ahmet Cevat Emre 

"bir ağızda birçok yavru doğuran'', 

multiartiküle "vücudu bir'iok boğum
dan yaratılmış varlık", multiloküler, 
''bir çok odacıklara ayrılmış ovar (yu
murtalık)" v. b. v. b .• 

Bütiin bu kıvrak ve zengin anlamlı 
kültür sözlerinin türkçeye nisbetini 
tahkik etmeksizin, onları türk gramc • 
riyle hiç bir ilgisi olmıyan "zukesirü
lazla'', "zukcsirülhücerat" veya ''tcad
düdüzevecat" "teaddüdüezvac'', gibi 

(Sonu 2. inci sayfada,> 

Fakat ne o ne bu kooperatif, eğer 

bir iki binlik toplu bir meskenler yığı· 
nı spekü/5syon hırsını sondilrmiyecelıı; 
olursa, davamız başartlmryacaktır. Çan• 
kaya'ya. dıoğru giderken, iki tarafınız. 
da, geri dağlara kadar göl"<lüğünilz bal 
harabeleri yokmu: her birinin metresi 
dört liraya çıktı! Türkiye barem!, eJl 
aşağı 2000 lira arsa fiatı üstünde koo
peratiflerle de çalışamaz. 

Hiç olmazsa kooperatiflere hasre
dilmek üzere metresi birkaç kuruşa ar
sa istoku hazırlıyalım. 1937 de bu i~ 
1938 den daha ucuz ve kolay olur. Bir
kaç sene sonra ise, kilometrelerce uzak
larda iptidai kasabacık/ar kurıılmağa 

başlandığrnı göreceğiz. Şu Ankam da· 
ğınm arkasında olduğu gibi! Fatay 
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Güneş . Dil analiziyle etütlertl .. 

P oli - ve Multi •• • 
-uzerıne 

(Başı ı. inci sayfada ) 
çetrefil şekillerle zihinlerimize sokma. 
ğı ulusal bir 't>dev sayardık. 

·Güneş • Dil teorisiyle türk dehası • 
nın açtığı araştırma ve analiz yolları, 
terminolojinin daha bir çok işaretleri 

gibi, bu poli ve mrılt( sözlerinin de ana 
k?~·nağı t" ~=-uı:>unu ispat etmiş· 
tir. Aşağıda, sıra ile, bu iki söz üze • 
rine: l) Avrupa etimolojisinin hüküm
lerini. Z) Giıneş. Dil analizinin verim
lerini; 3) kontrol için türk lehçelerin
den töpladığımı~ canlı dil tanıklarını 
göreceğiı; ve bunun neticesinde türk -
çenirı burada da nasıl esaslı bir rol oy. 
namış (ılduğunu anlıyacağız. 

1',· 
Avrupa clilcilerinin poli • (polu.) 

tizerine olan etüdlerini Boisacq'ta (sah. 
802), Alois Walde'de (ll. sah. 63-65) 
icmal edilmiş buluyoruz. Bu sozun 
muhtelif hindöröpeen dillerdeki başlı
ca mümessilleri şunlardır: 
Grekçe : polıı (·s, :ı) ''çok", plutos 

"servet''? pletos ''halk kala
Lalığı", pleres "dolu''; pla
tus "geniş.,. 

Sanskritçe: puru "çok'', prthuh ''geniş" 
eski farsça paru ''çok,,; fars
ça pür "dolu"; 

Latince : plenııs "dolu'', plerus "en 
çoğu'', plebes ''halk kalaba
lığı";. 

Arnavutça : plıot "dolu"; 

Litvanca : pilus ''dolu, zengin'', pil. 
nos "dolu"; 

Slavca : plunu "dolu'', rusça polen 
id. pleme "kabile'' 

Germence :gotça iulls ''dolu", eski al
manca fol ingilizce full id.; 
foJc.fol k-Volk "halk'' v. b. 

Bütün bu sözler, Güneş - Dil teori
since, ''varlık'' anlamiyle (V. ğ) ana 
kökünden gelişmiş bir (V. p, f, v) pren
aipal kökünden çıkmıştır; buna şumul 
"extension" unsuru olan "v. l" katıla
rak şamil ''extensif., varlık yani "çok
luk, zenginlik, dolgunluk, kalabalık'' ... 
ifade olunmuştur; yalnız Hint • İran 
grupunda "extensif'' unsur yerine te • 
karrür unsuru ''determunatif'' "V. r" 
ile varlığın hususi bir şekilde zuhur ve 
tecellisi anlatılmıştır. 

Bu temin etimolojik formülü: (V. ğ) 
den (V. p, f, v) + (V. 1) veya (V. r) 
dir. Muhtelif hindöropeen dillerde al
dığı fonetik varyantların etimolojik 
şemaları ise ~.öyle olur: 

(1) (2) (3) 

Grekçede: pol: (oğ) dan: (o)p +ol-
,, : pi- (eğ) den: (e)p + .1-

(Latince, pi- : ,, : .. + .ı. 
Slavca ve 
arnavutçada) 

Litvancada pil-: (iğ) den: (i)p + il
Germenccde ful: (oğ) dan: (u)f + ul. 

fol: ,. : (u)f + ol-
vol: ,, ,, + ,, 

Sanskritçede pur: (uğ)dan; (o)p +ur· 

Eski farsçada par: (ağ) dan: (a)p + ar. 
Semantik kıymetleri: 

1) Şümul unsuriyle olanlarda: var
lığın şamil "extcnsif" surette; 

2) Tekarrür unsuriyle olanlarda: 
varlığın hususi, muayyen surette te -
tellisi; bu da ''çokluk, zenginlik, kala· 
balık, dolgunluk, bütünlük .. .'' mefhu
mundan ibarettir. Görülüyor ki, tem 
her iki şekliyle, Güneş - Dil prensiple
rine tamamiyle uygun bir türüm arzet
mektedir. 

Temin bu şekillerinden: 1) objek • 

tif unsur (V. k-g-ng-o) veya (V.ğ-v-b-p) 

2) dinamik unsur (v. t-d) ile yeni yeni 

sözleri türemiş, ve lehçe gereklerince, 

bu sözlerin bağzılar ıisimlendirici un. 

6Urlarla tamamlanmıştır: 

a) Temin sadece isimlendiriti un -

ıur ile tamamlanması: grek. pol + ua

n (ğ), sanskrit. pur + u (ğ), litvan. 

pzl - us (ğ); germen. ful + . s (ğ): 
b) temin objektif unsur alınası (ve 

gereğince isimlenerek tamamlanması): 

Germen. fol + .k, latin. pi + eb + es, 
pl + en + us,· slav. pl + em + c(ğ), 
grek.pl +eğ (er)+ es; 

c) temin dinamik unsur alması: 
Arnavut. pi + ot, grek. pi + et + 

os. (oğ); pi + ut + os (oğ). 

Yazan: Ahmet Cevat Emre 

Semantik kıymetleri: çok, çokluk; 
zengin, zenginlik; kalabalık (halk, ka
bile); dolu, bütün, tamam v. b. 

* Şimdi multi· nin de (gerek Avrupa 
dilcilerine gerek Güneş - Dil teorisine 
göre) etimolojik aydınlat·lmasını göre· 
lim (Al. Walde II. sah. 292; Ernout
Millet sa:h. 607): 

Latince multus, -um "mebzul, çok" 
ve bazan "müfrit,,; etimoloji lCtgatle -
rinde pek az milmessile yaklaştırılmak
tadır: 

Grekçe mala ''çok, pek; tamamiyle,, 
malon, malista ''daha çok, elbette, 
muhakkak'' letçe milus ''pek çok'' en e
min mümessiller sayılmakta ve temin 
en eski şekli mol ve mel olarak göste
rilmektedir. ''Berk, kuvvetli'' ve "iri'' 
anlamiyle başka sözlerle birleştirmeğe 
çalışanlar da vardır. 

Güneş • Dil teorisi için ise çokluk 
anlatan "(v) p-b-f-v + (v.) l'' ile "(v.) 
m + (v.)l" arasında etimolojik hiç bir 
fark yoktur: m sesi p-b-f-v gibi aynı 
objektif unsur serisindendir; böylece 
(mul - mal • mil-) temi de, varlık an • 
laıniyle, (v. ğ) ana kökünden gelişmiş 

olan (v. m) prensipal kökünden "ex -
tensif " v. 1" unsuriyle türemiştir; eti
mooljik şeması şu olur: 

(1) (2) (3) 
mul-: (uğ) dan: um + ul 

Semantik kıymeti: varlığın şamil 

''extensif" surette ifadesi olur; bu tem 
dinamik (.t) unsurunu alarak "çok, 
pek'' (berk.. fort), "excessif - müfrit'' 
anlatan bir dil işareti olmu~tur . 

Görülüyor ki, bu misalde de Avru
pa etimolojisinin ehemiyet verdiği ci
het yaklaştırmalar aramaktan ibaret 
kalmaktadır; Güneş - Dil teorisi ise 
geniş bir enduksiyon ile tespit ettiği 
prensipleri mihek taşı gibi kullanarak 
sözün fonetik ve semantik analizini 
yapmaktadır; bununla da iktifa etmi -
yerek türk lehçeleri arasmda araştır -
malar yürüterek analizin verimlerini 
canlı tanıklarla kontrol etmektedir. İş
te şimdi etüdümüzün bu safhasına ge -
çiyoruz. 

(ikinci kısmı yannki sayımızda) 

I htiyarın intikamı 

Amerikada bir ibtıyar çiftçi 1932 de 
ölen karısından büyuk bir miras yemiş
tir. Çiftçinin çocuk!an olmadığı için 
kendisi de ö!düğü zaman kalan servı:t, 
verasetnameye göre, karısının ailesine 
intikal edecektir. Fakat çiftçi ile bu va
rislerin arası açık olduğundan paranın 
onlara kalmaması lazımdır. 

Con Davis adındakı bu adam bütün 
servetini yaşarken ı.arfetmek karariy.e 
karısının ve kenclisiniıı adlarım ebediyete 
nakledecek bir anıt k.ırdurmağa karar 
vermiştir. İkisinin, ta evlendikleri gün
den karısı ölünceye ve kendi c!e şimdi
ki hale gelinceye kadar g~çirdik!eri ha· 
yatın bütün safhalarnu gösteren bu bü
yük anıt için şimdiye kadar üç milyon 
liraya yakın bir para aarfedilmiştir. 

Bütün Kanzas eyaleti ahalisi gelip 
anıtın İnşasını ve ihtiyar çiftçi de, du. 
daklarmda bir tebessümJe, mzraldıları 
seyretmektedir. 

Be§ di.l konU§an bir bebek 

Yüzmilyonlar sahibi, Bay V.'inson 
W alsh adında bir amerikah, bir bu
çuk yatındaki oğluna, biri İngiliz, bi
ri fransız, biri alman, biri İspanyol 
ve biri de japon olmak üzere, beş ta
ne dad1 tutmuştur. Çocuk şimdiden 
bu bef dil ile biberon istemeği bil
mektedir. 

İlk Üç lisan, Yata.yan lisanların 
başında gelmek bakmımdan çocuğa, 
büyüdüğü zaman çok faydalı olacak
tır: İngilizce Amerikanın resmi dili, 
fransızca edebiyat ve diplomasi, al -
manca teknik dilidir. Diğer iki dile 
gelince; bunların neden seçilmiş ol • 
duğunu da tahmin güç değildir: is • 
panyolca cenup Amerikasmnı, japon
ca ise Amerikanın en yakın ve büyük 
komıusunun lisanıdır. 

Milyoner baba, &örülüyor ki1 ço. 

ULUS =========================================== 15-4-1937 

1 KOÇÜK lÇ HABERLER 1 
X Türk • Polonya ticareti: -

Türk - Polonya ticaret anlaşması bitti
ği tarihten itibaren iki ay müddetle u
zatılmıştır. 

X Soyadı para cezalan: - Soyadı 

kanunu mucibince tayin olunan para 
cezalarım vermiyenlerin bu cezalarının 
hapse çevrilmesi suretiyle tahsili yolu. 
na gidilmesi kararlaşmıştır. 

X Olüm vakalarıoın bildirilmesi: -
Kanunu medeninin veHiyet, vesayet 

ve miras hukukuna dair hükümlerinin 
tatbikinde müşkilatı önlemek için ölüm 
vakalarmm her hafta muntazaman ma
halli sulh mahkemelerine bildirilmesi 
kararlaşmış tır. 

X Kenevir ekimi: - Kenevir ziraati
nin gelişmesi ve kenevir havuzlarının ıs
lahı işleri üzerinde yerinde tetkikler 
yapmak üzere Kastamonu havalisine 
ziraat bakanlığı dördüncü şube direk
törü B. Selim Ankaraya dönmüş ve tet
kiklerinin neticesini bir raporla bakan
lığa bildirmiştir. 

X Su tetkikleri: - Ziraat bakanlığı 
Konya ovası sulama sahasında su işle
rini yakından görmek üzere sekizinci 
şube müdürü B. Şevketi sulama idare· 
sinin merkezi olan Çumraya gönder. 
miştir. 

X Göçmen işleri: - Trakyaya yer
leştirilen ve bu yıl hazirandan iti
baren Romanyadan gelecek olan 15 bin 
yeni göçmenlerin işleriyle meşgul ola
cak olan iskan umum müdürü Dr. Cev. 
det Atasagun dünkü trenle 1stanbula 
hareket etmiştir. 

X B. Çağlar döndü: - Kayseri, 
Niğde. Adana, Mersin, Konya, Afyon, 
Eskişehir vilayet ve bu vilayetlere bağ
lı kazalarda halkevlerini teftiş etmek 
üzere bir müddet önce şehrimizden ay· 
rılan C. H. P. halkevleri müfettişi B. 
Behçet Kemal Çağlar dünkü trenle An· 
karaya dönmüştür. 

Hakimlerin nakil ve terfii 
Adliye bakanlığı adliye terfi defte

rine göre terfi müddetleri gelen 70-80 
kadar hakim ve müddeiumumi için bir 
kararname projesi hazırlamıştır. Ayni 
projede sıhhi ve diğer bazı sebebler do
layısiyle nakil ve becayişlerine lüzum 
görülen bazı haklın ve müddeiumumi. 
lcr de vardır. 

cuğunun istikbalini her türlü ihtimal· 
lere karşı temin etmeği düşünmüş
tür. Ancak bu kadar lisanı birden öğ
renen çocuk, o lisanların kendisine 
kapılarını açabileceği mesleklere aid 
bilgileri de beynine sığdıramıyacak 

olursa ne olacak? 

- Seyyah tt>rcümanı' 

itiyadın kuvveti. 

Kullandığımız mendilleT neden 
dö&t kö§edir .. ? 

Hakikaten, mendil mustatil veya 
üç köşe, hatta toparlak da olamaz mı? 
olctbilirse de moda bunlann rengini, 
süslerini ve boylarını zaman zaman 
deği§tirdiği halde muı·abbalığını he
men biç değiştirmcmi~til-. 

Bunun sebebini arayan bir zat ni
hayet şu hükmü vermektedir: "Fran
sa kıralı on altıncı Lui, 2 son kanun 
1785 de çıkardığı bir emirnamede 
Fransa'da imal t'dilecck mendillerin 

enleriyle boylarının aynı uzunlukta 
olmasını kararla§tırmıştır. O vakit • 
tenberi mendilleı· dört köşe olarak 
yapıldığı için bunu değiştirerek yeni 
bir moda ihdası ceısaretini hiç bir ta
cir gösterememiştir.,, 

Panameriken yolu 

Rio - dö. Janeiro'dan Amerika 
Birleşik devletlerine bir demiryolu 
inşası için güzergah tayini maksadi
le 1928 de yola çıkmış olan iki ame
rikalı mühendisle maiyetlerindeki a
damlar ancak iki ay evvel Nevyork'a 
varmışlardır. Dokuz sene sürmüş o -
lan bu istikşaf faaliyeti esnasında 

mühendisler Brezilya, Paraguay. Ar
jantin, Bolivya, Peru, Ekuatör, Ko • 
lombiya, Panama, Kostarika,. Nika
ragua, Honduras, San • Salvador, 
Guatemala ve Meksika'nm hiç bir 
medeni insan ayağının basmamış ol-

orsanın beş se.neli 
kalkınma programı 

Bursa -Mudanya arasmd-'; 
yol asfalt yapılacak 

Bursa vilayetinin 1937 büdce projesiyle beş yıllık kalkınma pro
gramı İç Bakanlığa gelmiştir. Bursanın 1937 büdcesi 1425421 lira 01a· 
rak tesbit olunmuştur. Bunun 147486 lirası hususi idarelere, 314910 
lirası bayındırlık işlerine, 445303 lirası kültür işlerine, 24913 lirası 
ziraat ve baytar işlerine, 96060 lirası hayır ve sağlık işlerine, 396739 
lirası da türlü işlere ayrılmıştır. Beş yıllık kalkınma programı için 
Bursa vilayeti beş yılda 1.280.000 lira harcıyacaktır. 

