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''ihtiyarlıyorum" diyordu. Se
nelerdenheri memleket muhabbet 
Ve ıefkat kanadlarını açmıf, onu 
her türlü ıstırabtan esirgeyordu. 

Millet onun üstüne titriyor! 
menhus, fakat mevud akıbet, barı 
geç olsun, diyordu. Korkulan, fa
kat beklenilmiyen kara ha~r Ç~· 
buk geldi. Hepimizi matemh bır 
süklıt sardı. ''Dııımızda •ükut fa
kat derunumuzda mahfer'' vardı. 
Onun telin ettiği sükutu hiç sev· 
ıuediği sitayitleriyle biz bozduk. 

Yağsın nesi varsa kainatın 
Lakin bu derin sükut dinsin 

Herkeı hissini, hatırasını anla· 
tıyor ve kendine bir teselli arıyor· 
du. 

r ıs na u s #srwrsrıar 
Diyebilen, ''Cu.mluırun KaJri. 

ıti'' o vakit herkeae anlatan büyük 
bir vatanperver, büyük bir demok· 
rat diye seviyor ve okuyorduk. 
Çirkinliği, kötülüğü, ölümü ve be
ıeriyeti mustarib eden maddi ve 
bıanevi elemleri ve hayatın tekaza· 
)arını sevmiyen bu tairi ta.biatten 
ölüm ve ıalırab dilenen diğer bazr 
ıairler ve ıiirler giıbi hasta, ezgin, 
bitkin ve bedbin bulmıyorduk. O 
hayala, vatana bağlı canlı bir var· 
Jrktı. Bizim onda kavufbJğumuz 
felsefe, kudret ve kuvvet, hayat 
ve neıe felsefesiydi. Bu felsefesi
ni akide haline çıkarmıt ve onu 
yüksek ve derin bir hassasiyetle 
binbir tekilde terennüm ebnİflİ. 
O, zıdlarla dolu bir alem, bir mah
ıerdi. 

lmıet lnöııa B. Stoyadinoviçle berılwr yeni yapılan meclis binasını geziyor/ar 

ismet İnönü her 
yerde candan 
gösterilerle 
karşılanıyor 

Belgra_d, 15 (A.A.) _ Karaguya. 
vatz ıchrı bugiın Türkiye bqbakaaa 
İsmet İnönü ile B. Tevfik Riiftü ArM 
ve B. Stoyadinoviç'e muazzam ve ha
raretli bir kabul yapmıştır. 

''Çok severdin, anlatbklarını 
d " k' yaz,, dediler. Acı arasın a, pe ı,, "Ezdadın içtimaı verir dehre bir nizam'' 

demi§ bulundum. Belki bu ona 
kartı hürmetkir bir vazifedir Fa
kat mevzuunun büyüklüğü önün
de bunun ne kadar güç olduğunu 
daha yazmaya baılarken anladım. 
Her ıeyi unutmut gibiyim, hiç bir 
ıey hatırlamıyorum. Ona layık 

Güneş • Dil analiziyle etütlerden: 

Türk misafirler, &lgrad'da, yugoe
lav milletinin dost ve müttefik Kemal 
Atatürk Türkiyesi hakkında hiaettiii 
dostluk hialerini gÖlteren tazim ve ib. 
tiramlardan eonra, bugün Karaguy .. 
vatz'da da muazzam, hararetli 't'C heye
canlı bir kabul göıtermitlerdir. Şetu. 
bqtan bap. ye§il dallar çiçekler ve ilıl 

memleket bayraklariyle doDAIUDlf ft 

ıcvinçli bir halk kiltleai daha crkcndea 
alayın geçeceği sokakları doldunnuthl. 
Bütün ıehir ve civarı halla gilzidc mL 
ufirleri alkıtlamak ve hisaiyatmı ifade 
etme kiçin orada idi. Öyle ki, Karap 
yevatz ziyareti türk - yugoala't' dolt111. 
ğu tezahürlerinin en güzel ve aı mana
lılarından biri haline geldi. bir şey bulamıyorum. 

O, bizim hepimizin büyük bir 
ıairimizdi. O çok ve çok güzel 
yazdı. Ben pek az okumuştum. 
Ben onun, o büyük hayatın ancak 

..._ · · . arkad şı o muştum. 
dikkat~t öz söyler; ben çok 

Be e ve zevkle dinlerdim. 
nıenı n saygı ve sevgide kusur ct
v t eye çalışırdım, o da iltifatını 

e e~eccühünü benden esirge
~ezdı. Ben onu bütün türkler gi

ı, okumak ~ğrenir öğrenmez ta· 
nınuştım. 

Diyen bu tair filozofun bazı 
hayat telakkilerini bile kendisine 
has büyük bir mazeret bilirdik. 
Cumhuriyet senelerinde kulübte 
ve mecliste çok görütür ve konu
şurduk. İdeallerimizde tam bir 
birlik vardı. Vazifemde beni dai
ma teşci ederdi. Mektublaşır, tel
graflaşırdık. Hastalığımda ''müte
essilane mütee11ir oldwn'' diye 
hatırımı sormu~tu. Geçen seneki 
rahataızlıiuıda çektijim bir tel
srafa ha-. iltifatlı •• lınec .... 
cümleler yazdıktan aonra araama
dığından, artık unutuldujunclan 
ıikiyetler elerek cevab vermiıti. 
Şikayette haksızdı; bunu aonra 
kendisine söyledim. Eğer bugün 
ölümünde ve cenazesinde bütün 
milletin gösterdiği teessür ve can· 
dan alakaya p.hid olsaydı, kim 
bilir, o mümtaz tebessümiyle, da· 
ima genç ve zinde zekisiyle gene 
nasıl zıdlar dolu zarif ve nükteli 
bir cevab bulur ve söylerdi. 

O bizim için gözleri kamafb· 
ran derin bir girdab, gözleri ka· 
rartan yüksek ve muhteşem bir ta· 
hika idi. Kuvvetiyle, zifiyle, kud
retiyle, acziyle, kemaliyle, noksa· 
niyle tam bir insandı; fakat, bü
yük bir insan. 

Gene Fikrelten mülhem olarak 
diyebilirim ki: 

O ecramiyle, kevakibiyle, ava· 
)imiyle, ıitare ve ıümusu ile ken
di kendine yafıyan ve yanan bol 
ışıklı, bol hararetli bir güneıti: 
sönn1edi, yandı. 