Afyon alımı 
Başlıyor 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Uyu§· 
turucu maddeler inhisarı 1937 afyon 
rekoltesini, gene Ziraat Bankası vasıta. 
siyle üretmenlerden satın alacaktır. 

İnhisar idaresi banka ile temaslara baş· 
ladı. Satınalma geçen sene bankanın 15 
şubesinde yapıldığı halde bu sene ban
kanın bütün şube ve sandıklarının bu
lunduğu bölgelerde yapılacaktır. 

Eğitmen liursları 

hu ay açılıyor 
Ziraat ve kültür bakanlıklarının e

ğitmen yetiştirmek üzere müşterek su~ 
rette hazırladıkları kurslar, bu a.ym o~ 
sekizinci günü Eskişehir, Kars, Edirne 
Erzincan ve Kocaelide çalışmaya başla
yacaktır. Eskişehirde 200, Kocaelide 50, 
diğer kurslarda yüzer eğitmen namze
di bulunacaktır. Eğitmenler öğleye ka, 
dar ziraat işleri tetkikleri ile öğleden 
sonrada diğer derslerle uğraşacaklar. 

dır. 

İstanbul limanmrn vaziyeti 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Ticaret 

odası, liman mütehassrsı doktor Vag
ner'in limandaki genıllerin gidiş gelişi 

hakkında istediği raporu göndermiştir. 

.................. -............... -·-········--... ···· 
Hatırlıyor musunuz? 

1 - ilk halkerıi ne .zaman açıl
dı? 

2 - Cumhuriyet Halk Partisi· 
nin üçüncü büyük kongresi ne .za
man toplandı ? 

3 - Kabotaj kanunu ne zaman 
kabul edildi ? 

4 - llk fapkanın giyiliş tari. 
hi nedir ? 

5 - Ankara • Kayseri demir· 
yolu işlemeye başlıyalı ne ka· 
dar yıl geçti ? 

Dünkü suallerin cevabları: 

S - !sa kaç yaşında çarmıha 
gerildi ? 

C - 29 yaşında. 
S - İlk amele sendikası ıngiL 

terede ne zaman kuruldu 
C -1825 de. 
S - Amerikada ilk denız kap

losu ne zaman kuruldu ? 
C - 1855 de. 
S - Türkler şimal Çinine ilk 

defa hangi tarihte girdiler ? 
C - lsadan önce 7000. 
S - Ankara • Sivas demiryolu 

ne zaman açıldı ? 
C - 30 ağustos 1930 da. 

·············································•·········· 
duğu topraklarından geçerek, çeşid 

çeşid yerli kabilelere rast gelerek, 

vahşi ,hayvanlara karşı koyarak 
25.000 kilometre bir mesafe katet • 
mişlerdir. 

Hayatlarını hiçe sayarcasına do -

kuz yıl, dağ taş demeyip doLa.pnış o • 

lan bu ilim adamlarının hazırladıkla
rı proje tatbik sahaama konulursa 

Amerika ekonomya.aında büyük de· 
ğişiklikler olacağı muhakkaktır. 

Yapılacak olan yolun adı Pana " 
meriken yoludur .. 

Programa göre: 193 7 yılmda 
Uludağ otelinin inşaatı ve Zirve
deki sığınağın noksanları tamam
lanacaktır. 

1938 de İzmk gölüne bir motör alı
nacak, Uludağda iki küçük sığınak bi· 
nası yapılacaktır. 1939 da Dolubaba 
mevkiine Karabelen'deki su getirileceh 
ve aynı mevkide yazlık dağ evleri inşa 
olunacak, kazalarda hususi muhasebe 
binaları yaptırılacaktır. 1940 da Dolu
baba'da yazlık dağ evlerinin, kazalar
da hususi muhasebe binalar.nın inşası· 
na devam olunacaktır. 1941 de akar ge
tirecek inşaat yaptırılacaktır. 

Bayl1\dırlık işleri şudur: 

250000 lira sarfiyle Bur!>a, Mudan
ya yoh asfalt yapılacak, Orhaneli -
Harmancık, Hapanlar - Tavşanlı, Bur
sa - M. Kemalpaşa, Yenişehir - İznik
Sali>z - Karsak, Orhangazi - İznık, Çe
kirge - Yiğitali, Uludağ • Çitli, Kara
cabey • Boğaz yolları yapılacak, mev
cud bütün yollar esaslı bir surette ta· 
mir olunacaktır. 

Kültür işleri şudur: 
1937 de merkezde yeni bir ilk mek

teb inşa olunacak, Orhangazi mektebi
nin tamamlanmasına çalışılacaktır. 1938 
de Yenişehir kazasında yeni bir mek
teb yaptırılacak. Iznık mektebi tamam
lanacaktır. 1939 da merkezde ve Kara. 
cabey kazasında birer ilk mekteb yap· 
tırılacaktır. 1940 de merkezde ve İne
gölde birer mekteb yaptırılacaktır. 

1941 de M. Kemalpaşada bir mek. 
teb inşa olunacak ve köylerde köy mek
tebleri yapılacaktır. 
Ziraat ve baytar işleri şudur: 

Mevcud fidanlıklar genişletilecek ve 
yenileri kurulacak, koşu yeri tribünü 
lnşaati tamamlanacak, koşu ve sergi ye· 
ri ıslah olunacak, merkezde zirai ve 
baytad depolar; kazalarda da sanat is
tasyonları kurulacaktır. 

Sağlık işlerine gelince: Merkezde 
büyük bir hastahane yaptırılac;aktır. 

Hayvan 
• 

organıze 

satışımız 

ediliyor 
Merkezi Karsta olmak üzere bir can• 

lı hayvan ve hayvan mahsulleri türk 
anonim şirketi kurulmak üzeredir. Bu 
şirket şark ve cenub vilayetlerimizde 
hayvan ve hayvan mahsulleri ihraç iş· 
ler.i üzerinde çalışacaktır ve şirketin 
genel direktörlüğüne Emlak ve Eytaın 
Bankası İstanbul şubesi direktörü Bay 
Muhiddin Osman Omay tayin edilmiş· 
tir. B. Omay dün akşamki trenle lstan· 
bula hareket etmiştir. Ekonomi Bakan· 
lığı ihracatı teşkilatlandırma direktör~ 
lüğü müşaviri B. Muammer rle şirketıJ1 
statüsüne aid işlerle uğraşmak üzere 
aynı trenle İstanbula gitmiştir. 

Lastik - deri ayakkabılar meselesi 
·ı.: İstanbul, 14 (Telefonla) - t.astı 

ve deri ayakkabıları rekabeti, me-vsiın 
dolayısiyle yeniden münakaşa sa~.as~~ 
na çıktı. Küçük esnaf, altı lastik ustu 
bez ayakkabıları, çiftini bir liraya sata· 
bilmek üzere hazıdıklar yapıyorlar· 
~~~--~~~~--~~--~ 

C················~ 
HAVA ~ .......................... . 

Dün hava açık geçtı 
açı le 

Dün şehrimizde hava genelcc kfnIŞ"' 
geçmiş ve ısı 19 dereceye kadar çı J.<tör ... 

M 1 ... 1 . nel dıre 
tır. eteoro OJl 1ş en ge d:;ıı 

"re .. 
lüğünden verilen ma1Umata ~0b .. ı ... esi 

K aelı o ı:> 
yurdun garb kısmı ile oc 1 gelj"' 

. h f'f bulut ı.ı 
kapalı, diğer yerlerı a ı attıl1"' 
miştir. Dün en düşük ısı sıfırın da ıW 

..ksAk ısı 
da Erzurumda 10, en yu ~ cdit· 
fırın üstünde 1zmirde 30 derec 
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Japonya' da ordu ve 
meclis 

J apon parlamentosunun Haya§İ 
hükümeti tarafından feshi üze

rine ordu ile &iyasi partiler arasm.~a 
bir müddettenberi devam eden ınu • 
cadele yeni bir safhaya girıni§ bulu-

1 . 'k" y evve nuyor. Hatırlardadır kı ı ı a . 
aynı ihtilaf, Hfrota hükümetinin ıBktı· 

• . . . tmi!ltİ. U• 
dardan çekılmesını ı.ntaç e ~ .. r un sur· 
hu takib eden buhran hay 1 uz ti 
dü. Kabine reisliği için siyasi pard • 

. · .. ülen namze • 
ler tarafından ılerı su; bul edilmedi. 
ler ordu tarafından a h b' · kolan ar ı-
ç ünkü kabineye gırece . 

.. ·mparatorun bır 
ye nazırının tayını 1 

• • • lA _ 
. d verıhnı§ bır sa a 

fermanı ıle or uya d · g·i 
h' tt' Ordu da it!nıad e eınıyece 
ıye ır . h b' e nazırı tayin et· 

bir kabineye ar ıy b' • 
·~· d ·apon ka ınesı 

mek istemedıgın en J • • A 

d O du ıle sıyası 
bir türlü kurulama ı... rd l de niha-

d ki muca e e 
partil~r arasın a b .. ün 

di olan ugun 
yet ordunun namze .. .. kil ., . hükwnet teş 
başvekil Hayaşı nın ., · ba~-

. l di Hayaşı nm etmesiyle netıce en . . f 
vekalete geçmesi ordu için bırilzad er-

. . d hükümetini teşk e er-
dı. Hayaşı e 1 h' bir po-

'l sup o an ıç ken parh ere men 
b . · almamıştı. 

litikacıyı ka ınesıne 1 1 . . . bu şart ar a • 
Hayaşi kabınesının l 

tında iktıdara geldiği hatırda tututa· 
h fta parlamen o-

cak olursa, geçen a 1 lır fk'ı 
d 'ld' • · an aşı • nun neden feshe 1 ıgı . . 1 aylık idare ordunun hükiımeb ·10 ~ 

• • .1 iyasi parb erın 
Hayaşi kabınesı ı e s b' 

l to arasında ır 
meclisi olan par amen 1 çekişme halini almıştır. iki ay evv~ -
ki buhran göstermiştir ki Japonya a 
bir hükümeti iktıdara çıkarmakta .0~-

. d söz sahıbı-
du parlamentodan zıya e . 
dir. Fakat bir defa iktıdara ge!dık • 

h "k" et de j ... görebılmek 
ten sonra u um '" k 

·ı . . eçinme meciçin parlamento ı e ıyı g 
buriyetindedir. Halbuki parlaın~nt~· 
ya rağmen iktıdara gelen Haya§ı bu· 

k .. t' emleketi idare hususunda ume ı m .. w• 

parlamentodan kolaylı~ A g~nnegı 
d Gerçi ordu mıllı mudafaa umamaz ı. .. 

. . . t dı'g·i tahsisatı aldı. Fakat hu
ıçın ıs e 
kümet tarafından tevdi edilen bazr 
layihalar kabul edilmedi. Sonra hü • 
kümet ikide bir istizahlarla işgal e· 
dildi. Hayaşi parlamentonun iyi ni • 
yellerinden şüphelendiği içindir ki 
bleclisi dağıtmıştır. 
b Ordu ile siyasi partiler arasındaki 
• ~ mücadelenin şümulünü anlamak 
ıçın siyasi partilerin mahiyetini bil -
ınek la:zımdır. Ordunun faşizmi tem
sil ettiği siyasi partilerin de demok
rasiye taraftar oldukları söylenmek • 
tedir. Bu hakikatin tamam olarak i.fa
desi değildir. Japon ordusun~ faş~z
llli Avrupa memleketlerindeki faşız
me benzemez. Avrupada faşizm sol 
cereyanların bir reaksiyo~u.d~. ~al
buki japon iç politikası bırı otelrin -
den daha muhafazakar iki siyasi par· 

t • . nu"fuzu batta tahakkümü altın· 
ının .. . 

d d 
Bunlardan biri konsorvator zı-

a ır. d' w • d J'b 
t Seyukai partisi, ıgen e ı e-

raa cr .. . d 
, .. ük endustrıye ayanan 

ral ve ı.>UY J a'da 
M 't partisidir. Ordu, apony 

useı o . · ve ınüraka· 
b.. .. k ennayeyı, servetı 
u~u s bb" .. temsil eden bu par -

beıuz teşe usu . . · iti 
t·ı . emleket mentaatını nazarı -
ı erın m f t namı • 

bara almıyarak şahsi ınen aa 
ttiklerine inanryor. 

na hareket e b" "k bir en-
J bu kadar uyu 

aponya . ~ halde kon· 
düstri ınemleketı oldugu . . • 

'b J artilerının par 
aörvator ve h era P b ı . .. akın ıne us a 
lamentoda dört yuze Y k yırın· i 

· · t's'Lnin anca rma karşı I!IÇI par ı 
~ d Fakat ordu ne 

kadar ınebusu var ır. d 
. · · taraftarı ır. 

bu zayıf işçi partısının bir re-
N e de demokrasiye yer veren d' . e 

h Yin ken ısın 
jim ister. Ordu er şe b"k". 

. . Ordunun u u 
tabi olmasını ıstı yor· A üın _ 

. edisi, hatta ın 
illeti, ordunun ın . · Bunun 
k .. d ·ya"ı partısı. unse or unun sı "' f b . 1 entoyu es 
içindir ki Hayaşı par anı tta bü • 

d·~· beyana 
ettikten sonra ver ıgı • ti teşki. 
kümetin, yeni bir sıyası pbar gaye 
1. ld w u ve u 
ıne taraftar o ugun .. l" ardıına 
İçin çalışacakların her tu~ u : t' Bu 

b'Idırınış ır. 
ına:zhar olacaklarını 1 l 
• 'acak o an 
Uibarla 30 nisanda Y<'P1

' 

seçim büyük ehemiyeti haizd~sMER 
A. Ş. 

Anıerikada iki zenci li·nç edildi 
Granada, (Amerika) 14 (A.A.)tl-. 

y.. b' halk kü esı, 
uz kişiden mürekkeb ır 

beyaz bir tüccarı öldürdükleri için te.v
kif d'l · . · · ı·n,._ etmişlerdir. e ı en ıkı zencıyı ı :s 

aatk, mevkuflan yakalıyarak direklere 
bağladıktan sonra önlerine odunlar yı. 
ğarak zencileri yakmışlardır. 

Asilerin zararları büyük 

Cumhuriyetçiler asilere her 
cephede hücuma geçtiler 

Bilbao, 14 (A.A.) - Bilbao radyo. ~ 
su, cumhuriyetçi şimal orduları kur • 
mayının aşağıdaki tebliğini neşretmek· 

tedir: 
Avala ve Biskaya cephelerinde bir. 

taarruz sırasında düşmana mühim za .. 

yiat verdirdik. 
Saat 22 deki vniyet: Guipuzcoa 

cephesinde, Libar bölgesinde, düşman 
bugün faaliyetini arttırdı ve mevzileri. 
ınizi bombardıman etti, fakat müessir, 
surette mukabelede bulunduk. 

Avala, cephesinde: 
Kıtaatımızın tazyiki devam etmek

tedir. Düşmanın zayiati pek mühimdir. 
Burgos cephesinde: Oviedo bölgesi 

topçuları Oviedo içinde askeri mevzile
ri bombardımanda devam etmektedir. 
Eskamplero bölgesinde düşman mevzi .. 
!erini şiddetle bombardıman ederek ba. 
zr siperleri tahrib ettik ve düşmana mü
him zayiat verdirdik . 

Urguiola bölgesinde çok ehemiyetli 
iki mevzi işgal edilmiştir. Bu harekat 
düşmanı pek sarsmış ve düşmana 150 
ölü ve 600 yarahya ınal olmu~tur • 

Cumhuriyetçilerin taarruzu dün ak
şama doğru büyük bir şiddetle başla
mış ve düşmanın ciddi mukavemetiyle 
karşılaşmıştır. 

Bu sabah, düşman bu mevzileri tek.. 
rar ele geçirmek için toplu hücumlar 
yapmışsa da kanlı zayiatla tardedilmiş
tir. 

Akşama doğru Avala ve Biskaye 
bölgelerinde harekat devam etmekte idi 
Bütün hedefler elde edilmiştir. 

Hükümetçiler Saragos'ta da 
ilerliyorlar 

Barselon, 14 (A.A.) - Hükümet 
kuvetleri, Saragos'un cenubunda kain 
Tosos adındaki çok ehemiyetli bir ka· 
sabayı işgal etmişlerdir. 

Görünüşe- nazaran cumhuriyetçiler, 

asilere bütün cephelerde aynı zamanda 

hücum etmek suretiyle hemen hemen 
bütün Aragon cephesinde taarruzlarını 
ilerletmişlerdir • 

A•iler kaçıyor 
Madrid, 14 (A.A.) - Cumhuriyet

çiler Karabanseli geçerek yüz ev zabtet
mişlerdir. 

.Asiler, ricat etmek için ancak yer 
altında dar bir geçidden istifade edebi

leceklerdir. 
Yağmur altında 

Madrid, 14 (A.A.) - Asiler üniver
site mahallesi etrafındaki araziyi kur
tarmak için güzide kuvvetlerini harbe 

sokmuştur. 

Muharebe, bazı mrntakalarda büyük 
harbi andırmıştır. Yağmur sularının 
toplanmış olduğu bir çok geniş çukur. 
J.ar görülmektedir. En ufak delikler, 
ellerinde humbaralar bulunan kimsele
re siper teşkil etmektedir. Asilerin tank· 
tarı gönüllüler tarafından atılan dina
mit paketleriyle karşılanmıştrr. Topçu
ların Mania ateşleri isabetlidir. Bu bo· 
ğuşma, dört gündenberi devam ettiği 
halde mevziler aslii değişmemiştir • 

Asilerin tebliği 
Sevilla, 14 (A.A.) - Cuesta de la 

Perdices ile üniversite mahallesi ara
sında cumhuriyetçiler tarafından tank· 
!arın himayesinde yapılan taarruz def~
dilmiştir. Keza Kasa del Campoda dı· 
w bir taarruzu da defettik. Dört tank 
ger k" 
ile Madrid garından çıkarak .fransız op· 
rüsüne doğru giden bir trenı ateşe ver-

dik. . 
Akşama doğru Cuesta de tas Perdı. 

ceste diğer bir taarruz başladı. Taarruz 
eden taburlardan biri münhasır~n çe~, 

ve hollandalıdan mürekkebtı. Bır 
rus d .. 1 .. Holanda albayı olan kuman anı o u o-

k h tlarımızda bulunmaktdaır. Keza 
Jara a . 

de iki de fransız cesedı bulduk. 
cephe d 78 "I" b .. hatlarrmız önün e o u ı· Dusman . .. .. 
rak~ı. Bütün bölgedeki zayıat uç yuz-

deıı fazladır. ~ 
b"lgesinde yaptıgnnız hare· 

auesca o 
d yu .. z kadar esir aldık ve 

kat esnasın a . . 
'k' yüz ölil verdırdık. 

düşmana ı ı il 
Petrol gemisinde to~!' 

on 14 (A.A.) _ Mudafaa ko-
Barse1 ' · xdaki notayı ver-

mitesi gazetelere aşg 

miştir: . t 6 ya doğru, hangi 
Sabahleyın saa 

Madrid kumandam general Miaja 

Almanya - Sovyet Rusya 

iki devlet arasında bir 
anlaşma aranıyor 

Fon Ribbentropun Sovyetlerle 
sulha memur edileceği söyleniyor 

Almanyanrn Londt'a büyük elçisi Fon Ribbentrop bir kabul töreninde 

Londra, 14 (AA.) - Star gazetesinin politik muhabiri bildiri
yor: Londra' da sanıldığına göre, Hitler tarafından dış politikada 
yapılmasx düşünülen değişiklikler, Almanya ile komşuları arasında 
işbirliğini çok kolaylaştıracaktır. 

Daha evelce de bildirdiğimiz 
gibi, alman generalleri1 sovyet ge
neralleri ile iki memleket arasın
da bir ittifak ihtimallerini müza
kere etmişlerdir. 

Son zamanlarda İtalyanın askeri 
kudreti hakkındaki fikri mühim suret· 
te değişen B. Hitler, alman generalle
rinin ctilşüncelerini takibe d!ı.ha ziyade 
meyilli görünmektedir. B. Hitler, pek 
yakında şiddetli sovyet aleyhtarı pro
pagandalara bir nihayet verecektir. 

Diğer taraftan, sovyet zimamdarla. 
nnın da aynı tarzda bir politikaya 'don
mekte oldukları sanılmaktadır, 

Avrupa meselelerinin yeni bir ba
k ımdan tetkikini mümkün kılacak olan 
bu yaklaşma ile alakadar olarak iyi ha
ber alan mahfiller ihtimal verildiğine 
göre, B. Fon Ribbentrop Berline çağ
rılacak ve Londraya gönderilmesine 
sebeb teşkil eden garlı paktını hazırla
mak üzere Sovyetler Birliği ile sulh 
yapmaya memur edilecektir. Almany·a
nın Londra büyük elçiliği de meslek· 
ten yetişme bir diploma~ tarafından iş
gal olunacaktır. 

millete mensub olduğu belli olmıyan bir 
petrol vapuru Estaktit burnu açıkların. 
da torpile çarpmışsa da vapurda muha· 
faza tertibatı mevcud olduğundan infi· 
lak hiç bir zarar yapmamıştır. 

Y unanisf anın 
dış politikası 

G. Metaksas balkan 
antantını övüyor 

Atina, 14 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Başbakan, dün Pirede ticaret ve en. 
düstri odası etrafından verilen zıyafet. 

te söylediği nutukta yapılan politik de-

ğişikliğin daimi ve kati olduğunu kay. 

dettikten ve bütün sosyal sınıflar le-

hinde ve huzur, nizam, sükun ve güven 
için ve memleketin kalkınması yolun. 

da hükümct tarafından alınan tedbirle. 
ri hatırlattrktan sonra Yunanistnın 

bugün müttefiklerinin tam itimad ve hür 
metine mazhar olduğunu ve ittifak ve. 
cibelerini yapacak vaziyette bulundu. 
ğunu söylemiştir. 

Başbakan Metaksas, balkan antantı
nın son şubatta Atinada yaptığı konfe
ranstan her zamandan daha kuvvetli 
çıktığım ve bu antantın balkanlarda kuv 
vetli bir barış müessesesi ve Avrupanm 

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

rtlihlll.lltilll!J 
Türk - Yugoslav 
dostluğu 

AKŞAM'da Akıamcı, baıvekilima 
lamel lnönü'nün Belgrad aeyahatinin 
yalnız Balkan anlaşması için değil. A,,. 
rupa siyaseti bakınundan da ehemiyet. 
li bir hadise teşkil ettiğini, uzun müd. 
det, biribirine d~man milletlerden mu• 
rekkeb bir karğaşalık yuvası halinde 
kalmış olan Balkanların bugün Avrupa. 
da bir sulh ve sükun timsali haline reli. 
§İni ifade ederek diyoı ki: 

"- Mazide her şey, anane. hiıııiyat. 
propaganda, balkanlıları biribirlerino 
düşman yapmağa hizmet ediyordu. Bu 
vaziyette, osmanlı İmparatorluğundan 

kurtulmak ve istiklallerine kavupnak 
İ5lİyc11 genç Balkan miletleri arasmda 
yapılmış milliyetçiük propagandasının 

büyük bir rolü olmu:itu. Tarih bir bi
taraf gözle ve srrf hakikati aramak 
kaygusiyle tetkik edilirse, Balkanlarda 
türk hakimiyetinin sönmek bilmez bir 
düşmanlık hissi doğuracak bir yük teı
kil edemiyeceği görülür. Fakat Balkan 
miHetleri istihlaıı mücadelesinde başka 
türlü davranma ve başka türlü propa• 
ganda yapmağa mecburdular. Bu mem. 
leketler milli istiklaUel'ine kavuıtuktaa 
sonra bugün devlet adamlarına düşen 

vazife bütün balkanlıları müıterek ~ 
faat ve insani mülahazalar etrafında 
toplayan hususiyetleri tebarüz ettirmek
tir. 

Muhterem baıvekilinıizin Yugodu. 
ya ziyareti münasebetiyle yugoslav maL 
buatının kullandığı dostane liıan, Yu
goslavya halkının candan göaterdiif 
hüsnükabul maziye karıfDUt olan hi.cli. 
selerin üzerinden kati bir ıünger geçir. 
mit ve iki millet pek derin bir samimi. 
yet ve doıtluk temeli kunnoılardır. t. 
ki memleketin değerli devlet adamlan. 
nın akilane siyasetleriyle bu doıtluğun 
gittikçe kuvvetlenerek inkiıaf edeceğin. 
Jc hiç tereddüd edilemez!' 

YUGOSLAVYA 
KURUN'da Asım Uı Yugoslavya. 

dan bahsederek diyor ki: 
'

1
- Yugoslavya hemen her yıl gc.. 

rek maddi hayat, gerek kültür teraiti 
bakımından değişen ve ilerleyen bir 

memlekettir. kendileri ile görüıtüğü.. 
müz yugoslav entelektüelleri bu nok