Namık Kemal ve arkadaşları· 
nın Midilli, Rodos, Sakız' daki 
nıenfilikleri veya memuriyetleri 
ak denizlileri Kemal' e çok bağla
nuştı. O muhit münevverlerinin 
şiir ve edebiyat, siyaset ve f~lse· 
fesi hep Namık Kemal'den ''Bey 
merhum" dan menkul ve mülhem
di. Sö} !enen her şiir, okunan her 
gazel bey merhumun ya yazdığı 
ve yahut sevdikleri idi. On~~ 
nıanzum gayızlarını ve ~u
fürlerini yalnızca okumak bıl.e 
!stibdada karşı bir hakaret .v~ hır 
ıntikamdı. Bey merhumu~ ..,~yı ~e: 
diği kötü olmaz, kötü dedıgıne ıyı 
denilemezdi. Evlerde, mektebler· 
de Ekremler Hamidler okunur, 
ezberlenir· Naciler dile bile alrn-nıazdı. Himidin eserleri, supara- Nazardan olduysa dur olurmu hatırdan 
latı elden ele gezer, şiirleri dil · Ki irtihaldedir nezdimizde her saat 

den düşmezdi. 
Galatasaray'da Tevfik Fikret 

edebiyat dersine onunla başl~d~; 
onunla imtihan olduk. Fikret ıçın 
lii~k edebiyatı öğrenme~ demek 
liaınid'i bilmek demektı. 

''Mualla bir derinlik şiiri Hamid, 
d 

.. 
- şiiri vec aver 

Darülfünun' da, gençlik a~ası~
~a, Tevfik Fikret' in, Cenab ın t•· 
1~letini bilmek bir zevk, bir ~~: 
L~Yetti; fakat, Abdülhak Hamıd. 1 

ılnıek ve okumak batlıhatına.~~r 
lıayaiyetti. Biz ondan yalnız ııırı! 
eddebiyatı degw il felsefeyi, siyaseti 

e •·w ' uk T b· ogrenmeğe çalışıyord • a· 
biİtin kanunlarından gelen zul_ıııe 
t' e kahrile hücum eden, tabıa
h~ kuvvetlerinin üstüne çıkacak 
,.:.rı~arnle ile haksızlığı kainatın 
dıı une hakaretle çarpan yü~ıe~ 
i~~lu ve yüksek hayıiyetlı bır ... 

''lı 4"lCrk ,_.., .. ,, es insanlıkta herkesle ye5 .,... 

Şükrü KAYA 

Belan Dağlarında 

Büyük 
A 

Askerı 
Manevralar 

b 15 (Hususi) - Bir haftadır 
Hale , • 

Belan dağlarında askerı manevralar ya-

d 
Fransız tebaası olan me-

pılınakta ır. . . _ _ı. 
halk askeri elbıseler gıye~ 

rnurlar ve eli 1 
al 

iştirak etmekte r er. 
b ınanevr ara u ralara iştirak eden asker. 

Bu manev d'. arnizonlanna one-
terin bir kısmının g ,• Belin'ın Gubel 
cekleri bir kısmının aa da uzun ıniid
mev kiine çıkacağı ve ora 

( Sonu 4. Qncü say/ada ) 

Poli - ve Multi - üzerine 
Türkçenin bütün lehçelerinde "var

lık'' mefhumunun, husust tekillerde, 
dünkü yazıda gördüğümüz aynı temler· 
le ifadesi vardır, ve bu temler türkçe· 
de zengin bir dallanıt budaklanıt vü • 
.. ptilllilflerdü. 

"'VatiJı"', ft .. , F ,_...titr Jttl • 
Irak ile plmuf "çokluk. .sengiıılilr. kala
balık ; do1gua, taJll&JDr hazır olmaklık'' 
aıılatan temler tilrkçede, hindöröpeen 
dillerde oldulu gibi. 1) dudak konson
lu (p, b, v, m) premipal köklerden, 2) 
9ümul "extenıion'' (v. 1), veya 3) te• 
karrür "determination'' (v. r) ıınauru 
ile türemi9tir; bu temler ya basit ola • 
rak "söz'' olmu9, yahut objektif, dina , 
mik ve iıimlendirici unsurlarla türlü 
(mü9taklar) türevler vermişlerdir. 

Bu temlcrin ve onlardan türemi9 
sözlerin ba91ıcaları tunlardır: 

n 
Ya.zan: Ahmet Cevat Emre 

I, Şümul unsuru "extensif'' (v. 1) 

ile olan temler : 
(1) (2) (3) 

I. pot- : oğ dan: op + ol 
'Günet • Dil prensiplerince bu temin 
~ Jrqmed ftl'lıjm tOmu1 "es• 
......... ile lfu.JdJr. Jlncudiyeei, 
nrlıiı tilrkler cenel olarak bu temle ve 
bol-. bul- (Kazan), buol· (yakutça) 
varyantlariyle ifade ederler. Radlof ve 
Pelı:arılı:i biltUn tilrk lehçelerinde bu te
min fiğil olarak, olmalı "etre'', mevcut 
olmak "exiıter'', vukuğa selme/ı "deve· 
nir'' husule gelmek "ıe produire, ı'ac
complir''... anlamlariyle kullanılmakta 
olduğunu canlı misallerle göstermekte• 
dir. Hindöröpeen dillerde bu derece 
genel olarak varlık ifade edea bir fiğil 
yoktur; bu mefhumun en orijinal dil 

( Sonu 2. inci sayfada ) 

Tam saat 9 da mı&afirlerle, B. Sto.. 
yadinoviç ve Türkiyenin Belgnıcl 
elçi.si B. Haydar Akbay ile Yugoslavya
am Ankara -elçim B. I..uarefts w ..... 
yet erlrbl .,...an • uloadllll llldiler. 

Mwrıka tilrk ve yupüw IDU'flarmı 
çaldı. 

Karapyevatz bceldiye reisi miu
firlere hitaben bir nutuk IÖyliycrek. a. 
dilerinin şahıslarında tilrlı:: milletinia 
mümtaz mümeısillerini ve ayni uman. 
da memleketin en büyük ve en f8D1ı re
formatörü olan yeni Türkiyenin dahi 
milli gefi ve organizatörü cbelana A. 
tatürk'ün güzide mesai arkadap büyük 
organizatörü selimladığını bildirmif .,.. 
sözlerini şu suretle bitirmittir: 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

il 

Universifede Hamid için ihtifal 
. . ........................................... , . .......... ~_. .... ,..,. ... ~ .............. ._ .... ,. ........ -........ ,. . ._.. ............. -

f Himidin tabutunu bir kolundan Millet 
1 bir kolundan devlet tutarak kaldırdı 
! ............... e11•••••eı·-·._· ...................... . ................................... ., ........................ . 

Biyilı Blıııidi• cnıuui oa binlerce ıencin elleri üzerinde ylJheliyot (Yazısı 4 araca ıaylıdı) 
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Giineş • Dil analiziyle etütlerden: 

P oli - ve Multi •• • 
-uzerıne 

D 
(Başı 1. iaci sayfada) 

ipreti yalorz türkçede saklanmıştır. 
Bu tein. grekçedeki çokluk manası

nı, türkçede de kazanmıştır: bizde bol 
=1. mebzul, 2. genİf olduğu gibi, ya
kutça varyantı olan bağJ (Pekarski 
cilt 1.) = ''çokluk, çok'' tur (bagl ası = 
çok yemek, bağl arıgı = çok rakı). Bu 
iki türkçe rnümesailden yakutçanın eti
molojik şeması grekçe pol- ve diğer 
hindöröpeen varyantların gelişim pro
sesini (vetiresini) aydınlatır; gerçek: 

(1) (2) (3) (4) 
z. Bağl: ağ dan: ab t- ağ = al 

Şemdsına bakılınca (3) "ağ'' unsu -
runun del1i!etiyle, bu temin orijinde: 
"varlık anlamının bir objede "extensif" 
surette tecellisi" kıymetiyle türemiş ol
dugunu anlıyabiliyoruz; bu unsur baş
ka lehçelerde ve hindöröpeen dillerde 
kontraksiyonla evela uzun "ô - oğ'' da
ha sonra kısa "o'' sesine geçmiştir. 

Not. grekçe poğl - os = yavru wzü 
bu gelişim prosesini ispat eden tanık· 

lardandır. Bu sözün etimolojik şeması: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Poğlos: oğ dan: op + oğ ol+ os{oğ) 
olur. Az yukardaki yakutça "bağl" ın 
şemasından farkı 5 inci isimlendirici 
- os (oğ) unsurunun bulunmasından 
ibarettir. Çok (çoğalan şey) ile çocuk 
arasındaki semantik münasebet aşikar -
drr: her ikisi= varlığ:n artmasını, .. ex-

tension'' unu ifade ederler. Bu seman · 
tik münasebetin orijinde gayet tabiiğ 

olarak tasavvur edildiğini islıat eden 
tanıklardan biri de grekçede faize veri. 
len "tokos = çocuk, mevllıt" ismidir: 
sermaye {ana - para), faiz de (yavrusu) 
oluyor. Güneş - Dil prensiplerinin kıla· 

vuzluğu ile bu pek önemli dil gelişimi 

hadiselerini açtıktan ıonradır ki, yav • 
ru anlatan bala, balak ( ğ). malag, palaz, 

pili~. balıs (yakutça) "cadet''; ve an • 
ların mahsulU olan bal, avcılık mahsulü 
olan balık ile çoğalma ve çokluk ifade 

eden bol, bağl (yakutça), bala, (yak.) 
- kafi ve vafi balaban, (es. osm.) = 
kocaman gibi sözlerdeki temlerin ıden
tik turümunü apaydın ani yabiliyoruz; 

küçük (yavru) demek olan (bala) ile 
büyük demek olan (balaban) ın aynı 

temden türemiş olması paradoksal bir 

hadisedir, fakat her ikisindeki exten -
sion unsuru (.1) bu paradoksu pek gü· 
zel aydınlatır: yavru küçüktür ama 
doğmasiyle varlı~a '"extension" ver • 

Endüstri 
için lüzumlu 
çimeııto 

Ekonomi bakanh4ıudan: 

Kurul.ı ~eıiai uaa:latmak 
...-wı1y1e ........ •ha ll!•iı.W.i Pft• 
sip karan alakalıların bilgisine sunu
lur: 

1 - S-117ii t~ik kan~
faydaianması kabul edilmiı endüstrinin 
•lll'Ula! ye ~lemm için tiizum cö
ıriilecıek tesis -'"'ı ıiaılıa ~ ... 

- lllirDlc ft7ll .. iti i -h·- ...,_ 
ad ııamıılelıetler iAe&ne -inde 

edı1ıt .. tiır. 
2 - AIMı hl na •sir'9 bnn .. 

'W ' iw aiinı min'" ..... -. if-
.. a - w hj:ıw ... WUll hn .... --· 3-11- __ ,_.,_..__. ...... 

~ tepik • • .-Simh iM p... ,.... . ....... 
4-S.pa 1 ..... A....W-a. 

jma ile mepi iM 2 · iı a iliMrea lllt
lıik r• aLıw. (A.A..) 

Kcbnutay Çağnlan 
il.illi lliidafaa Encümeni bugün 

Heyeti Umamiycden sonra toplanacak
tır. 

• 
llaliye ft hariciye encümen1tti a-

mumi heyet içtimamdan soma toplana
caklardır. 

Yazan: Ahmet Cevat Emre 

melrte, •arlığı artırmakta, çoğaltmak -
tadır. 

Türkçe= balık - balk "fdıir'' dahi 
çokluk anlamiyle türemiştir; grekçe: 
pol.U "tehir'' bununla identiktir. 

Auupa etimolojisi dilin gelifim 
prensiplerine eri,ememif olduğundan 

çok ve çoğalma anlatan grekçe pol - us 
ile yavru anlatan pôl-os ve şehir demek 
olan pol-is sözlerini ve bunların verdi
ği türüm serilerini birleştiremiyo~; bu 
doktrinin alimleri teorilerini yoktan ye· 
ni yeni köklerin doğmaa1 gibi muha1ler 
üzerine dayandırmak ıztırarmda kah -
yorlar. 

Başka mümessiller: 
3. pul (Radlof. iV., Teleüt, Taranci), 

bul (Kırgız) = mal. servet; 
(Az.) = para; 

4. pılı (pılı pırt) - e'ya; 
5. mol (Radlof. iV. Kırgız. Ç ğatay) 

= çok, mebzul ; 
mul (Kazan) - 1. dolu, 2. mebzul, 

6. mal (Radlof IV. Uygur, Altay leh
çeleri, Kırgız, Kazan, Ç tay, 
Osmanlı, Azeri v. b.) - ı. ser· 
vet, emtia; 2. davar; 

mal (Yakutça) = menkul mal, mal, 
eşya, ev eşyasL 

Bu son misallerin mütaleasmdan, 
vuzuh ile, (V. p, b) ve (V. m) prenaıpal 
köklerinin identisi anlaşılmalrtad;r; 

halbuki Avrupa etimolojisi grekçe po/
us ile mala ve latince multus sözlerinin 
aynı prensipal kökün aynr .. extensif" 
(.1) ile çıkmış temleri olduğunu keşfe
dememektedir. 