tndan Türkiye ile Yugoslavya arasmda 
büyük bir benzerlik buluyorlar. Yu
aoı.lavyaya gelen yabancı seyyahlar i. 
lcrileyiş yolundaki bu değiımeyi kusur 
gibi göı·üyorlar: "Memleketiniz huıu
siyetlerini kaybediyor. Milli karakteri. 
niı: elden gidiyor. Yazık oluyor." eli. 
yol'larnuş. Tıbkı yeni Türkiyeye gelip 
te "nerede o çarşaflar?'' diyen ve Tür. 
kiycyi eshabı kcyf lak:ıydiıi içinde IOD• 

ıuı: bir ruyaya dalmıı görmek iıtiyen 
garblılar gibi. Garib bir tali tesadüfü 
değil mi?'' 

EDEBIYATÇINlN HlMAYESl 
Kurun gazetesi, ressamlar gibi ede. 

biyatçıların da devlet tarafından maaıa 
bağlanmak suretiyle hımayeai doğru o

lup olmıyacağı hakkında buı edebiyat• 
çıların fikirlerini toplamış. Genç mu. 
harrirlerden Said Faik, Cahid Sıtla, Zi
ya Osman ve mizah muharriri Osman 
Cemal bu şekilde bir himayenin lehin
dedirler. Sanatın rağbet görmediğini, 

alaka uyandlrmadığını, devlet teıviki. 
nin bir çok faydalar doğw;acağmı ve 
tenbel sanatkarları harekete ıevkedece
ğini söylüyorlar. Bilhassa bu himaye i
tinin, yabancı dillerden tercüme ilo 
meşgul olacaklar için tatbikinin daha o
hemiyetli olduğu fikrini ortaya abyor. 
lar. Buna mukabil fikri sorulan tair 
Salih Zeki, böyle bir himayenin aanab 
öldüı·mck için en iyi usul olduğunu ıöy
lemİ§ tİr. Sanatkarlar, kendilerini alaka
dar meselelerde de mutabık değiller. 

da en sağlam kovalisyonlarından biri 
olduğunu kaydederek demiştir ki: 

"- Yunanistan politikasının ana 
prensibi balkan müttefikleriyle tesanüt 
ve barışrn müdafaası olmuş ve daima 
öyle olacaktır. 

Metaksas elen milletinin memleketiı 
kalkınması için yaptığı takdir ve hay. 
ranlr.~~. değer fedakarlıklar kaıydetmiş 
ve butun memleketlerin çektiği enter
nasyonal ticaret zorluklarından bahse
derek bunların ortadan kaldırılması Yu. 
nanistan gibi küçük memleketlere bağlı 
bulunmad ığını, bununla beraber bükü. 
metin hususi teşebbüsü teşvik edece~i
ni, çünkü teşebbüs fikrinin yunan mille. 
tinin vasfı olduğunu söylemiştir. 
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orun ası 
~ aman:rmızın en ehemiyetli meselesi "büyük ırkm ge
~ rilemesi" dir. Dünyayı fethetmi1 olan garbi Avrupa 

milletleri kudretli hayatiyetlerini kaybetmek üzere mi· 
dirler? 

Almanya ve İtalyadan 

Biz, gitgide bir şehirli ırk olmak yolundayız. 

Irkımızın daima artan bir kısmı köstebek }'»Valacmı an
dıran şehirlerde ömür sürüyor. Meseli ingiliz milletinin 
beşte biri. nefsi Londra şehrinde otumıaktadrr. 

Bu şehirli halk hareketsizleşmektedir. Konforuna ve 

sonı·a 

ırkın 

İngiltere de 

korunması 
• • 
ışı 

emniyetine düşkündür. İnsan burada macera zevkini kay· 

betmektedir. İhtiyatlı davranan çiftler çocuk yapmaya ya· 
~ıyorla.r. Doğum azalıyor. Tıbbi ihtimamlar ölüın 

ile meşgôl oluyor 
nisbetini azaltıyor. Çok doğurulan ve 
doğan çocukların büyük bir kısmı bü • 
yümeden ölen devir geçmiştir. Bir yan
dan ömürler uzarken öte yandan do· 
ğumlar azalmaktadır. Garb, artık b\r 
"ihtiyarlar kıtası" olmaya doğru gidi • 
yor. 

t~ u felciketli inkişafı durdmmak, 
lg) insan tipimizi kuvvetlendirmek ve 
güzelleştirmek, adaleleri işletmek ve 
sinirleri sakinleştirmek, bütün bun • 
Jar bugün, parti, sınıf ve millet kavga· 
larmın üstünde, politik bir zaruret ol • 
muştur. 

Bedeni terbiyeye, fikri terbiye dere· 
cesinde ehemiyet ve kıymet vermek, be· 
den terbiyesi rehberlerini, öfretmenler 
kadar lüzumlu acl<letmek, Musolini ve 
Hitlerin me:ı:iyeti olmuştur. 

Bununla beraber, ırkı artırmak için 
İtalya ve Almanyada kurulmuş olan 
teşekküller fazlaca askeri mahiyette • 
dider. 

İngilizler ve fransızlar gibi millet • 
ler, gençliğin spor birliklerinin askeri 
tarzda çok sıkı bir surette teşkilatlan • 
masını hoş görmezler. 

İşten çıktıktan sonra, arkadaş ku • 
lüblerinde buluşmak ve ücretli tatiller· 
den faydalanarak güzel müşterek seya· 
hatler yapmak imkanını veren Dopo la. 
voro ve Kraft durh freüde gibi teşkilat· 
larm, bizde kabul edilmeleri için, da • 
ha az sert bir disipline tabi olmaları la
zımdır. Demokratik bir memleket, elik· 
tatörlük memleketlerini taklide mecbur 
kalmadan, insan tipini kuvvetlendir • 
mek için çalışabilir mi? 

İngiltere Milli Terbiya Bakam B. 
Oliver Stanley'in cevabını vermeye ça· 
lıştığı sual budur. 

Ö ngiltere'de, hükümet, milletin 
bedence kalkınması ve ıslauı ışi· 

ne ilk defa olarak girişmtk üzerediı". 
B. Oliver Stanley, bu maksadı 

den bir kanunu Avam Kamarasında mü
dafaa etmiştir. 

Devletin vazifelerini telakki husu • 
sunda bir asırdanbcri ne büyük bir re
ğişiklik ifadesidir bu! bundan takriben 
bir asır kadar önce, Avam Kamarası, 

devletin ilk öğretimi organize etmesi 
hususunda Roebuck'un bir projesini e· 
nerjik surette reddetmişti. Millet mü -
messilleri, devletin, terbiye işiyle uğ
raşamıyacağı hususunda mutabık kal • 
mışlardr. Bugün yalnız fikirlerin de
ğil, bedenlerin de, ihtimamlara mazhar 
olması lüzumu kabul ediliyor. 

B. Oliver Stanley, İngiliz cemiyeti· 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

~Entransijan ~ 
• • • • • • gazetesinde • 

• • • • • : Bertran dö : • • • 
: Juvnel 

• 
yazıyor: 

• • 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
ne bu büyük yeniliği getirmek için çok 
iyi intihab edilmiştir. Kendisi muha -
fazakar partidendir. Cedle:i arasında 

17 Derby kontu sayan ve İngilterenin 

eski Paris elçisi meşhur Lord Dcrby'nin 
oğlu olan B. Stanley muhafazakar oldu
ğu kadar, iyi bir organizatördür de. 
Münakale ve iş bakanlıklarında değer· 

li yenilikler ve ıslahlar vücude getir· 
dikten sonra şimdi milli terbiye baka -
nr sıfatiyle bu ehemiyetli davayı ele 
almı§tır. 

(c::>~ akanla meclise verilen kanun 
c:::l projesi hakkında görüştüm. İngi· 

liz gençliğinin bedeni olgunlaşması için 
ne şekilde çalışacaklarını sordum. 

- Bizim terbiye sistemimizi bili • 
yorsanız, dedi, malfununuzdur ki, bizde 
terbiye le uğraşan devlet değldir. 

'' İngilterede fizik terbiyeyi organi
ze etmek için, en ehemiyetli rolü hususi 
teşebbüslere bırakan milli ananelerimi. 
ze uygun hareket edeceğiz. Hiçbir yer
de devlet, bizzat kendisi jimnastik ku • 
lübleri açacak veya beden terbiyesi reh
berleri tavzif edecek değildir. Her yer
de devlet, kendiliğinden kurulacak olan 
kulübleri teşvik edecektir. Kimse be • 
den terbiyesi yapmaya mecbur tutul· 
mıyacaktır. 

Fakat bir erkek veya kadın toplulu
ğu bir jimnastik birligi kurmak arzusu
nu izhar edince, biz maddi yardımlarda 
bulunacağız.,, 

Bakanlığa yardım taleblerinin yağ • 
dığ nı ve müracaatlann biribirini kova· 
Iadığmı tahayyül ediyordum ki B. Stan
ley izahını tamamladı. 

- Bir bakanın, yardımları dağıtmak 
zaruretinde kalmasını önlemiye çal.şı
yoruz. Bizim projemizde, her türlü si
yasi düşüncelerin dışında otuz bir aza
dan mürekkeb bir kurul teşkil ediyo • 
rum. Teşebbüsü idare edecek olan bu ku. 
ruldur. Burada vaktiyle meşhur bir at· 
let olan B. Philip Noel gibi muhalefet 
grupundan mebuslar vardır. Bu kurul, 
mıntaka kollarım tayin edecek, ve bun· 
lar yardım müracaatları hakkında ka • 
rarlarını vereceklerdir. Başlang:çta ku· 

lübleri faaliyete geçirmek için iki mil· 
yon dört yüz bin isterling icab edecek
tir. Bu para, kulüblerin kurulıiıası ve 
cihazlanması için lazımgelen sermayeyi 
teşkil edecektir. Tabii bunlar, kendileri 
de para koyacaklardır. 

- Demek ki, projeniz, ingiliz mil • 
letinin, beden terbiyesine ihtiyaç ve fü. 
zum hissettiğini farzetmektedir. Siz, bu 
ihtiyacı karşılamak için yardımda bu· 
lunuyorsunuz, bu arzuyu tatmin edi· 
yorsunuz. 

- Projede, bu arzuyu propaganda 
vasıtasiyle tahrik etmemize imkan ve -
recek hükümler de vardır. Halkm yenı 
imkanlardan faydalanmakta yavaş dav
randığı yerlerde, kurul, bir telkin pro· 
pagandasma girişebilecektir. Bu, dikta
törlük memleketlerinde kabul edilen 
sistemlerden tabii ayrılır. Biz demokrat 
bir memleketiz. 

İngiltcrenin tecrübesi, hiç şüphesiz 
Fransa'da da en büyük bir alakayla ta· 
kib edilecektir . .'Büyük ırk,, rn masu
niyetini tehdid eden bir tehlike karşı • 
sında, ingiliz demokrasisinin bulduğu 
çare kili derecede tesirli çıkacak mı . 
dır? 

fiiJ ANKARA 
"ULUS" haftalık fransızca nüshası 

161 inci sayısı çıkmıştır 

Bu sayıdaki başlıcc:t yazılar: Başba
kan İsmet İnönü'nün Belgrad seyahati, 
dahiliye vekili B. Şükrü Kayanın cenub 
hududlarındaki vaziyet hakkında mec. 
liste bulunduğu bcyaııatm metni. 

Milli hayat: Karabük, hafta haber
leri, türk inkilabı tarihi, Türkiye İş 
bankası bilançosu, Türkiye coğrafiyası. 

Tarih bahisleri: Türkiye ile Fele
menk arasındaki ticari münasebetler ne 
zaman başladı, Sanıit bahisleri: Res· 
samlarımız, Eti.bankın faaliyeti, hafta. 
nın resimleri, bibliyoğrafya ve ilh .• 

Sekiz sayfalık say1&1 her yerde 
5 kurup satılır 

İstihkaktan fazla alınan paralar 
Askeri ve mülki memur ve müteka. 

itlerin mahiyeti şüpheli zimmetleri ha
riç olmak üzere istihkakından fazla al. 
drğı paralar gibi kati mahiyeti haiz borç
larını kendi istekleri ile ödemedikleri 
takdirde aynca karar ve hüküm alın
masına lüzum kalmadan maaşlarından 
kesilmek suretiyle tahsili ve bunlardan 
itirazı olanların mahkemeye müracaat 
eylemelerinin kendilerine bildirılme· 

si finans bakanl:ğınca kararlaşmıştır. 

ıciı Koşe~I 
'' Bizde çocuk bakımı, mektepleri· 

mizde henüz tedrisat mevzuu içine gir· 
miş bulunuyor.,, 

- AÇIK SÖZ'den -
Cümlenin sonu ''girmemi§ bulunu

yor,, şeklinde bitseydi, "henüz,, keli· 
mesinin kullamlmasmr yerinde bulur
duk. ''Henüz" de ''hala,, manası var -
dır. "Hal§ girmiş bulunuyor,. diyebilir 
miyiz? Sonra "çocuk bakımı., tedrisa.
tm çerçevesi içine giTebilir ama, mev
zuu içine değil. 

* * * 
" Çocuk bir kedi gibi kendi kendi

ne bırakılamaz. Bunun ayrı doktoru, 
ayrı bakıcısı, ayrı bir bilgisi, ayrı bir 
hususiyeti ve bilhassa apayrı bir zevki 
ve mümtaziyeti vardır.,, 

- AÇIK SÖZ'dcn -
Ayrı bir zevki ve mümtaziyeti olan 

bu cümleye göre nedir? Çocuk. Çünkü 
bunun kelimesi, üst cümledeki ''çocuk" 
un yerini tutmaktadır. Halbuki çocu • 
ğun değil, çocuk bakimıncn ayrı bir 
zevki ve mümtaziyeti olduğu ifade e • 
dilmek ısteniyor. Şu halde cümle yan. 
lıştır. Hususiyet ayrılık ifade ettiğine 
göre "ayrı bir hususiyet,, ibaresi bir 
ha§ivdir. 

* "' * 
" Bütün bunlar şunu gösteriyor ki, 

apartıman kapıcılığı, artık 1stanbulda 
mühim bir meslek halini almış, mahal· 
le bekçisi, han bekçisi gbi emin, doğru 
insanlar olmalıdır.,, 

- SON TEL'GRAF'tan -

llköncc apartıman kapıcılığrnın bir 
meslek telakki edilişine şaşınız, sı-Jnra 
da cümlenin ilk kısmiyle ikincisi ara • 
sında herhangi bir rabıta arayınız. 

"Kapıcılık... insanlar olmalıdır,, ne 
mükemmel bir ifade değil mi? 

Askerlik~ Çağrısı 
Ankara Askerlik Şübesinden 

1 - Şimdiye kadar muvazzaflık hiz. 
metini yapmamış tam hizmetli ve son 
yoklamalarında. 

Piyade ve harita sınıfına ayrılmış 
olanraın 316 • 329 

Muzika sınıfına ayrılmış olanlarm 
316 - 329 

Jandarma ve gümrük sınıfına ay
rılmış olanların 316 - 331 

Deniz sınıfına ayrılmış olanların 

316 - 332 dahil doğumlu olanların 21 
nisan • 937 çarşamba günü mürettep ol· 
dukları kıtaata sevkedileceklcrdir. 

2 - Kimlerin askere gönderileceği. 
ne dair yazılan çağırma kağıtları her e. 
rin kayıtlı bulunduğu mahalle veya 
köye gönderilmiştir 

3 - Bunlardan bedel vermek iste· 
yenlerin bedellerini 20·4-937 salı günü 
akşamına kadar mal sandığına yatırıL 
mış olmaları lazımdır. 20 • nisan • 937 
den sonra bedellerinin alınmasına im
kan yoktur. 

4 - Her er yeni ve fotoğraflı nüfus 
cüzdaniyle gelecektir. 

5 - Yedek subay yetişmek şartını 
baiı mekteblerden mezun olup Askerli. 
ğine karar verilmiş ve askeri ehliyetna
mesi olmıyan kısa hizmetliler de 1 - ma
yıs • 937 de yedek subay hazırlama oku· 
lunda bulunmak veçh,.ile sevk i!lin 26 
nisan - 937 de şübeye geleceklerdir. 

6 - Ankara Askerlik Şübesi mınt~ 
kasında bulunan bu sınıf ve doğumlu o. 

15. 4 - 1937 

I BiBLiVOGRAFV A 

Yeni Türk 
İstanbul Eminönü Halkevi tarafın· 

dan neşredilmekte olan bu çok kıymet
li fikir dergisinin nisan tarihli 52 inci 
sayısı şu yazılarla çıkmıştır: Ziyaettin 
Fahri: şark ve garb hakkında düşünce
ler, H. Namık Orkun: armalar bilgisi, 
Nahid Sırrı: Puşkinin ölümü, Raşid 

Gökdemir: eski osmanlı devletinin ma· 
11 ahvali, Salih Münir Çorlu: Kırım 

muharebesi, Avrupa dillerinde türli 
kültürü, Hikmet Turhan Dağlıoğlu l 

geçmiş zamanlarda İstanbul, yeni türk ı 
felsefe konferansları, evimizde çalış • 
malar. 

Yeni Kültür 
Arkadaşımız Kazrm Namı Duru ta. 

rafından ayda bir neşredilen bu değer• 
1i kültür ve eğitim dergisinin şubat ta .. 
rihli 12 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayı .. 
sında Kazım Nami Duru'nun: '4 teşkila .. 
tı esasiye kanunundaki değişmeler" i 
tahlil eden güzel bir tetkiki, Kemal 
Kaya'nm "yeni alman köy okulu" nu 
etraflı bir surette anlatan yazısı, Sov• 
yet Rusya'da çocuk tiyatrosunun teka• 
mülüne ve oynadığı ehemiyetli role 
dair bir makale, Polonyada bir eğitirn 
tecrübesi hakkında enteresan bir tet .. 
kik, pedagoji terimleri sözlüğü ve kül• 
tür haberleri vardır. Bu olgun dergiyi 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Poliklinik 
Güzide bir hekimler heyeti tarafın .. 

dan muntazam bir surette neşredil .. 

mekte olan bu aylık tıb mecmuasını!\ 

nisan tarihli 46 ıncı sayısı çıkmıştır, 

Bu sayıda şu yazıları görüyoruz: Pro• 

fesör Doktor Niyazi İsmet Gözcü: pra .. 

tik hekimlik noktasmdan gözün cerhi 

afetlerine umumi bir bakış, Dr. Remzi 