(Üçüncü krsmr yarınki saymuzda) 

Meraki 
Halkevi sahnesinde 
haşan ile oynandı 
Dün akpm Ankara Halkevinde Ah

med Vefik paşanın Molycrden adaptr 

ettiği Meralri piyesi oynandı. Rejisör 
Ercümend Behzadm idaresinde halke
vi tem5il koln gençleri tarafınchn tem
sil edikn piyes salonu hmca hmç dol
duran kalabalığın alkrşlarmı topladr ve 
büyük bir muvafakiyet kazandr. 

Bilhasa dekorlar çok mükemmeldi. 
Meraki rolünü oynayan genç ya-rta ul· 
duğu halde temsilde rol alan bütün
gençler büründükleri tipleri mükem
mel surette canbndrrdılar. Oynryan 
gençleri ve rejisörlerini kutlarrz. 

Veronika,nın katili 

Pierrc La.~İ• • tadına JO)lfd 
ma.a liiçiilt lıilıri'7ClmnJnr lııirı• 

de, bir e•ki yunan resacunı vardu 
ki yapmakta olduğu Promethe tab· 
louııul-. hu yarllanruun. kartal cİ· 
ferini eyarke• pkfiii İd:İnla. "-· 
receaini anlaya bilmek ve bôylec• 
halıikate yakla§abit..ek içın, eair 

p<na1.J.n aWıiı t ... ı J.aılar aii· 
%e1 oe dinç modelinin viicacliiniı 

lıı~ ...wı..ı. ~hlw ue • aca. 
daa '"'1rcuurlıcıa. Pal&tiıuleı boyala
n eaerd • ..- .. -,.---. 
,., ••• ,. ~ ..... plaraiaıiclıri 
üıüll6 il...,,,._ ···'ed= - .... 
llcl, - --- ... ü-., ., 6ir 
Jd r•r ,.,..._, .ı.. ı a••• ipin•-. 6sJuu: .. ,,...,_,_ 78P-

7fl' I. 

IHılil '. 5111. TtwWiiiflw: Ve-
ronih. --....,. pa.I. Ne"fl70"1ı
ı. 6ir ,,..... .. ..-.a - ..... .,.. 
_, - .. ..a../iri """' 
6ir .,...,,,. 6irliAfe .............. 
.............. jhw. 

oa-•' .. 6eri ...._ ~ 

............ 6a lui&e:ti --
pfiwaıııif ._.,_ - ..,,......,. 

......,_ '-7WtJ'flf RolMrt I....;.. ,,.,,.,... ............... ,............ .... 

.ıd ,,., ·- .. - polU ir 
~-...,_. • ....ı. N..,_ 
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Bugünkü Bir müracaat hür osu 

K•m~~~~~! .. Viliyette işler en kısa bir 
zıyoruz. 

Sualler ve takrirler şunlardır: 

1 - Giresun mebusu Hakkı Tarık 

Usun, muamele vergisi kanunu mucibin

ce un değirmenleri mamulatından ya. 

pıJacak tenzilata dair Maliye ve İktisat 

vekaletlerinden şifahi sual takriri 

2 - Diyarbekir mebusu General ıc:a.. 

zım Sevüktekinin. askeri malwlerin ber 

üç senede bir tabi tutulduğu muayeneye, 

mülkiye maliillerinin de tabi tutulup 
tutulmadıklarına dair Maliye vekale. 
tinden şifahi sual takriri 

3 - Diyarbekir mebusu General Ka
zım Sevüktekinin, 2283 • 2425 sayılı 

kanunlarla verilen tahsisat ile neler ya. 
pıldığma ve Ankarada bir kışla inşaası 
~~kında bir teşebbus olup olmad gına 
d ir Milli Müdafaa vckeiletinden tifahl 
sual ta riri, 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler şunlardır: 

Ecneb 0 lerin seyahat ve ikametleri 
hakk ndaki 2 mart 1331 tarihli muvak· 
kat kanuna muze yel 935 sayılı kanu. 
nun 1 inci ma desinin degiıth !Imesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi. 
ne dair kanun layihası ve Dah liye. Ma
liye ve Büdce encümenleri mazbataları. 

Bayan 
Tavsend'in 
tahassüsleri 

İstanbul. 15 CTektoo.la) - :Bayan 
Tavsend bugun Anl!aradan lstanbula 
geldi. Kendısini zıyartt eden gazetecile. 
re Ankarada gördüğü samimi ve iyi ka
bulden bilhassa Atatiırk tarafından lüt
fen ibraz buyurulan iltifattan Ç;Ok mü. 
tehas&ıs olduğunu seıylecli. 

Zirai kombinalar için 
alınacak makineler 

Bu sene kurulacak zirai kombinalar 
i~İn satrn al nac.ık alet ve makinelerin 
par.ırfrğr dün nraat tr.:rkanhğt m~an 

B. Nakinin reisliğindeki satm alma ko
misyonu huzurunda y.ıpılmıştrr. Pazar
lıga 20 ye yakm yerh ve ecnebi firma 
girmiştir. Netice bugünlerde belli ola
caktır. 

cereyan etmif oldrztıma tnbit et
miştir: Katil, p,;el modelin ana
• ile rai-.Jirİllİ ölılürdükten •onra 
bClrl)'9 dairai.a• •iderek, orada, 
vakit gefİrmek mcıksadiyle, •abun
Jan bir çok heykelcikler yapmlf· 
fır. V •onika pince onu da Mi
~ ve samrm 7aiini• m a • k • -
sini çıkarmıtlır. 

Şimdi o hi/a,ye ile lııa hcidise)'i 
birillüime ,,.WC.,t.,...ı.a: Şinwli 1ı.,._ 
gi ..,tıf1Nr lııuftde ,,..,.iş lıir ,.._ 
uel me&1%&.W bulnuu: I 

"Veronika YQf•YOr !,. 

Krnl ~· Mhca ~ iateıti701". 

Newyork·- -~ mai~ 
cLua biri saaetelere INr ilim ....-. .: 
tir: .. aba kalar .....,_._ F.._t 
aıçlan kml ~ ..üıracaat et
...-ı .. 
.. _ ...... majaaa ---

den aaındmat ._ .. ce9ab al ıtw: 

"'Kazd aaçhlar dalla -1ik, claM 
aablrb Ye daima sii'ler ,. ......... 
B=c' m Mbf na•ea• _. ~ 
aarqmlanlaa ,. 50 faalacls._ 

a. miitalaa:JI öiaı• '- Ln.. 
km) açb aatıcılar iat • ı' dia. 

Netice: NeTJGrk ~ bal W 
kızıl maçlı aaba m mü ( !) .. 
plerce çabpnqlar Ye pqua kml 
aaçhlarla dolmatt-· 

En aii lmıotnör 

Pw.mm.v.-.aC-ad='H 
IDawaa:ıürii __,_ • ~ .._.. p

misidir. Altmıt yıl evci inta edilmit o-

zamanda neticelenecex 
Cumhuriyet idaremizin halkımızın medeni seviyesi üzerinde 

vücuda getirdiği feyizli tesirler dolayısiyle köy ve şehirlilerin hü
kümetle münasebeti artmış ve herkes kanuni hakkını bizzat arama· 
ğa başlamıştır. 

Gerek köylümüzün hükümetle münasebet ve temasını fazlalaştrr· 
ması ve gerekse işini bizzat takib etmesi ve bu suretle vilayet mer
kezinde kalmak mecburiyetinde bulunması köyünde iş veriminin 
müteessir olması ve azalmasiyle neticelenmektedir. 

Hem köylünün hükümet1e 
münasebetini daha arttırmak ve 
kolaylaştırmak ve hem de başlı
ca üretim unsuru olan köylümü
zün işlerinin bir an evel görülerek 
köydeki işi başına dönmesini sağ
lamak ve köy işlerinin müteessir 
olınasmı önlemek için Ankara vi
layeti bir müracaat bürosu kur
muştur. 

Bu hususta bir talimatname hazır
lanau; ve vilayetin bütün §Ubelerine bu. 
nun iyi tatb k edilmesi emredilmiştir. • 

İstidalar büroca tnın bir takibe tabi 
tutulacaktır. Her ay sonunda neticclcn
dirilen istidalar, cdilıniyenler müfre
datlı bir cetvel halinde vilayet makamı
na verilecek ve netice endirilmiyenlerin 
sebebi açıkça bildirilecektir. 

Müracaatlara. çok cehmiyet verilme. 
si ve köylümüze bütün kolaylıkların 

gösterilmesi §Ube ı:ıdidürle rine kati bir 
lisanla ve ehemiyctlc: bildirilmiştir. 

Vilayette işi olanlar istidalarını mü
racaat bürosuna verecekler ve işlerini 
bizzat takib etmek İt-terlerse muayyen 
fa.aılalarla. gene büro ile temas edec.ek
lerdir. Büro sonu alınan işleri-> sahibleri
ne Jifahetı veya yazılı olarak derhal bil. 
direce-ktir. 

Amerika zabıtası İstanbul 

polisini tebrik etti 
İstanbul. 15 (Telefonla) - Ba,ka 

başka tarihlerde İstanbulda iki yanke&i
ci tarafından kıymetli saatleri aşırı

lan iki amerikalı polise baş vurmuşlar, 
fakat hiç bir delil vermeden yollarına 

devam etmişlerdi. Polis ba iki yanke

sicilik vakasına aid tahkikatını başarı 
ile bitinnif. saatleri bulmuş ve sahible

rine teslim etmek üzere Amerika poli
sine göndermiştir. Amerika zabıtasr, 

İstanbul polisinin bu başarısını yazı ile 
tebrik etmiştir. 

r;;:~·;;:;:-:::::::;··················ı 
:- --- - l 
i 1 - Mentrö boğ.2lıır anlllf- : 
i ma.sı n. 2anMlft irmralanclı ? f 
• • i 2 - ilk haçlılar -mi hongi f 
i tariltfe lrturrfamlr ? i 
i 3 - ln6ili~ ban/nıaumı ~ ! . . 
• lrq tarilft ndir ? • l 4 - Kri•tof JClomb,un Aıneri- l 
i fm.yı kefl fari'hi nedir ? i 
i 5 -Amerikada köleli.iin ltallc • .l 
~ ması hangi tarihe rastlar 7 f . . . . 
i Düıalıii aıall.rin caHJhüırı: j . . 
i S - İlk hall:evi ne zaman açıl- i 
: dı? . i : . i 
i C - 19 fUll•t 9JZ. i 
i S - Cumhuriyet Halk Parti- i 
i sinin üçüncü büyük kongresi ne i 
i zaman toplandı? i 
i C - 10 mayıs 931 tle. i 
i S - Kabutaj kanunu ne zaman { 
f kabul edildi ? i 
: C - 19 nisa• 92' t#a. ı 

İ S - tık şapka ne zaman gtyit- l 
i d' ? : ı ı.. f 
: c :..- Zıf ağrısrM n.f de. ! 
i S - Ankara - Kayseri demiryo- f 
i lu ifletımye ne aaman açıldı l 
! C - D mayıs W tltt. t . . . . ...... -. .....-.. . 
ıa. ba semi 2422 to•t.lttcr; 1903 • 
tamir edi1idrıa 5IO loA alııa ilin olma
IDUfbl. Basiinia 35.0IO toaa..k kruft
zöderi ,..._. laiç bir layıı.ti llal•
y .. Vaako dlı C- .._ela demir t.. 
lin.te ........ plıan1-fbr. 

Hasköy 
Fabrikalaı·in ] a 
Çalışmalar 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Ş'rketl 
Hayriye boğaz yolunu kısal mak içın i. 
ki vapuruna dizel ml.ltorları koyd mna-. 
ya karar verdi. Yeni motorlarla bu va .. 
purlar saatte 16 mil yapacaklardrr. Şir. 
keti Hayriyenin Hasköy fabrikalarında 
memnun olmaya d.ğer bir grlişme 

vardır. Burada şirket :çin yeni vapurla.; 
yapılmakta, denizyoTiarmm ve Akayııı 
vapurları tamir edilmektedir. 

Bayrak kanununW1 
tatbik şekilleri 

Bayrak kanununun tatbik ıcklinl 
gösterir nizamname projesini hazırla .. 
mak üzere bir komhıyon kurnlmuştm' 1 
Komisyon deniz Jronrntam yarbay B~ 
Faikin reisliğinde nrilli müdafaa bakan-e 
lığmdan binbaşı B. Midhat, gümrük ve 
inhisarlar bakanlığından levazım di. 
rektörü B. Cevad, iç. bakanlıktan emnı .. 
yeti umumiye b~nci ~be direktörü. 
B. Şükrü, dış bakanlık protokol daire .. 
sinden B. Kudret, sağlık bakanlığından 
doktor B. Remzi ve kültür bakanlığı 
ile adliye bakanlığı delegelerinden mü. 
rekkebtir. l{omisyon ç.tlrımalarma baı
lamış ve projenin ilk- hazırlıgım bitir .. 
miştir. Önumüzdeki salı günü yapıla. 
cak toplantıda proje son şeklini alacak .. 
tır. Proje ile polis, eağhk, posta, güm• 
rük Ye krzrlay için hususi bayraklar ka.. 
bul olunmakta, bunlan ve fora. fila.. 
ma ve flamandralarm ıeŞUeri, ebadla
rı, cinsleri, çekiliş ve indiriliş :r:amanla.ı 
n ayn ayrı tesbit olunmaktadır. ' 

laatnbulda 19 mayıs tenlikleri 
İstanbul, 15 (Tcldonla) - 19 maro 

yıa şenlikleri için bugün •iliyette dair• 
ve müessese delegelerinin iştirak etti .. 
ği bir toplantı yapıldı. Program için bil 
tali komite ayrıldı. 