Gönenç "Lynphopathia Venerum", Dr, 

Ali Rıdvan Un.ar: ırsi fitengi teşhi .. 

sinde yüz asimetrilerinin rehberliği, 

Doktor Şeref ettin Onaran: iltihabi ke• 

mik afetleri radyolojisi, Doktor Baki 

Tiregol: hamlin deri tezahürleri üze .. 

rinde.ki tesirleri, Dr. Nami 'Göksun ı 

edebiyatı tıbbiyede ismi geçen aend • 

romlar, Dr. İbrahim Hanif Dcnker ( 

pratik hekimlik, Profesör Dr. Tevfik 

Remzi Kazancıgil: bugünkü hekimli .. 

ğin manası, Dr. Kazım İsmail Gürkan~ 
Profesör Dr. Hamdi Suad Aknar, tıbbi 
haberler v. s. 

Uluı tercümeler kütüphanesinin 
13 üncü cüdi 

Her münevverin okuması 
lizımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yaca:n: Doktor AJek.si Karel 

Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 

lan yabancıların da yukarıda yazılı hu'" 
susata tabi olduklafı ve zamanında Arı· 
kara Yabancı Askerlik Şübcsine geJıne• 
leri ve bu ilanın bu gibi yabancılar hak
kında tebliğ mahiyette olduğu. 

'tefrika No. 7 hürriyetine kavuşacaksın. 
- Teşekkür ederim aziz üstadım, fakat 

müsaade edin de tatlı bir rüzgar estirerek 
geminize yoldaşlık edeyim; ondan sonra ve. 
dalaşırız ve ondan sonra üstadım, ben en 
neşeli bir hayat içinde yaşayacağım. 

Oraya da Ariel'in yoldaşlığı ile, güzel bir 
yolculuktan sonra vardılar. 

Orta yaz gecesi rüyası 

zere bu Demetrius'un daha önce Helena 
isimli bir arkadaşını sevdiğini, kızın da ona 
tutulmuş olduğunu söylemiş, fakat bu halt· 
lı sebeb ters bir adam olan Egeus'un kafası• 

Yazanlar: r Çeviren: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Fırıtna 
ıssız adaya ilk ayak bastığım gündenberi ba
şımdan geçenleri anlatırım. 

Sonra Kaliban'ı çağırdı ve mağarayı dü ~ 
2eltip yemek hazırlamasını emretti. Hepsi, 
Prospero'nun kendine adada hizmet eden bi
ricik mahlftk olduğunu söylediği bu yabani 
ve çirkin canavara hayretlerle baktılar. 

Prospero, adadan ayrılmadan evvel, her 
ne kadar üstadına bütün bir bağlılıkla hiz
met etmekte ise de gene hürriyete, havalar
da kayıdsız bir yabani kuş gibi uçmağa, ça· 
yırlar üzerinde, güzel yemişler ve tatlı tatlı 
kokan çiçekler arasında dolaşmağa hasret 
çeken Ariel'i de azad etti. Prospero küçük 
Ariel'i azad ederken kendisine dedi ki: 

- Ariel'ciğim, şimdi azad ediyorum; 

Ariel bu sözlerden sonra şu güzel şarkı
yı da söyledi: 

Acının emdiği yerden ben de emerim,· 
Bir arslan ağzı çiçeğinin kesinde yatarım ben,· 
Baykuşlar öterken oracıkta sinerim. 
Yaz geçtikten sonra da 
Bir yarasanın sırtında neşeli neşeli uçarım. 
Neşeli neşeli, yaşayacağım artık ben 
Dallara asılan çiçeklerin altında. 

Prospero, bundan böyle artık sihirle uğ
raşmamağa karar verdiği için kitablariyle 
değneğini, toprağın içine açtırdığı derin bir 
çukura gömdü. Artık düşmanlarını yenip 
kardeşi ile ve Napoli kıralı ile de barıştığı 
için saadetini tamamlamak için ana vatanı -
m görmekten ve dönüşlerinde yapılacağım 
kırahn söylediği düğünde bulunmaktan baş
ka hiç bir arzusu kalmamıştı. 

Atina şehrinde öyle bir kanun vardı ki 
bütün vatandaşlarına kızlarını kiminle di· 
!erlerse onunla evlendirmek hakkını veri
yordu. Eğer bir kız, babası tarafından seçil
miş bir koca ile evlenmekten çekinecek olur· 
sa bu kanunun verdiği salahiyetle babası, 
kızını öldürebilirdi. Fakat babalardan pek 
azı bu salahiyetten istifade etmeyi düşün -
müş, kanunun bu maddesi pek tatbik edil
memişse de bir takını kimselerin genç kız • 
larıru bununla korkuttukları olmuştur. 

Yalnız bir defa Egeus isimli ihtiyar bir 
adam, o zamanlar A tina Dükü olan Theseu
s' ün huzuruna çıkarak kızı Hermia'mn Li
sander isimli bir başka atinalı genci sevdiği 
için, asil bir atinah olan Demetrius ile ev -
·lenmeyip kendisine itaatsizlik gösterdiğini 
söylemiş, şikayet etmişti. Egeus, Theseus
den adaletin yerine getirilmesini ve bu mer· 
hametsiz kanunun kızı hakkında tatbik edil· 
mesini istiyordu. 

Hermia, bu itaatsizliğine sebeb olmak Ü• 

nı ve kararını değiştirememişti. . bir 
Theseus her ne kadar merhametlı • 

prens idiyse de elinde memleketinin kanunıı 
!arını değiştirmek salahiyeti yoktll;· . o:.~rt 
için Hermia'ya düşünüp taşınması ıçı~ -~ .. 
gün mühlet verebilmişti. Bu mühlet bıtt~te 
ten sonra gene Demetrius ile evlenınerne "'-t• . ··ı·· n ceza .. ayak direyecek olursa o zaman o uı 

na çarpılacaktı. ktail 
Hcnnia, prensin huzurundan. çrkt~1rıa 

sonra doğruca sevgilisi Lisande~'ın. Y aziye .. 
gitmiş ve içinde bulunduğu tehlıkel~~ indefl 
ti anlatarak döı:t gün içinde ya ~en 15 

1 0 ta" 
vazgeçip Demetrius ile evleruneg~ ra.ı tıabet 
cağını, yahud da ölüme katlanacagınt 
vermişti. aşırt111ş 

Liıcander bu haber karşısında ş rıu sa~ 
kalmıştı. Nihayet bir tedbir olarak ~~a 0 tll ... 

lık verdi: kendisinin Atina'dan uz:hir 5ıııır• 
ran bir halası vardı ve bu kanu~ ş bil' gec0 

lan dışına geçmediği için, eg~~orıu var) 





Himidin cenazesi dün 
büyük törenle gömüldü 

(Başı ı inci sayfada) 
nin avlusundayız. Herkes orada. Bayan 
Lüsyen ağır ağır ilerledi ve göz yaşla
rını sile sile musalla taşının üstündeki 
atlas işlemeli örtüye sarılmış tabutun 
başında bir büzün heykeli, hazin bir 
heykel gibi durdu. 

Cumhurreisimiz Atatürk adına cena
ze törenine memur yaver B. Cevdet de 
cenaze: ~ en yakın duranlar arasında i. 
di. B<.; cevdet Şefimiz Atatürk adına 
bn. Lüsyene. taziyelerini bildirmişti. 

Tören başlıyor 
Evvelce hazırlanan program muci

bince milli cenaze toreni başlıyor. En 
önde Atatürk adına yaverleri B. Cev
det, İstanbul vali ve belediye reisi B. 
Muhiddin Üstündağ. ordu müfettişi 

orgeneral Fahreddin Altay, dış bakan
lık siyasi müsteprı B. Numan Rıfat 

Menemencioğlu, lstanbulda bulunan 
bütün mebuslar, hükümet erkanı ve as
keri erkan, bütün fikir ve edebiyat bü
yükleri, güzel sanatlar müntesibleri, 
harb akademisi komutam korgeneral A
li Fuad, harb akademisi subay talebe
leri, yedek subay okuıu talebesi, bütün 
yüksek tahsil gençliği orta ve ilk okul. 
lar talebesi, on binleıce halk bu matem 
töreninde bulunmak üzere Teşvikiye 

camii avlusu ile Nişantaşına kadar o
lan bütün caddeyi doldurmuştu. 

Bütün İstanbul bıiyük Hamid'e son 
hürmet vazifesini ödemek üzere Maç
kada toplanmıştı. Herkes müteessir, 
herkes hüzünlü... Sanki bir asırlık bü
yük edibi ebedi uykusundan uyandır. 
maktan korkuyorlarmış gibi derin bir 
süküt... Bu sükutu arasıra hıçkırıklar 
bozuyordu. 

Namazdan sonra büyük şairin tabu
tu yerden yükseldi. Münevver gençLik 
onu ellerinin üzerinde yükseltmişti. 

Tabut bu şekilde avludan çıkarken 
sıklaşan ve yükselen hıçkırıklara genç
lerin tok ve gür sesleri karışıyordu. : 

''-Ne olur biraz da ben taşıyayım ... ,, 
Mıinevver gençlik şair azamın tabu· 

dunu taşımak için adeta mücadele ha-
linde idi. 

Bu sırada tabut altı yağız atın çek· 
tiği bir top ara!Jasına kondu. Büyük ma
tem alayı şöyle sıralandı.: 

Cumhur Reisi Atatürk'ün gönderdi
ği büyük bir çelenk üniversite gençle-. 
rinin elleri fü;erinde ve en önde; onu 
Başbakan İsmet lnönünün çelenği, da
ha sonra .Kamutay Reisliği, bütün veka
letler, Parti Genel Sekreterliği, İstan
bul vilayeti, belediye ve parti idare he. 
yeti, basın kurumu, üniversite fakülte
leri, liseler, orta mektebler, ilk okullar, 
muhtelif resmi, hususi te§ekküllere a
id ve merhumun dostları tarafından gön
derilen yüzlerce çelenkler takib ediyor
du. 

Celenklerin arkasında yeni ünifor
malarını giymiş bir müfreze polis, as
keri bir kıta, yedek subay okulu ve yük
sek tahsil gençliği ve büyük ölünün ce
nazesini taşıyan top arabası, kolordu 
muzikası ve şehir bandosu vardı. 

Cenaze hareket ediyor 
Daha arkada Cumhur Reisimizin 

Yaveri B. Cevdet, Orgeneral Fahreddin. 
Vali Muhiddin Üstündağ ve diğer ze· 
vat ve on binlerce halk bulunuyordu; 
ve böylece hareket edildi. Muzika matem 
marşını çalıyordu. Caddenin bütün ge
nişliğini kaplryan bu alayın önü Cabi 
caddesini geçerek Osmanbey'e vardığı 
vakit arkası henüz Teşvikiye camiinden 
ayrılmamıştı. Cenazenin geçtiği cadde. 
!erdeki ev ve apartımanların bütün pen· 
cereleri hınca hınç dolu idi. 

İhtifal alayı Şişliye doğru yürüdük
çe büyüyordu. Ve böylece cenaze an
cak saat 18 de Zincirli Kuyudaki asri 
mezarlığın önüne varabildi. Mezarlık 
Şişli tramvay durağından üç kilometre
ye yakın bir mesafede bulunmasına rağ
ınen her tarafı akın akın taşan insan 
kalabalığiyle dolmuştu. 

Mezarlıkta ... 
Tabut asfalt yoldan asri mezarlıkta 

hazırlanan kabrin başına kadar gene 
münever gençliğin elleri üzerined geti· 
rildi. Gene derin bir süküt ortalığı kap
lamıştı. Gençler onu incitmekten çeki· 
nerek bin bir itina ve ihtimamla yavaş 
yavaş evvelce hazırlanan mezarına indir-
diler. Bu sırada dualar okunuyordu. 
Büyük şair ölümünden biraz evvel va• ı 
siyet etmiş ve mezarı başında nutuk söy-

lerunemesini istemişti. Bu son arzusu 
da yerine getirildi. Hiç nutuk söylen. 
medi. 

Mezarın üzeri beton kapaklarla ka
patıldı ve sonra toprak atıldı. 

İşte Hamidi gömmüştük; ve büyük 
ölünün ebedi evinin üzeri yüzlerce çe· 
lenkten örülmüş bir hürmet halesiyle 
bezendi. 

Üniver.itede der•ler tatü edildi 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Şairi 

Azamın ölümü münasebetiyle bugün 
Üniversitede dersler tatil edilmiş, lise
lerde ve orta mekteblerde Hamid'in 
hayat ve eserleri hakkında talebeye 
konferanslar verilmiştir. Bugün de sa
at 17 de üniversite konferans salonun
da bir toplantı yapılacaktır. Toplantı· 
yı edebiyat fakültesi tertib etmiştir. 

Önce profesör Fuad Köprülü bir kon· 
ferans verecek, bunu Mithat Cemal ve 
İsmail Habib'in musahabeleri takib e
decektir. 

Kitabçılar dükkanlarını kapattılar 
İstımbul, 14 (Telefonla) - Ankara 

caddesindeki bütün kitabçılar Şairi A
zamın ölümü münasebetiyle bugün öğ
leden sonra dükkanlarını kapatarak, 
hep birlikte cenaze merasiminde hazır 
bulunmuşlardır. 

Cenaze alayının yolu üzerindeki bü
tün ticarethaneler alay geçerken kepek
lerini indirmek suretiyle büyük mate
me iştirak etmişlerdir. 

Ankarada 
sanat aşkı 
(Başı 1 inci sayfada) 

!erindeki biletlerle piyesi dün büyük 
bir kalabalık halinde seyretmişlerdir. 

Aynı piyes bugün tekrar temsil edile
cektir. 

Bu hadise; Ankarada sahneye karşı 
gösterilen alaka ve sevginin açık bir 
delili olmak bakımından hususi bir ehe
miyet taşımaktadır. Bu piyese Ertuğ
rul Muhsin'in de iştirak edeceği habe. 
ri, esasen şehir tiyatrosunun temsille
rine büyük bir alaka gösteren ve saat
lerce önceden salonu dolduran ankara
lıları, sinemanın alabileceği hadden 
çok, pek çok fazlasiyle toplamış ve 
nihayet vilayet, bir hadiseye sebeb ol
mamak için haklı bir düşünce ile tem
sili geri bırakmaya mecbur kalmıştır. 

Salonu, tabiri tam yerinde kullana
rak, bir balık istifi gibi dolduran an
karalıların bu hareketleriyle anlatmak 
istedikleri hakikat nedir? 

Bir sahne hasretimi, değerli sanat
karları alkışlamak ihtiyacı mı, şaheser· 

ler, sevilmiş, beğenilmiş, değerli piyes
ler görmek arzusu mu? 

Ankaranın müstakil bir sahneyi ya
şatıp yaşatamıyacağı, bu sahnenin dev
lette.n veya kültür müesseselerinden 
himaye görmesi lazım olup olmadığı 

ve bir himaye şartsa onun nasıl olaca
ğı uzun boylu ve muhtelif zamanlarda 
münakaşa edilmiştir. Bu yeni kültür 
hadisesinin tazelediği bu mesele üze
rinde, şehrin medeni ve sosyal ihtiyaç
ların:n en ehemiyetlilerinden biri ol
ması itibariyle, bir anket yaptık. Bu 
mevzu üzerinde söz söylemiye salahi
yetli olanlar, bütün ankaralıları ya
kından atakalandıracak cevablar ver· 
mişlerdir. 

Yarınki sayımızda okuyunuz. 

Hindistanda ipi 
Fakirine 
yapılan 

karşı 
hareket 

Yeni delhi, 14 (A.A.) - Fakir İpi'
ye karşı yeniden harekete geçilmesi i. 
çin hazırlıklara devam edilmektedir. 
Son günlerde yapılan scvkiyat netice. 
sinde Veziristanda bulunan kuvvetlerin 
yek{lnu, takriben 33,000 kişiye yüksel. 
miştir. Bunlar, dört piyade livası teş. 
kil etmektedir. Ayrıca iki de hava filo
su vardır, 

23 Nisan 
Size çocuğu düşündürecek haftanın 

başlangıcıdır, 

BelgraCl'ila te6Iiğ neşreüiJ __ 
(Başı 1 ıncı sayfada) ziyareti bizim için büyük bir şereftir, Kültür bakanı sözlerini bitirirken 

terinin tam ahenk içinde bulunduğunu denilmektedir. bu serginin Türkiye ile Yugoslavyd L 
ve bu konuşmalara mevzu olan bütün Basın aynı zamanda, İsmet İnönü ve rasındaki kültür elbirliğini daima daha 
meselelerde tam bir noktai nazar muta- doktor Arasın Belgradı ziyaretleri mü- ziyade derinleştirmesi dileğinde bulun• 
bakatının mevcud olduğunu bir kerre nasebetiyle yabancı basında çıkan ya- muştur. 

daha müşahede etmişlerdir. ztlan da almaktadırlar. Türkiyenin Belgrctd büyük elçisi . 
Üç devlet adamı, iki devletin imza Politika gazetesi diyor ki: B. Haydar Akbay, Naib Prens Pol'e 

etmiş bulundukları paktlardan doğan ''Gerek Yugoslavyanın politika hitabederek bu nutka aşağıdaki cevabı 
beynelmilel teahhüdlerinin durumunu mahfilleri, gerekse yabancı memleket- vermiştir. 

ve· keza ahar devletlerle gerek evvelce ler türk devlet adamlarının Belgrada 
gerek son zamanlarda giriştikleri husu-. yaptıkları dostluk ziyaretinin Balkan
si teahhüdleri tetkik etmişlerdir. larda sulhun atkviyesine mühim suret· 
Uç devlet adamı, bütün bu taahhütlerin. te yardım ettiği mütaleasındadırlar. 
iki devlet harici siyasetinin ball<an Samo-Prava gazetesi de başmaka-

antantı çerçevesi dahilinde ve Milletler lesinde şöyle yazıyor: 
Cemiyeti paktına uygun olarak takib "Türkiye Başbakaaı İsmet İnönü-
eylediği hedeflere tamamiyle mutabık nün hükümet merkezinde bulunuşu ec· 
olduğunu görmekle bahtiyar olmuşlar nebi memleketlerde birçok tefsirlere 