1 KUÇUK. lÇ liAB~KLER] 
X Okaijen fabrilutorlarınm ~tekir 

ri: - Dün İstanbul sanayi birlipn .. 
toplmwı oksijen ve qık i2'tihsal cdca 
fabrika sahibleri &ıimrük tarifeaioill 
lehlerine ~1 için tejebbiil9 
karar Yermi§lerdir • 

X Enlem.yon* ticaret ocWmr' 
koopeai: - Entzmasyonal ticaret o~ 
lan Türkiye milli komite&i bu&~ 
toplantısında kongre nazırlıklariyle uı
raşmaya başladı. 

~~~~~~~~~~~------~ 
r ....... H·~·;;·p:~ 
~ ..................... ... 
Hava dün öğleye kadat 

açık geçti 
Dün şehrimizde hava öğleye ::: 

açık ve sakin ıesmi!'D'· Oğ]cdel' ·p"' 
ise kapanllllJ, rfüıpr ~:~ 6 
Dün en yükaek m enıellü P- l t#I"' 
derece faalasiyJe 25 ~crecc ~ "" 
dediknifrir. lleteowc*rji ipcn ,
relırtödüğündn. wrilnı marliı-'9 ~ 
di.in yurdwı Kocaeli 'ft prb .----. __ 

rı 1ıapalı, diğer yed~ri bulutl~ 
tir. Hiç bir tarafa ,'.'Sğlf 0 al~ J 
Dün 1111 yalnız Van&i SJIUJll ,.- ıs, 

dH.. ... i:&cı.t" ~- U-gse)t iSi ~ jft' ye .. ""Y"··-rur • .-. y . de ıt. 
İstanbul, ErzincaA n fla.JS • .e Jlr 
lahiye ve Bilecikte Z.S. ~ ~ ,.r 
kişehirde 2.7, Balıkesir ve ~da 
lzmirde 30 derecedir. 



verme f!R6/lililili/ ls pan Y_3 ___ _ 

i •P~:::~:.~::~:" - Tarafsız bir hükümet Gönüllüler 
detlen~~~~!c:att~~;:!:t:;::.a~~~: da rbes ,. haz 1r1 an 1 yor 
rid Üzerine bir taarruz yaptılar. Bu ·----·-
taarruz İtalyanların mağlubiyeti ile 
neticelendi. Sonra hükümet kıtalar• 
mukabil taarruza geçtiler. Fakat _ilk 
günlerde müsaid ıekilde inkııaf 
eden bu taarruz da ff'vkif edildi. Şim
di bef cephede barb devam ediyor. 
<" k ti ri Bilbao '· ~ , efe Fr,.. '·o uvve e ' .. 
Yu i~gal etmek için bir taarruza !1r~.§· 
ıniılerdir Diğer cephelerde de huku 
met ku .:Vctleri taarruz ediyorlar. 
Fr k . ..d faa vaziyetindedir. an o ıse mu a 
Fakat bu taarruz ve mukabil taarruz· 
dan sonra da barb vaziyetinde esaslı 
bir değişiklik olmamıştır. 

1 tatbi • Milletlerarası kontro unun 
kine henüz baılanınamıt olmakla be 
raber mürakabenin bütün teferruatı 
k ' Ö tın altısmda ararlaımıştır. nce mar 
b 1 _ .. 1 ·,.ti Sonra martın 
aş ıyacagı soy enmı,.. · . 

on üçüne bırakıldı. Fakat gene teh.~r 
edilerek martın yirmi dokuzuncu gu· 

·· - b'ld' 'ld' Bunıı.ıla be· nu baılıyacagı ı ırı ı. ., . 
rabcr henüz mürakabenin tatbı.t ne 

geçildiği hakkında bir haber gelme • 

miştir. • .. 
Bununla beraber, lspanyaya 'go • 

nüllü" akınının önüne geçilmiıtir. Al· 
rnan erkanı harbiyesi İspanyaya as • 
ker gönderilmesine karıı ~a.t~ vaziyet 
almıştır Fransanın ıiddeth ıtırazı kar 
§ısında ~rtık İtalya "gönüllüleri'' .de 
gitmiyor. Demokrat devletlere gelın: 

· · • d berı ce; bunlar, ~ubatın yırmısın en 
ispanyaya gönüllü gitmesini parla • 
mentoları tarafından kabul edilen ka 
nunlarla menetmiılerdir. Her halde 
§U muhakkaktır ki ispanyaya gönül· 

General 
basına 

.> 

Miajanın bu hükünıetin 
getirileceği söyleniyor 

Londra, 15 (A.A.) - Deyli Herald gazetesinin diplomatik muha
biri bu sabah asağıdaki haberi vermektedir: 

tspm1yada s~lhu t_eı:ı~n için ?ir ~ükümet darbesi hazırlanmakta
dır. Güdülen hedef, bırıcık vazıfesı memlekette sükunu kurmak o
lan politikacı taraf sız bir askeri diktatörlük kurmaktır. Madrid mü
dafii general Miaja bu yeni hükt;metin başına getirilecektir. 

Bu plan. Franko'nun ve Kabel
lero'nun çekiln•elerini ve yabancı 
askerler ile miı~avirlerin dışarıya 
çıkarılmalarını dikkate almakta
dır. Plan ciddidir ve halen }ciban
c1 memleketle;-de bı:lunan birçok 
politika v! i~ adamları grupları 
tarafından düşünülerek hazırlan
mıştır. 

İki taraf askeri şdıeri nezdinde giz
lice sondajlar yapılmaya başlanmıştır. 

Bu plaru vucude getirenler, bu suretle, 
ancak ya kızıl ya beyar bir tedhiş dev
res; ile son bulacak UAıun ve tahribçi bir 
harbe nihayet vermeyi diışünmektedir. 

Yeni hükümetin is.nı "teskin ve yapıcı
lık cumhuriyetçiler ittihadı hükümeti" 
olacaktır. Frankonun generallerinden 
bir kısmı ile asi kuvv~tlerin çoğunun Lıu 
p?anr mcmnunilet kalıul edecegi tahmın 
o!unmaktadır. General Miajanrn kuv
vetlerine gelince, bunlar Miajaya sadık 
kalmakta devam edeceklerdir . 

Malaga sokalarında 

-. 

meselesinin 
halline doğru 

Londra, 15 ( A.A.) _ Genel 
olarak gazeteler, karıımazlık ko
mitesinin bugünkü toplantısında, 
kontrol planının tatbik tarihinin 
tesbit edilmesinden sonra, gönül
lülerin geri çağrılması meselesi
nin görüşülmesine devam oluna
cağı kanaatindedirler. Halen, bu 
bahisde, nisbeten daha ziyade 
nikbin görünülmektedir. Zira, bu 

meselede ıovyetler birliği ve ltal-ı 
ya, evvelki kati vaziyetlerini bi
raz zayıflatmışlardır. 

--Franko asktrlerJ 

lü gitmesinin önü alınmıştır. 

Bu vaziyette acaba İspanya harbı 
nasıl neticelenecek? Madrid taarru
zunun neticesiz kalmaaı üzerine 
Franko'nun nihai zafer kazanması 
çok güçle~miıtir. Hükümete gelince; 
derme çatma askerlerle bunların da 
muntazam Franko kuvvetlerini mağ
lub etmeleri mümkün görünmüyor. 
Sonra hükümet tarafının bir zaafı da 
ıudur ki partiler arasında tesanüd 

::ktur. Franko taarruza geçince, a

ler't~:::r.- demokratlar ve komünist. 
lınc tıyorlar. Fakat tehlike atlatı• 

Zira, generalin nüfuzu ve ~öhreti 

pek büyüktür. Fakat en ehemiyetli un
sur, bizzat generalin Miajadır. Kendisi 
daha bir kaç gün evci, ben politika a~ 
daau değilim, yalnız dSkerim, demişti. 
Generalin Valensiaya karşı olan bağlı
lığı her türlü şüphenin üstünde olmak. 
la beraber, bu ptaru kuranlar, kendisini 
nihayet ikna edebileceklerini ümid ey
lemektedirler. 

Dr. Saht diyor ki: -· 

a cephe b' 1·w· ır ıgı gene bozuluyor. 

Bu ~artlar altında taşranın yardı • 
~-ından rnahrum kalan her iki taraf 
ıçınde nihai zafer kazanmak güçlet • 
bıİ§tir. O halde ispanya harbı belki 
de bundan evvel tarihin kaydettiği 
birçok İspanya iç harbları gibi zafer· 
aiz bir harb olacaktır. Bir gün bir 
bıÜtareke imza edilecek ve her iki ta· 
l'afın askeri kuvvetleri de kar gibi e
:riyip dağılacaklardır. Birçok lspan· 
ya muharebeleri böyle neticelenmiı • 

tir. 
Esasen bu harbın Avrupayı alika-

Üar eden tarafı, mücadelenin İspan
ya hudud)arı dışına yapılıp da _bi.r 

J\vrupa harbı şeklini alO:a~as~ .. ~dı. 
l .. ··11ü gitınesının onune spanyaya gonu 
geçildikten sonra bu tehlike de atla· 

• · d" ki ispanya ıtrlrnıştır. Bunun ıçın ır . . . ~ 
harbı Avrupa politikasının ıkıncı pla· 
lnına atıldı. A. Ş. ESMER 

Sterling'in 
• 

Bask kıyılarında harb 
Londra, 15 (A.A. • - Royterin öğ. 

rendiğine göre, Bask kıyıları açıkların
da bir deniz muharebesi vukua gelmesi 
muhtemel görülmektedir Zira haber a
lındığına- göre İspanyol hükümetine 
mensub filodan bazı gemiler, Gaskonya 
körfezine doğru yola çıkmıştır. 

Hükümetçilerin bir zaferi 
Bilbao, 15 (A.A.) - Alaya cephe. 

sinde hükümet kuvvetleri, Kapica dağı
nı zabetetmişler ve düşmanı ağır kayı
ba uğratmışlardır. 

Kontrolun tatbiki 
Londra, 15 (A.A) - Royter ajan

sının öğrendiğine 1>Öre İspanyanın 
kontrolü planının tatbıki tarihi olarak 
karışmazlık komitesi önümüzdeki pa. 
zartesiyi tesbit eylemıştir 

Yeni plin 
Filistinin kan tonlara 
bölünmesi isteniyor 

Kudüs. 15 ( A.A.) - Londra gaze
teleri tarafından neşredilen ve filistinin 
isviçre modeli kantonlara bölünmesini 
hedf tutan yeni plan arab mahfilerinde 
oldukça iyi bir surette karşılanmıştır. 

A. vrupada harp istiyen 
hiç kimse yoktur 

Almanyanm Sovyetler birliği 
ile ticareti çok canlıdır 

Brüksel, 15 (A.A.) - Dr. Şaht, dün akşam Belçika ve yabancı 
memleketler gazetecilerini kabul ederek şunları söylemiştir: 

"- Brüksel'de Belçika devlet bankası genel direktörü B. Fran
ka yaptığım ziyaret, birkaç haftcıdanberi hazırlanmakta idi. Yalnız 
bu keyfiyet, yolculuğumuzun her türlü sansasyonel mahiyetini ya
lanlamıya kafidir. Bu bakımdan yolculuğum etraf mda çıkarılan bü
tün sansasyonel haberler hakikate hiç de uygun değildir. 

Hindde harb 
devam ediyor 

Londra, 15 (A.A ) - Vaziriistan
daki hind ihtılfilcilerıne karş1 hareket 
muhtemel olarak, dert veya beş gün 
sonra başlanacaktır. 

Gazetelerin askeri muhabirleri, İn
giliz kıtalarmın vazı!elcrinin çok güç 
olduğunu belirtmekt.:~ir. Zira, isyan ha. 
linde bulunan daglık bolgedeki arazi 
vaziyetleri, Guerillaya çok clveri§lidir 
ve asilerın lehindedir. 

Belçika'da bana karşı gösteri
len iyi kabulden dolayı çok müte
hassisim. B. Frank tarafından ve
rilen öğle ziyafetinde birçok bel
çikalı banker, endüstriyel ve ar
matör ile buluştum ve tanıştım. 

Balkan Antantı her 
zamandan kuvvetlidir 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, bü
tün bedhahça rivayetlere ve aleyhin.. 
de çevrilmek istenen bütün entrikalara 
rağmen Balkan antantının ber zaman
dan daha kuvvetli bulunduğunu teha.. 
rÜ2 ettirdikten sonra, Balkan milletle
rinin aralarında daima anlaımıı ve bir
lik kalmalarının büyük bir ihtiyaç ol
duğunu ve bu ihtiyacın balkanlıilarca ve 
bilhassa Türk iye ile Yugoslavya tara.. 
fından çok iyi anlaşılmıt ve ıimdiye ka
dar takib edilen siyasette bu ana esas
tan ayrılmamış olduğunu, yugoslav baı 