ve bu teşriki mesainin kendi memleket- yol açmışt ır. Bütün bu neşriyat türk 
!erinin menafiine uygun olduğu kadar devlet adamlariyle Stoyadinoviç müla-
umumi sulhun menafiine de en ziyade katının mühim bir hadise olduğu mer-
hizmet ettiğini müşahede eylemişler- kezindedir. Türk devlet adamlarının 
dir. Belgradda gördükleri hararetli kabul, 

Yugoslav sahillerine gidiyorlar 
Belgrad, 14 (A.A.) - Türkiye Ha

riciye vekili Rüştü Aras ile Stoyadino· 
viç ve maiyetleri Trejevo ve Krokace
vai adalarına gitmişlerdir. 

Yarın İsmet İnönü, Aras ve Stoya· 
dinoviç, Saray Bosnaya ve oradan da 
Yugoslavya sahillerine gideceklerdir. 

Bu ziyaret münasebetiyle gerek Sa
ray Bosnada ve gerekse diğer şehirler
de mümtaz türk misafirlerini kıabul i
çin büyük hazırlıklar yapılmaktadır. 

Yugoslav gazetelerinin yazdıkları 
Belgrad, 14 (A.A.) - Dün akşam 

çıkan gazeteler, başkan İnönü ile dış 
işler bakanı Rüştü Aras'ın hükümet 
merkezindeki ikametlerine dair en u. -fak teferruata kadar bütün haberlere 
sayfalarında geniş bir yer 
dırlar. 

ayırmakta-

Pravda gazetesi, Lu husustaki ha
berlerin baş tarafındaki tefsirlerinde 
bilhassa Türkiye'nin iki kıymetli devlet 
adamının Belgrad'daki ikametlerinden 
istifade ederek Yugoslavya'nın hükü
met reisi Stoyadinovı~ ile bugünkü mü. 
him enternasyonal m~seleler, milletlerin 
sulh yolundan ayrılmalarına mani ol
mak için sarfedilen gayretler ve müte
kabil iş birliği hakkmda görüştükleri

ni yazmaktadır. 
Bu gazete tefsirlerine devamla, iki 

müttefik devlet reisinin pa?.artesi gü. 
nü akşamı, iki büyük şefin, şövalye kı
ra! birinci Aleksandr'la Kemal Ata-

resmi ziyafette söylenen nutukların sa
mimiyeti, rnükalemelerin dostluğu, hep 
bunlar, Türkiye ile Yugoslavyanın 

mütekabil münasebetlerini inkişaf ve 
tarsin ettirmek ve Balkan antantının 

kurucu siyasetinde sebat etmek husu
sundaki azimlerinin birer delilidir." 

Bu gazete makalesini ~öyle bitir
mektedir: 

Türk - Yugoslav dostluğunun tak· 
viyesi "eski Balkan balkanlılarındır" 

prensipinin kuvvetlenmesidir. 
Balkanlar, Balkan antantını yara

tan ve onu kuvvetlendiren devlet adam· 
larının kiyaseti sayesinde sulhun en zi
yade müemmen bulunduğu Avrupa 
mıntakası olmuştur. 

Belgrad'da modern •anatlar 
sergi•i açıldı 

Belgrad, 14 (A.A.) - Bu sabah 
saat 11 de türk modern sanatlar sergi. 
sinin küşad töreni, naib Prens Pol niya
bet meclisi azası, Türkiye başbakanı 

İsmet İnönü Dr. Aras, doktor Stoya
dinoviç ve diğer bir çok zevat hazıh 

olduğu halde yapılmıştır. 
Kültür bakanı Stokoviç sergiyi açL 

ra:c Türkiyenin gayet kısa bir zamanda 
mücadeleci enerjisini, birinci sınıf bir 
modern ve kültür milletine yaraşan ku
rucu bir azim ve kabiliyete tahvil etmiş 
olduğunu kaydetmiş ve: 

" Bu değişiklikte türk devletinin bü
yük şefi Kemal Atatürk'ün sihirkar 
kudretini görüyoruz,, demiştir. 

"- Bu sergiyi Türkiye Reisicum. 
buru ile birlikte yüksek himayeniz al.. 
tına almak suretiyle verdiğiniz şeref. 
den dolayı altesinize derin minnctar 
lığımı arzederim. 

Bu Kültür tezahürünün kıymetini, 
altesinizin huzuru kadar hiç bir şey 
yükseltemezdi. Sergimizin açılışında 

bulunmak lüfunu göstermek lütfunda 
ıbulunduklarından dolayı niyabet mecli. 
si aza.Sına da samimi teşekkürlerimi 
arzoylerim. 

Bu sergiden maksad bir taraftan yu .. 
goslav halkına türk çalışmasının ve tüd 
sanatlarının son on c;ene içindeki tema. 
yülleri hakkında mücmel bir fikir 
vermek ve diğer taraftan türk kitabı· 
run geçirdiği istihaleleri göstermektirA 
Bu saant ve kültür tezahürlerinin türlı: 
başvekili İsmet İnönii'nün Yugoslavya
da bulunduğu bir sıraya tesadüf ettiği .. 
ni müşahade eylemekle hususi bir zevk 
duyuyorum. Bu ilk serginin. iki dost 
milletin sanat adamları arasında millet. 
!erimizi biribirine bağlıyan rabıtaların 

daha ziyade sıklaşma&ına hizmet edecek 
münasebetler tesis etmesini ve Balkan
larda emniyet, refah ve sulhun kıymet
li garantisi olan türk - yugoslav dostlu. 
ğunu kuvvetlendirmesini temenni eyle-
rim. 

Bizlere ibzal buyurdu.klan kıymetli 
yardımdan dolayı mümtaz başvekil Sto
yadinoviç ve kültür bakanı Stokoviço 
şükranlarımı arzctmeme müsaadenizi 
rica eylerim Altes. 

Tayyare meyclanıncla 

Serginin küşadından sonra türk ziya 

retçileri yanlarında B. Stoyadinoviç ol· 
duğu halde Belgrad tayyare karargilunı 

gitmişlerdir. Stoyadinoviç, İsmet İoönd 
ne karargah kumandanı ile diğer yük• 
sek rütbeli subayları takdim etmiştir. 
Bir çok takib tayyareleri şiddetli bir 
rüzgara rağmen en çetin canbazhklarda 
bulunmuşlar ve İsmet İnönü ile Arasın 
takdirini celbetmişlerdir. 

türk'ün tesis ettikleri Türkiye 
ile Yugoslavya arasındaki sıkı Mısır montrösü 
ve sağlam iş birliğini teyid eder mahi
yette nutuklar söylemışlerdir. Türkiye 
ile Yugoslavya arasınd.ı sulhun sağlam
laştırılması için yapılan bu gayretler 
şimdiye kadar semereli ve mühim neti· 
celer vererek Balkanlarda sükunetin de. 
vamına ve sulha karşı olan imanın kuv
vetlenmesine hizmet etmiştir. Bu teza
hürler, iki memleketin sağlamlığını is
bat etmiş olan Balkan anlaşmasının 

çerçevesi içinde, Avrupa sulhunun a.. 
milleri olduğunu göstermektedirler. 

Bu ayni zamanda Cenevre'nin tesir
li faaliyetinin de bir tezahürüdür. Pa
zartesi akşamı B. Stoyadinoviç ile İnö. 
nü tarafından söylenen nutuklar iki 
devlet arasındaki dostane anlaşmanın 

ve Ankara ile Belgradı birleştiren bü
yük ittifakın bir vesikası mahiyetinde
dir. 

ismet lnönü'ne karşı yapılan 
göıterüer 

Belgrad, 14 (A.A.) - Sabah gazete
leri ve akşam gazeteleri ilk sayfalarını 
Türkiye Başbakanı İsmet İnönü ve 
Dış İşler Bakanı Rüştü Aras'ın ziya
retlerine tahsis etmektedirler. 

'Gazeteler, Oplenatzda kıral Alek
sandr'ın ve Avala'da meçhul askerin 
hatırasını taziz eden dost ve müttefik 
Türkiyeden gelen mümtaz misafirlere 
Şamadia halkının gösterdiği hararetli 
kabulü yazıyorlar. 

Vadinovatzın sokaklarına sayısız bir 
halk kütlesi toplanmıştı. Başbakan İs
met İnönü otomobilinden inmiş yaşa
sın Türkiye, yaşasın Kemal Atatürk, 
yaşasın İnönü avazeleri arasında şehri 
yaya olarak geçmiştir. 

Gazeteler, güzide türk misafirleri
nin ziyaret edecekleri başlıca şehirlerde 
:teşkil olunan kabul heyetlerinin de 
halka hitaben neşrettikleri beyanname
leri de yazmaktadırlar, Bu beyan
namelerde, ezcümle dost ve müttefik 
Türkiye devlet adamlarının §ehrimizi 

Dün kapitülasyonların 
ilgası kabul edildi 

Montrö, 14 (A.A.) Mısır kapitülasyonları konferansı, Mısır 
heyeti tarafından verilen mukavele projesi üzerinde genel görüşme· 
lerde bulunmaktan vaz geçerek doğrudan doğruya projelerin madde
lerinin tetkikine başlamıştır. 

Evvela, kapitülasyonların ilga
sı prensipini tesbit eden birinci 
madde konuşulmuştur. Fransa ve 
Belçika heyetleri, kapitülasyon
ların mutlak ilgası bahsinde ihti-
raz kayıtları koymuşlardır. \ 

Fransız delegesi B. De Tassan ka
pitülasyonlar rejiminin üzerinde muta· 
bık kalınacak başka yeni bir rejimle 

değiştirilmesini ileri sürmüştür. İngi
liz heyeti, kanunlar, adliye teşkilatı 
ve Mısırda ikamet şeraiti meseleleri Ü

zerinde genel bir müzakere istemiştir. 

Bununla beraber bütün murahhas heyet-

lerin dünkü sözleri muvafık surette fi. 

kirlerini bildirmeleri üzerine genel ko. 
misyon reisi neticeyi bildirmiş ve bi
rinci madde ittifakla ve ilk okunuşta 

kabul edilmiş bulunduğunu ilan eylemiş. 
tir. Bu maddenin kati metni ikinci kıra
atte tesbit olunacaktır. Mukavele pro. 

jesi üzerindeki müzakerelere yarın sa.. 
bah devam olunacaktır. 

Meraki bugün oynanıyor 
Ankara halkevinde rejisör Bay Er

cümend Behzat Lav'ın sahneye koydu
ğu Mülyer'in Meraki piyesi bugün saat 
20,5 da oynanacaktır. Eserin dekoru Bay 
Mahmut Akab tarafından yapılmıştır. 

Arada vazife alan amatör sanatkarlar 
dün akşamki prova jeneralde muvaf-
fak olmuşlardır. · · 

Hatayda 
(Başı ı. inci sayfada) 

riye'de fena tesirler yApmaya başlatn1!" 
tır. Çerkesler, aleviler, kürdler, hıristı' 
yanlar bu politikanın gayet tabii diit' 
manian arasındadır. 1• 

Suriye Lübnan'm kendisinden ayr' 
masından sonra da hakikatte türlü aııJl4 
sırdan mürekkeb bir camia halindedir· 
Bu camianın ekalliyet halinde bulun~ 
sünnilik perdesine biırünen taassub \'tc• 
hile ile idaresine imk5n kalınadığınt ;,. 
lı başında arablar da idrak etmekte 
ler. lat· 

şunları aıı Bir arab münevveri 
mıştır: . aııbllr 

Şimalde kürdler, ermeniler, sıı· 
kenarlarına yerleştirilen Nasturile~tir° 
riye'deki arab unsuruna adedçe fa 1-ne
ler. Vataniler bunları Şemmer ve ıJi• 
ze bedevileri ile nasd idare ederler· 
ze akıllı bir idare lazımdır. 

Asılsız haberler ·ıc· 
teıerde ı 

Son zamanlarda bazı gaze de~şilc• 
tisad vekaleti teşkilatında baz' .. ,k0fisitı 
lik olacağına ve bu arad~ .. :.-u i)g8 .,e
iç ticaret umum müdürlügunun tıabCrıc:' 
ya tevhid edileceğine dair. baZ~~~ 
görülmüştür. Bu haberlerın 1 ,.;ıııı 

Anado u 
asılsız olduğunu beyana 
sı mezundur. 
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t r ·· ·· U ,.. 1\.1 .. f . Jikteır ı Jandarma genel komutanlığı ı 
,çuncu mumı ı' u ettış · · · 1 k · 

Erzurumda yapılacak Atatürk Anıdı Ankara satma ma_ . omısyonundan· • 
ine Bir tanesine (340) kuruş fıat bıçılen (4000) vasıf ve örneğ 

Müsabaka <;:artları : uygun kilim 16.4.937 cuma günü ıaat onda kapalı zarf usulü ile 
~ tın alınacaktır. Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu 

sa-
ek-

1 - Erzurumda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 193'/ so-
2 - Anrd projesi ikinci kSnun 1937 tarihinden mayıs 

nuna kadar müsabakaya konmuştur. vesikaları Kül-
3 - Talipler bu hususta mufassa~ mal.~~!:,v~Je İstanbul Gü• 

tUr bakanlığı yüksek öğretim genel dırektor ur. .. 
•el Sanatlar akademisinden alabilirler. 

Şartname: ·w 
Atatürk anıdı Erzurumun mı ı 

1 - Erzurumda yaptırılacak . tt olmalıdır. 
aavaştaki durumunu ifade eder ınahd ıy~nı: bir portre heykeli değil, 

2 - Bu itibarla yapı.Iacak anı ya 
bir abide olacaktır. 

0 
.tti-F b'n lira sarfedilecektir. 

3 - Bu anıd için ~o~.~ok ! O:- e~ az İstanbul güzel sanatlar a· 
4 - Müsabakaya ıştıra ıçın 

kademisini bitirmiş olmak .ıa~~~ırkşamına kadar maket ve projeler 
.. S - 31 mayıs ~~zaıte~.'~ g~I?u agenel direktörlüğüne teslim edil· 

Ku1tür bakanlığı yuksek ogre ım 
rniş bulunmalıdır. .. "kl'' ğünde olacaktır. 

6 - Maketler en az 1/~0 ~uy~· ~akkında taın bir fikir verecek 
7 - Projeler anıdın nıhaı şe 1 

vuzuhda olmalıdır. kan ranit nevi taşlardan yapılması 
8 - Anıdın Erzurumd~ çıd bg cihet beykeltraşlarm yük .. ~lc 

esas itibariyle şayanı arzu ıse e u 
takdirint- bırakılmıştır. .. 1 tlar akademisinde türk ve ya-

9 - Proje ve maketle~! g~ze a:~ajüri heyetince tetkik edilerek 
hancı sanatkf;rlardan teşkı 0 un b .-. ıı· ra verilecektir 
b . · . · 'k' ·ye 500 esyuz ' ırıncıye 1000 hın, ı ınc~. 

1 11. ) Nı'verman haritası ile o mahal-
1 d•k'l eaı ına :ıa ın O - Anıdın ı ı ec ı-. Erzurum taşının cinsleri 

de yapılacak binaların fo~?Pa~ları v:l direktörlüğünde göriilebi-
~ültür bakanlığı yüksek ogretıın gen l-l90 
lır. poo7) - Vehaletinden: Maliye 

7 1
. .. 

1 
· .. h 1 a- •·tiloluklar için 20 nisan 937 de Ankara-o ıra ucret ı uıun a ...,. · k b · · 

d b
. .. b k . t'hanı açılacaktır. Memurın anununun eş.ıncı 

a ır musa. a a ım ı . · f fl ··f k 
dd 

· · f h · bulunan talıplerın otogra ı nu us tez e-
nıa esındekı evsa ı aız . · 17 · k d · k h d t amesi ve arzuhallerıyle nısanın sıne a ar 
resı, me .teb şe a e n ) 1 1340 
Zat işleri müdür1üğüne müracaatları. (774 -

İran transit yolıı 
,inşaat müdürlü~nden: 

7-4-937 çarf3111ba günü ihale edileceği ilan ol~nan Trabzon İran 
T · 1 A~ ·1a~yetı' dahilinde saç tepe ıle Kızılyokuş ara-
ransıt yo unun grı vı . ·ı · •ında kısmen hazırlanmış ve kısmen harıçt:n gele~ek taş. l e renı -

den inşa edi1ecek olan 17 kilometre!ik ~ose ıle tesvıye ve ımalatr SI• 

naiye ve tamiratı mütemadiye ve ekıp bına~a~ının no~s~nları~ın 99~89 
lira 84 kuruş bedeli keşfi üzerin?en ikm:Uı ınşaat gorulen luzum u
zerine yeniden kapalı zarf usulıyle eksı~.t.ıl?:eye çı.karılı;ı~ştır. Ek
siltme 30-4-937 cuma günü saat on beşte huku.met bınası ıçınde Nafıa 
Müdürlük odasında Transit yolu inşaat komısyonunda yapılacaktır. 
Evrakı kesfiye ve şartname ve mukavelenamesi ve buna müteferri 
bütün evr~k Erzurum ve Ağrı vilayetleri Nafra Müdürlüğünde gö
rüleceği gibi 500 kuruş mukabilinde Erzurumda İran Transit yolu 
inşaat müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminatı 6245 liradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7-5-937 gün ve 3297 sayılı nüshasında çı • 
kan talimatn~eye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesikaları ihti
"'~ etmek ~artıy~e 2490 sayılı artt rma ve eksiltme kanununun 38 in· 
~dtlesındekı sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektup
kolii~ • 4 • 937 cuma günü saat on dörde kadar Transit yolu inşaat 
ediırne:.·~;)verrneleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 

--- 1-1525 -
Kavseri 

• 
ValiJiğinden: 

Zarf Usulile Eksiltme Ilanı: Kapalı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayseride yeniden yapılacak mem· 

leket hastanesi binasıdır. 
Keşif bedeli (81367) lira (86) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - F'·siltme prtnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri feraiti umumiyesi, • 
D - Tesviyei türa.biye şose ve kargir inşaata daır fenni şartname 
E - Hususi ıııartname, . 
F _ Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetvelı, 
G - Projesi, ı · 
ı ti. 1 bu şartnameleri ve evrakı Ankara, stanbul, Kaysen 
s yen er b'l' 1 Nafıa Müdürlüklerinde göre 1 ır er. .. .. .. 

3 _ Eksiltme günü 6-5-1937 perşembe gunu saat 14 de Encume-

ni vilayette yapılacaktır. 
. ka alı zarf usuliyle yap.ıl~c~tır.. .. . 

4 - Eks~ıtrne P frak edebilecekler ıçın şımdıye kadar yuzbın 
. 5 ~ Eksı tmeye ış 1 ·r Nafıa vekaletinden ehliyetname ile ticaret 

lıralık ış yaptıklarına daı d . ika ibraz edecekler ve mesul 
o?ası?-da kayıtı~. oJdu~larma ~a:es östereceklerdir. 
hır dıplomalr muhendıs veya d g 1 gün ve saatten iki saat ev-

6 T kl.f kt plan yukar ayazı ı - e ı me u k bilinde vereceklerdir. 
Vel encümeni vilayette makbuz mu

1 
a n nihayet ihale tarihinden iki 

Posta ile gönderilecek mektu
1 
P a~: dır Postada vuku bulacak 

saat evveline kadar gelmiş olma arı azım • 
gecikmeler kabul edilemez. . . aflar müteahhide aiJtir. 

7 - Pul, dellaliye ve buna aıd saır rnasr 1-1522 
(874) 

Ankara Defterdarlığından: . ar 
. . 'h edlien mahalde demır P • 

ı - Defterdarlık veznesı ın!ı ;f 7 den itibaren bir hafta müd
lbaklık ve kişe yaptırılması 13. · 
detıe pazarlığa çıkarılınıştır. .. .. t 15 de defterdarlık mu• 

2 - Pazarlık 20.4.937 sal~ gunu sa: ılacaktır. 
hasebe müdürlüğündeki ~omısyonda Y ~ .. ~ .. 

3 - Bedeli keşif 602 hr~ 40 ~~~!~ık muhasebe uıüdilrlugunde 
.. ~ - Keşif ve şartnamesı def t 

toruıebilir. . . . olunan gün ve saatte muham-
5 - İstekliler eksiltme ıçın t.ayın k mektubu veya defterdarl.ık 

~en bedelin yüzde 7,5 tutarına aıt band ~ k muhasebesindeki komıs-
eznesi makbuzu ile birlikte defter ar ı t-1567 

!:'a müracaatları. (912) 

P. T. T. Genel 
Direktörlüğünd~~: 

p T 5 ı· asli maaşlı fen müfettışdı .. ve-
,, · · T. İdaresinde münhal 3 ıra · kanununun or • .,.a tn"h 1 ınernurın d 1 dii ~ endis muavinliklerine 788 sayı 1 nunun ikinci mad e e· 
tin~cu ve 2772 sayılı P. T. T. memurl~rr k~~~versitenin elek~oıne • 
!tarı·~ Yazılı vasıfları haiz olmak ıprtıyle '::1 Bu şeraiti haız oJ.an 
talipı 

1 
şubesi mezunlarından 4 kişi alı?,~~~ tı~nkarada U. M. mua " 

ltıcı~ erin İstanbulda P. T. T. Müdürlugune ı-1391 

na· siltmeye girmek istiyenlerin (1020) lira ilk teminatları ile şart 
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat d o-
kuza kadar komisyona vermiş olmaları (728) 1-1318 

Jandarma genel l{omutanlı,O 
Ankara satınalma komisyonunda n: 

1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun olmak şartiyle 53 tek y 
taklı ve (137) çift yataklı karyola 16.4.937 cuma günü saat (15) 

a-
de 

6) 
açık eksiltme usulU ile satm alm3caktır. 

2 - Tek yataklı karyolaya (15,5) ve çift yataklı karyolaya (2 
lira kiymet biçilen bu alıma aid ve şartnamesi parasız komisyond 
alınabilecek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (328) lira (76) k 
ruşluk teminat makbuz veya banka mektuplar.nı belli gün ve saa 

an 
u-
te 

kadar komisyona vermi~ olmaları. (768) 1-1346 

«HAVZA» da pazarlıkla elektrik tesisat I 
ı-

i· 
Nafia vekaletinden tasdikli projesi mucibince şehrimizde yap 

lacak bina ve direkler hariç - 17785 lira bedeli keşifli e1ektrik tes 
satının kapalı zarfla eksiltmesine miiddeti içinde talib b•ılunm 
dığından 1 nisan 937 den itibaren bir ay müddetle toptan veya pa 

a· 
r 

ça parça yapt rılma~ üzere pazarlığa bırakılmıştır. 
j. 

a· 
İsteklileı her türlü tafsilat ile, proje ve fenni şartname ve c1 

ğer evraklan Hav?a belediyesinden ve lı;tanbulda Taksimde Şart 
partımanında elektrik mühndisi B. Hasan Haletten bdel.i ınukal ıi· 
linde alabilir. 

a-
de 

Muvakkat teminat 1333 lira olup her gün pazarlık teklifleri k 
bul edileceği ve kati ihalenin 30 nisan 937 cuma günü saat 17 
Havza blediye encümeninde yapıl;ıcağı ilan olunur. ( 1901) 

1-1503 

. 
• Erzurum imar Birliği Başkanlığından 

Erzurum şehri dahilinde imar birliğine aid bir apartıman ka -
palı zarf usuli.yle e~si~tmeye çıkarılmıştır • . . .. 

a 
1 - Bedelı keşfı yırmi dört bin iki yüz sekız lıra uç kuruştur. 
2 - .. E~a~: .~eşfiyesini görmek istiyenlcr 1~tanbul ve. Ankar 

nafıa mudurlugunde ve Erzurum imar birliki eksıltme komısyonun . 
da okuyabilirler. 

.3 - ~ksiltme. on dokuz nisan 937 pazartesi günü saat on beşte be-

-ledıye bınasında ımar birliği odasında yapılacaktır. 
4 :- .~st~~~~ler bir defada on beş bin liralık iş y~ptığı~a dair na 

fıa mudurlugunden alınmış bir vesika ile senesi içınde tıcaret oda -

il 
sından alınm·s vesikayı ibraz etmesi mecburidir. 

5 - Muvakkat teminatı bin sekiz yüz on altı lira olup Uçünc 
~dd:d~ yazı.lı saatten bir saat evvel teklif mektuplarını ve evrak 1 

saıresını komısyon riyasetine vermesi 13.zımdır. (1773) 1-1347 

İzmir iJi Daimi Encümeninden • 
v. Kapalı eksiltmeye konulan iş: Karşıyakada Soğuk kuyuda De 
gırmentepede yaptırılacak otel kurağı 

Keşif tutarı: 16924 lira ' 
Bu işe ai~ evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A - Ekstltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D • Fenni şartname, 
C • Keşifname plan, 

İstekliler bu şartname ve evrakı Bayındırlık Direktörlüğünd 

• 
-

e 

-
: 

görüp inceliyebilirler. . . . . 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarıh. gün. ve saatı: 22 nısan 937. per 

şembe günü saat ı ı de Daimi Encümenınde, muvakkat temınat 
1192 lira. (1094) 1-1571 

i 
Aydın ili Daiıni Encümeninden 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinde memleket hastancs 
pavyon inşaatıdır. . 

Bu işin keşif bedeli (21838) Iıradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ~unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif, metrai cetvelleri, 
F- Projeler 
İsteyenleı Lu t;11rakı Aydın Nafıa Müdürliiğünden görebilirler. 
3 ......: Eksiltme 26-4-937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Daimi 

encümeninde yapılacaktır. . 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle yapılacaktır. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1637 lira 85 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olduğunu göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikasr. 
B - Bu gibi yapı inşaatım yaptığına dair vesika, 
C - Ticaret odas na kayıtlı olduğuna dair vesika. 
6 - İşi alan müteahhit 20 • mayıs - 937 tarihine kadar 4000 lira-

lık iş yapmağa veya malzeme getirmeye mecburdur. 

• • 

7 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar encümene getirilerek makbuz mukabilinde verilecekti 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü matldedc 
yazı1ı saate kadar gelmiş olması ve dı' zarfın mühür mumu ile iyi

r 

ce kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (908) 1-1564 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
I - ldarenıi:.dn Çamaltı tuzlasında tartname ve tablo şemm;ına 

uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi 1fi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulm~ştur. . ~ 

il - Bu tesisatın montajı da dahil oldugu halde muhammen be· 
deli sif İzmir 93000 liradır. 

III - Eksiltme I.vı.1937 tarihine rastlayan •alı günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde.ki alım komisyonunda ya-
pılacaktır. . 

IV - Muvakkat teminat 6150 lıradır. 
v _ Şartnameler 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mübayaat _.ubeainden, Ankara ve İzmlr Başmüdürlüklerinden alına-
bilir. A d vı _ İsteklilerin fennı şartname e yazılı takatta bir gazojen 
tesisatı yapmıf olduklarına dair re•nıi veaikalarını ve fartnameye 
uygun olmak üzere ihzar olunmu• fenni teklif projelerini tetkike• 
dilmek üzere eksiltme gününden evel en az 14 gün eveline kadar in. 
hisarlar tuz fen tubeti müdürlüğüne vermeleri ve münakaaaya gire• 
bilınek için dahi münakaaadan azami 2 gün eveline kadar verilen 
tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkQr şubeden vesika alma-

ları lbrmdır. 
VII _Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve VI cı 
ddede yazılı diğer vesikalarını ve ~uvakkat teminat akçesini ih:a edecek olan kapalı urflar en. geç ıhale. g~~.ü tam saat 14 de k~· 

dar ukarıda adı &eçen alını komııyonu reısli~ıne .makbuz; mukabı-
lind~ verilmiş o!malıdır. (1630) l-1251 

. 

Askeri I~ ahrik.alar 
müdürlüğü • 

tıcarct 

tımunı 

\ialemindPn: 
Aşağıda mikdar ve cinsi yazılı malzeme satın alınacaktır. 28 

nis~n 93? !arihine kadar fiatlı t~kliflerin umum müdıirlüğe gôn
derılmesı lazımdır. Bu malzemenın şartnameleri hergün ticaret ka
leminden al:nabilir. (804) 

200 Ton Gliserin. 
16 " Glikol 

1000-1100 , Nitrat dö sud 
30 ,. Nitrat damonyak 
12 " Odun selilozu 
2 ,, Dinitrotoloul 

40 ,, Kalsine soda 
12 ., Parafin 
6 ,, Sili kat dö sud 

20 ,, Sud kostik 
20 ,, Kükürt (çubuk halinde) 
6 ,, Pamuk ipliği (beyaz) 

50(l Kilo Pamuk ipliği (sarı) 
1000000 Metre Beyaz şerit (Pamuk ipliğinden mamul) 

500 Metre Saf kurşun boru 
8 Ton Kuışun levha 

14 ,, Meksifalt DX 
2 ,, Zift 
2 ,, Talk 

1-1404 

Ankara Vilayetinden: 
(322~) lira (55) kuruş bedeli keşifli Orınan Ciftliglnde yapıla • 

cak mer.ınos koyunları .için uyuz banyosu 16-4T937 cuma g"nii sa ton 
altı el~ vıl§yet. baytar dı rektörlüğiinde nçık ekJiltmeye korıulacab 11• 
dan ısteklılerın keşif ve şartnameyi görmek üzere ı ·· b 
d

• k .. ı .. ,... U . ~ 1er ı.;un aytar 
ıre tor u.,,une m rcıcaatları ıh n ohıııur. (748) ı 1306 

l(ızılay Genel Merkezinden : 
Mamak'taki Maske fabrikrunı.ıda şimdilik ne kadın ve ne de 

erkek işçi için açık yer olmad ğından beyhude yere müracaatta bu-
lunulmaması ilan olunur. 1-1587 

İstanbul J andaıma Satınalma 
KomisyonW1dan: 

"Vriktarı Tahmin İlk teıfünat 
bedeli 

CİNSİ Kilo Lira Lira -Kundura köselesi 10000 16200 1215 
Kundura Vaketası 8000 16400 1230 

32600 2245 
1 - Parası vekiller heyeti karariyle 937 blidcesinden verilmet< 

üzere cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 
ve evsafına uygun iki kalem kundura malzemesi 30 • Nisan - 937 
cuma günü saat 15 de İstanbul Ciedikpaşa Jandarma Dikimevi bina~ 
11ndaki J. satınalma komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Şartname her gün komisyonda görülebilir veya yüz altmıt 
üç kuruş bedelle adı geçen komisyondan aldı.rılabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile teklif mek
tuplarını ve ilk teminat makbuzlarını eksiltme günü saat on dörde 
kadar komisyona vermeleri lbımdır. (2013) 1-1583 

Nafia V ek~aletinden: 
26 nisan 1937 Pazartesi günü saat 10 da Ankara'da Vekalet Mal· 

zeme eksiltme komisyonunda 6284 lira 52 lc;µruş muba·mnen bedelli 
101 parça mobilyanın pazar~ığı yapılacaktır. 

Kalkleri vekalet malzeme mlldUrHiğilnde bulunan 101 parça mo
bilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak mez~ 
kfir müdürlükten alınabilir. 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuruştur. 
İsteklilerin resm! gazetenin 7.5.936 T. ve 3297 sayılı ni.ishasında 

ne,redilmiş talimatnameye gore alınmış müteahhitlik vesikası ile 
birlikte 26 Nisan 1937 pazartesi günü saat 10 da komisyonda hazır 
bulunmaları lbnndır. (872) 1-1513 

C. H. P. Manisa 
1lyönkurul Başkanlığından: 

ı - (15000) lira muhammen keşifli Manisada bir parti binası 
ınşaıı vahit fiat üzerinden eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

. 2 - Eksiltme nisanın 21 inci çaı·şamba günü saat 17 de Halke .. 
vınde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat (1125) liradır. 
5 -.249.0 s.a~ılı. kanuna tevfikan hazırlanacak kapalı zarfların ni· 

san~~ y~rmı bı~ıncı carşamba günU saat on altıya kadar makbuz mu
kabııınc.e Manısa vali ve parti baş.kanma verilmesi lazımdır. 

t 
6 :- Evrakı keşfiyeyi ve sair evrakı görmek ve bu hususta mU -

emnum malumat almak istiycnlcrin vilayet NafJa Müdürlüğüne 
müracaatları Han olunur. (834) 1-1448 

PEK YAKINDA 

l(adınlığııı Sırrı 

Polatlı Belediye Reisliğinden : 
9-4-937 cuma günü ihale edilccegi ilan olunan 3488 lira 80 ku • 

ruş bedeli keşifli Cumhuriyet Suyunun betondan depo inşaatı ve 
ond borularla kasab ya getirilmesine talip çıkrnadığınd:ın miina • 

kasa müddeti 10 gün daha uzatılmı1tır. 
f 

Mevcud, proje, f&rtname ve keşifnameyi görmek iıtiyenler her 
gün mesai saatlarında Poltalı belediye dairesinde görebilirler. 

Münakaşaya gireceklerin ellerinde su iflerini yapabileceklerine 
air ııalAhlyettar makamdan tasdikli vesikaları bulunması 9arttır. 

!hale 19.4.937 pazartesi gUnU saat tam 16 dadır. 
d 

ı 

Taliplerin 261 lira 66 kuru\! muvakkat teminat ak~leriyle bir • 
ikte tayin olunan gün ve saatte Polatlı belediyesi daimi encilmcni· 
e gelmeleri ilin olunur. (917) 1-1588 n 

Maliye Vekôletinden: 
150 • 200 lira ücretli hesap mütehassıslığı için 1-haziran-937 d 

Ankara ve İ8t.anbulda bir müaabab imtihanı açılacaktır. Talı' 1 · e 
i kan ı.. ... · • d.l- . d . p crın 

memur~ .. un!:'nun ~ıncı ma uc:1m eki şartlardan maada yük. 
8 ek tahsıl gormuş olmaları, devlet ve müeı&entiyle banka .. r ühim' • •- ha be . ve muma• ei ı m flr .. et mu ee lerınde fef veya ,ef muavini derecesinde 
beş yıl muvaffakıyetle ç.alıflllıt bulunmaları =rttır İıntil'"' .. k 

l 
. tibl~'- ·ı . . :s- • _.. azanç 

h 
le 

muaıne e ve 11 a-. vcrgı .erıy~e tıcaret kanunu, usulü defteri ve 
~pWı yapılacakt~r. Tahplcnn 20 m.ayııoa kadar evrakı müabite• 
~.ıyle Ankarada zatışleri Müdürlügüne ve latanbulda Defterdarlığa 

muracaatlan. (173) 1-1607 

-----=u..ııa.o'i~~ .. ,.~_.,ı.o_,., {1Q6) 
~~~~~~------~~~~~~~~~~-----------------------
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p ILCO adyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Eksiltme temdidi 
Türli Hava l(urumu 

Genel l\lerkezinden: 
ı - Evvelce eksiltmesi ilan edilip de talibi zuhur etmiyen bir 

tayyare hangarı ile bir yatakhane binasın.ın Merzif?nda inşası, ke
şifleri son piyasa vaziyetine göre değiştirılerek yemden kapalı zarf 
usulü le kesiltmcye konulmuştur. 

2 _ Bu işe ait proje keşif ve. şartnameler, .. Ankarada Türk Hava 
Kurumu genel merkezinden ve Istanbulda Turk Hava Kurumu şu_ 
beşinden (10) lira verilerek alınacaktır. 

3 - Evvelki ilanda bedeli mukabilinde proje keşif ve şartname 
alanlara yeni muaddel evrak parasız olarak Ankarada genel merkez
den verilir. 

4 - Eksiltmeye konulan hangar ve yatakhane binasının keşif 
bedelleri tutarı (136.239) liradır. 

5 - İsteklinin diplomalı mimar veya mühendis olması ve inşa
at müteahhidi olduğuna dair, kayıtlı bulunduğu ticaret odasından 
alınmış resmi vesika göstermesi ve şimdiye kadar bir defada en az 
yüzbin lira kıymetinde bir bina inşası işini muvaffakiyetle başar
mış olduğunu vesika ile isbat etmesi şarttır. 

6 - Eksltme 5 - mayıs - 937 günü saat 11 de Ankarada kurum 
genel merkezinde yapılacaktır. . 1 

7 - İstekliler (10.217) lira (93) kuruşluk muvakkat temınatları. 
nı kurum genel merkez veznesine yatırarak alacakları makbuzu ve 
beşinci maddede talep edilen vesikaları kapalı zarfla birlikte 5 ma
yıs-937 günü saat ona kadar Türk Hava kurumu genel merkez baş-
kanlığına teslim etmelidirler. 1-1613 , 

Türkiye Cumhuriyet 
Merlcez Banli.asından: 

ikramiyeli % S faizli 1933 Ergani istikrazı tahvi.llerinin 8 İn· 
ci ikramiye ve 4 üncü amorti keıidesi Bankamız ldarei Merlce
ziyesinde 16-4-937 günü sabah saat 9 da Maliye Vekaleti, Ban
kamız ve diğer Bankalar müınesşilleriyle Noter huzurunda icra 
.edilecektir. Ke§İdede herkes bulunabilir. 1-1605 
ı 

ANKARA ASLlYE BİRiNCi HUKUK 
MAHKEMESİNDEN 

Yeni Hayat mahallesinde 283 sayılı evde otururken halen nere· 
de olduğu belli olmıyan Makbuleye: 

Kocanız Ankara postanesinde müvezzi Mehmet Hulusi vekili 
avukat Halit Erbay tarafından açılan boşanma davası neticesinde 
mahkememizden çıkan 31.3-937 günlü kararla boşanmanıza ve ha· 
disede kabahatli görüldüğünüzdan yeniden bir sene müddetle ev • 
lenememenize ve 1042 kuruş mahkeme masrafiyle 10 lira ücreti ve
kaletin sizden almmasına hükmedilmiş olup bu husustaki ilam su
retinin ikametgahmızm meçhuliyetine mebni divanhaneye asıldığı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1-1601 

ANKARA ASLİYE BJR1NC1 HUKUK 
MAHKEMESi RElSLlGINDEN 

Çatalca'da Tarafa köyünden 34 sayılı evde kayıth Ahmet oğlu 
Top:ıl Halile: 

Karın-z Ankarada Kayabaşı mahallesi Akış sokak (11) sayılı ev
de Sait kızı Emine tarafından 22-3-937 gününde aleyhinize mahke
memizde açtığı ihtar davasının arzuhal~nın bir sureti ile 12·4-937 
pazartesi günü saat (14) de mahkemede bulunmanızı mutazammın 
çağr ılma kağıdı oturduğunuz yerin meçhuliyeti hasebiyle size ve
rilememiş ve bu sebeble duruşma (3..mayıs-937) pazartesi günü sa
at 14 de bırakılmış olduğundan muayyen gün ve saatte mahkemeye 
gelmediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirde Hukuk U. 
M. K. (401) (402) inci maddesi mucibince muamele yapılacağı da-
vetye kağıdı tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 1-1603 

Belediye Riy~setinden: 
Bugün saat 16,S da elektrik şirketi bina

sında alarm düdüğü tecrübesi yapılacağı 
sayın halka bildirilir. ( 931) 1-1611 

Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünden: 
Tapu ve kadastro okulu için 67, 70 talebe istiab edecek genişlik· 

te üç salonu ve ayrıca iki odayı havi bina kiralanacaktır. Mevcut 
olan veya inşa edilmekte olup bu suretle tadilatı kabul eden bina 
shaiblerinden arzu edenlerin Umum Müdürlük zat işleri ve levazım 
tnüdürlüğüne müracaat eylemeleri. (920) 1-1608 

Memur Aranıyor 
Bir müessesenin büro ve devairdeki işlerini yapmak ve makine 

ile de yazmak için bir memura ihtiyacı vardır. Başka lisan bilmek 
sebebi tercih olur. Arzu edenler Ankara Posta Kutusu 184 numara-
ya müracaat etmelidirler. 1-1606 

Devlet Deruiryolları ve Limanlan Umum 
Müdürlü~ü Satmalma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Senelik icar bedeli (1500) lira tahmin edilen kapalı bir binek oto· 
mobili 28 • 4. 937 çarşamba günü saat 15 de Ank«rada idare binasın· 
da açık eksiltme yolu ile kira~anaca~tır. . 

Bu eksiltmeye girmek istıyenlerın (112,50) lıral~k muv~~kat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve otomobıl sahıbı olup 
Ankarada icrayı sanata mezun bulunduklarına dair almış oldukları 
vesaiki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. . . 

Bu işe ait şartname parasız olarak Ankarada malzeme daıresın-
'den alınabilir. (900) 1-1558 

İLAN 
Muhammen bedeli (15194) lira olan muhtelif eins lastik malze• 

rne 13-5-1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An • 
karada idare binasında ·satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1139,55) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış. vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
Öarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (901) 

1-1559 

Ank:ara Valiliğinden: 
Köyü: Mamak 
Hududu: Sağ tarafı Kimyahanede odacı Sait hanesi solu Ayaş 

yolu arkası bakkal Raşit evi, önü hamıan yolu ile çevrili. 
Yukarda hududu yazılı taşınmaz malın 341 senesindenberi Abi

din oğlu Emin tarafından füzulen işgal edilmekte olduğundan ba
hisle Maliye hazinesi namına senetsizden tapuya tescili talep olun· 
maktadır. 

Bu yerin fenni ve hukuki vasıflarının tesbit ve tahkiki için 
24-4-937 cumartesi günü saat 10 da mahalline gidilecektir. Bu yer 
üzerinde bir hak iddia edenlerin muhafızlığımıza ve yahud tahki
kat günü mahallinde bulunacak memurumuza müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (929) 1-1609 

1 
l\tilli Müdafaa Vekaleti Satmalma 

Komisyonu llanJarı 
----------------- -----------------B t L 1 T 

1 - Hepsine biçilen ederi 1509 lira olan 3000 tane yemek ta9ağı, 
800 tane su ve 500 tane çay bardağı ile 100 tane ayaklı ekmek tabağı 
ve 8 tane galvanizli çay süzgeci açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gün ko-
misyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 112 lira 18 kuruştur. 
4 - İhalesi 19-4-937 P. etresi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaalrla birlikte ilk teminatları ile tam ihale 
saatrnda M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (814) 1-1413 

İLAN 
1 - Hepsine biçilen ederi 1572 lira olan 8 tane tabak istif rafı 

müteahhit nam ve hesabına olmak üzere açık eksiltme ile alınacak· 
txr, 

2 - Şartnamesini 10 kuruşa almak ve istiyenlerin her gün ko· 
misyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 131 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 22·4-937 perşembe günü saat 10 dadır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü 

maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teminatlarını ihale saatın • 
da M. M. V. Sa. AL Ko. na vermeleri. {843) 1-1459 

BİLİT 
Bir adet kompile sabit etüv makinesi kapalı zarf usuliyle alına

caktır. İhalesi 3·6.937 perşembe günü saat 11 dedir. Tahmin bedeli 
(5006) liradır. İlk teminatı (375) lira 45 kuruştur. Evsaf ve şartna
mesini almak ve görmek isteyen M. M. V. satın alma komisyonuna 
müracaat ve eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminat ve teklif mektuplaryle birlikte belli gün ve sa-
atından en az bir saat evvel komisyona gelmeleri. (930) 1-1610 

İLAN 

1 - Her bir metresine biçi· 
len ederi 26 kuruş olan 200 ilt 
350 bin metre çamaşırlık bez ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 455 kuruşa 
almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin hergün komisyona gel
meleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 
5800 liradır. 

4 - İhalesi 26-4-937 pazarte
si günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 
2490 sayılı kanun. 2 ve 3. madde
lerinde yazılı vesikaları ilk te
minatları ile birlikte teklif mek
tublarını ihale saatından en az 
bir saat evel M.M.V.Sa.Al.Ko. 
na vermeleri. (845) 1-1499 

Möbleli iki Oda 
Konforlu ehven şeraitle ki· 

ralıktır. Demirtepe Akbay so
kak 5/ A Nolu eve müracaat. 

1-1616 

EMLAK-ARAZİ 

Almak ve satmak istiyenle
rin Anafartalar İlbeyi cad. 22/2 
No. da GENEL İŞ BÜROSU na 
müracaatları. Tel: 1475 

1-1333 

Kiralık Ev 
Samanpazarma yakın 5 oda 

salon ve balkon su ve elektrikli 
istasyon caddesinde Bakkal Ke· 
rime müracaat. 1-1612 

KAYIP 

931 senesinde Ankara bele • 
diyesinden almış olduğum 787 
No. lu şoför ehliyetimi kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan eski. 
sinin hükmü yoktur. 

A. Belediyesi Şoförlerin· 
den Mehmet oğlu 

Bekir Yatak 
1-1604 

Satılık Arsa 

Kiralık Ev 
İki katlı, beş odalı her türlü 

konforu havi Kavaklıdere Gü • 
ven mahallesi hal karş.:ısında No. 
14 Telefon 3762 1-1614 

idrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

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

Telefon: 1769 

~açları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklerunesine mll.ni olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
nnda buiunur. 

YENi 

Ankal'a Belediye Reisliği 1lanları 
----------------- ---------------~· 

İLAN ------ı 
1 - Yenişehirde 1068 inci adada (15, 16) numaralı parsellerde 

70 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya ko ... 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (245) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (18.40) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale· 

mine ve isteklilerin de 30 Nisan 1937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (935) 1-1619 

!LAN 
1 - Yenişehirde 1068 inci adada 13, 14 numaralı parsellerde 

27 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Muharmnen beedli (94,5) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kale· 

mne, isteklilerin de 30 Nisan 1937 Cuma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (934) 1-1618 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1056 ıncı a
dada 11 parselde 87 metre murab
baı belediye malı arsa on beş 
gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (217 
lira 50) kuruştur. 

3 - Muvakka teminatı (16,31) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 27 nisan 
937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat-
ları. (896) 1-1548 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1037 inci a

dada 2 numaralı parselde 90 met• 
re murabbaı beJediye maJı arsa 
onbeş gün müddetle açık artır· 
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (270) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (20 
lira 50) kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 27 nisan 
937 salı günü saat on buçukta be· 
lediye encümenine müracaatları. 

(897) 1-1547 

İLAN 
1 - Su idaresinin müracaat 

ve tahakkuk kısmı için bastırı
lacak 150 cilt rapor, 50 cilt keşif 
raporu, 20 cilt su tahakkuk bor
droları, 150 cilt su ihbarnamesi 
5 tane abone defteri ve dört tane 
döküm defteri on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (350) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (26 
lira 50) kuruş.tur. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 27 nisan 
937 salı günü saat on buçukta be
lediye encümenine müracaatla-
rı .. (895) 1-1549 

1 .\N 
1 - Belediyeye aid Ford 

markalı hizmet otomobili on beş 
gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5) 

l~ad~ 1 4 - Otomobili ve şartname· 
sini görmek istiyenler her gün 
yazı işleri kalemine ve isteklile
rin de 24 nisan 1937 cumartesi 
günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları 

(852) 1-1470 

ZAYİ 
Kayseri lisesinden 1.10.933 

ve 857 numara ile aldığım tas• 
diknamemi zayi ettiğimden ye
nisini çıkartacağım. Eskisinin 
kıymet yoktur. 

1,600 Hazım Bilgin 

UCUZ ve TAKSİTLE 

Satılık Arsalar 
Yenişehirin kibar ve itina ile 

seçilmiş yerlerinde hal ve i.stik.. 
halin incileri T. 2992 1-937 

SiNEMALAR 

ra Levazımô A"~ 
ği Satınalma 

misyonu hanlar 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat 

hayvanatı için 450000 kilo arpa 
veya yulaf 27.4.937 salı günü sa .. 
at 15 de kapalı zarfla alınacaktır~ 

2 - Arpanın tutarı 18000 lira 
olup muvakkat teminatı 1350 lioı1 
radır. Yulafın tutarı 20250 lira f 
olup muvakkat teminatı 1518 lira, 
75 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda paruıs görülür. ı 

3 - İsteklilem kanunun 2. 3 
Uncii maddelerindeki vesin YeJ 
teminat makbuzlarını havi zarf•l 
]arını yazılı gün ve aaatten biı: 
saat eveline kadar levazım 8mir• ı 
liği satın alma komiayonuna ver•ı 
meleri. (876) 1-1539 

İLAN 

1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihıı 
tiyacı için 9000 kilo sığır eti a
çık eksiltme ile münakasaya 
konmuştur. Münakasa 26 niaan 
937 pazartesi günü saat 16 da y,.. 
pılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate 135 
liradır. Taliplerin mezkUr gün 
ve saatte Polatlı mal sandığına 
yatırılmış teminatı muvakkato 
makbuzlariyle alay artırma ek" 
siltme komisyonuna müracaatla-
rı. 

3 - Şartnameyi görmek isti• 
yen taliplerin her gün öğleden 

sonra komisyona müracaatları, 
(882) 1-1541 

SATILIK ARSA VE BAG 

Yeni yapılacak meclia \10 

harbiye mektebi civarında, Di~
men caddesi üzerinde ve bir hi
zada, cepheleri yirmişer metre 
olan altı parsd arsa birden sa " 
tılıktır. Her birin.in ayrı ayrJ 
tapuları ve çapları vardır. Gene 
Küçük Esad mevkiinde (18) oıı 
sekiz dönüm kadar bakılı \ff 

meyve ağaçlarını havi iki oda~ 
evi ile birlikte iki yol ağzrndaJ'6 
bağ satılıktır. Telefon: 2640 

1-1584 

ZAYi 
137 No. lu otomobilimin pll-' 

kası kaybolmuştur, Yenisin! ~= 
lacağımdan hükmil olmadı&' 1 

lan olunur. A ~ 
Haldun SARH~ 

86S't-t 

Kiralık ev 
Beş odalı büyük tarasa, ~: 

çesi ve bütün konforu ha~ ~· 
zareti fevkalade bir ev ıora 
tır. Selaruk caddesi No. 51 tel.-
fon: 1347 1-1532 ._..,,.-

Kiralık Ev ·tiaP 
Kavaklıdere şarap fabrl e e• 

karşısında 4 oda, mutfak ., ba.• 
lektriği havi 12 numar~lı c'I "" 
ğı ile senelik olarak lcir~r ıııi1" 
rilecektir. Bekçi B. tsın~; 
racaa~ 1--1 

HALI{, Kavaklıdere otobüs durağın
dan 400 adım mesafede asfaltın 
muvakkat bitiminde İsveç elçi
liğine karşı 42 metre yüzü olan 
1600 metre arsa toptan yahut iki 
kısım halinde satılıktır. Müra • 
caat P. k. 509 Tel: 2819 

BU GECE SAAT 21 DE 
ŞEHİR TİYATROSU TARAFINDAN 

BU GÜN BU GECE 

MARİE STUART 

1-1602 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdilrü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

İkıi temsil birden 

1 - BABA (Dram 3 P.erde) 

Ertuğrul Muhsin'in iştirakiyle 
2 - AMAN HANIM BİRAZ SUS 

(Komedi 2 tablo) 

DİK.KAT: BABA temsili için ar
kalarında 14 nisan tarihi olan biletler 
yalnız bu gece için muteberdir. 

GÜNDÜZ 14,16 Seanslarında 
CİNAYET MASASI 

(KRALİÇE MERİ) 
.. lü al . bı·r ııAk ye Fransızca soz ems sız ...., 

ihtiras filmi 
Baş Rollerde: f 

l{epburJ1 
Frederic March • Katherine 

GECE tJ,,r.f 
Programa ilaveten: CANLI ~ ·oeın' 

Canlı filme aid renkli gözlükten 
61 

Gişesinden alınız. • 
. . 1215 ele· 

Tenzilatlı h,a.lk matınesı ' 
GENÇLİK AŞKI 