vekilinin lamet lnönü'ne hitab eden 
sôzlerinde de bu hakikatin belirdiğini 
söyledikten sonra diyor ki: 

Türk batbakanı ismet İnönü yukan
danberi izahına çalışılan siyasette yu
goslav hükümeti rei~iyle ayni fikirde 
bulunduğunu daha l\Çık ve daha kati 
olarak ifade eylemiştir. General lanet 
İnönünün' Balkan antantının kuvvetli 
bir sulh manivelası olarak tarif eden 
nutkundan da ıu parçalan okuyalım ve 
görelim: 

"- istisnasız bütün komıularmuzla 
• • 1 
ıyı an.aşma ve barıı ııyasetinin haiz ol-
duğu mümeyyiz vasıf, kazanılmıı dost
luklarrmızdan asla bir ıey eksilmeksizin 
bunlara daima ilave imkanını veren aağ
Jamlık ve ademi inhisardır. 

"Bu itibarladır ki Yugoslavyanıa 
hem kendisinin, hem de Türkiyenia 
komşusu bulunan ve kendileriyle ayni 
dostluk münasebetini idame ettirdıği. 
miz iki memleketle aJıiren yapmıya mu
vaffak olduğu kıymetli anlatmalan zik. 
redeceğim. Filhakika blok haliade ve 

yahud ayn ayrı Balkan antanb uasiyle 
diğer devletler arasında kartıblu teala. 
hüd çerçevesi daire:.inde vuku bulaa 
bütün sureti tesviye ve anlafDMlar s• 
rek Balkan barııı ve aerek beynelmilel 
bant için tesirli ve kıymetli bir miiza
herettir.'' 

* 
BELGRAD ŞEHRİ 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
büyük batbakarummn ziyaret ettiji 
Belgradı ıöyle anlatıyor: 

"- Küçük, minya,ör halinde bir AY· 
rupa ,Uri ... Jıte Belrrad. Harbtm eni 
bir ,ehirden ziyade bır kasaba manza.. 
ra11 olan bu tehirde, bqün bir AYrU. 
pa ıehrirun bütün luırakteristikleri bir 
araya toplaıunııbr. 

Büyük yollan kimilen asfalt olmu1-
lkinci derecedeki büyük yollan ufalt 
ile parke kanıık. Üçüncü derecedeki 
kenar yolları da arll3vud kaldll"UDI de
diğimiz kaldırımla örtühniiftür. 

Ne tramvay çanı, ne otomobil lı:orna. 
sı, ne ayak sabcıaının, ne de cazete mi. 
vezziinin gürültüsü i~itilmiyen bir te
hir görmek iıterseniz ve bir feh
rin en hareketli merkezinde sabah " 
cündüz, otelde rclıats;a, ae11iz ve seda. 
sız naııl uyunabileceğini anlamak ister
seniz Belgradı misal olarak alabilirsi
niz. Her ıey, bir Avrupa ıehrine mab
suı İntizam içinde, sakin ve rahat ,ken
di kendine hareket edip cicliyor. Her 
§eyde birleımiı bir nızanun salön neb
anı var. 

Yugoslavlar Bc!gradda te&İa ebniı 
oldukları avrupalı ıehir nizam ve İnti. 
zamı ile hakikaten iftihar edebilirler." 

lngiltere, 1sveç'in en büyük 
sellüloz fabrikasını aldı kıymetı 

8. N. Çemberlayn para anlaşma: 
w• • '"yledı 

•ının geni~letilmiyecegını so 
Londra, 15 (A.A.) - Avam ka~a

rasrn:ıa hükümetin h<ım maddeler fıa
t~ndaki yüksekliği durdurmak için ste~
lıngin kıymetini arttırıp arttırmıyacagr 

Bu yeni plana gore, flistin, bir kül 
halınde kalacak, fakat içten muhtar gi. 
bi idareye sahib türlü eyaletlere taksim 
edilecektir. Her eyalet, kendi muhace
ret politikasını ve toprak rejimini ken. 

disi tayin eyliyecektir. 
Bu eyaletlerdeki arab olsun yahudi 

olsun, azınlıkları eyaletlerin idare ma
kanzmesinde temsil olunacaktır. 

Polonayda komünistlerle mücadele 
Varşova. 15 ( A.A.) - Lehistanda 

komünist tahriklerinin artmakta ve ye
ni bir şekil almakta oldugu görülmek
tedir. Birçok gazetelere göre komiınist. 
lerin yeni tabiyeleri demokratların spor 
veya kiiltür teşkilatlarına sokulup gir. 
mektedir. 

Her sene 1 mayısın yaklaşması do
layısiyl yapıldığı gibi aşırı sollarda bir 
kaç haftadanberi kiıtlc halinde tevkif. 
ler yapılmaktadır. Ancak bu defa bu 
tevkifler sendikalistler mahfillerine de 
temşil olunmuştur. 

Görüşmelerimin biricik hedefini, iki 
memleket arasındaki ekonomik ve ge
nel münasebetlerin k..:vvelendirilmesi ve 
iyileştirilmesi teşkil eylemiştir. Bunu 
bilhassa belirtmek istuim. B. Van Ze. 
land ile aramda her iıangi bir görüşme 
olmamış, yalnız genel ekonomik vazi
yet ile bıı vaziyeti iyile,,ştirecek tedbirler 
üzerinde fikir teatileri yapılmıştır. Şu
rasını bildirmek ısterim ki, B. Van Zc
land da büyiık bir h iniyet ve anlayış 
zihniyeti buldum. Berıım şahsi düşunce
lerime göre, enternasyonal ekonomik i
yileşme, ancak Sİ} asi bir anla madan 
sonra elde edilebilir. Büyiık ve kuçuk 
devletler, aramızda, Avrupanın genel 

sulhu üzerinde anlasmalryız. Ben butıın 
kuvvetimle kaniim kı, Avrupada harb 
isteyen hiç bir kımse yoktur. Böyle bir 
sulhun gerektirdigi ğarantilere gelin
ce, bunları henüz bılmiyorum. Fakat 
şuna eminim ki bugun bu sahada varıla
cak bir hal suretine bır kaç zaman ön
cesinden daha ziyade yakın buluyoruz. 

Stokholm, 15 (A.A.) - 1sveç'in en 

biıyuk Selhiloz fabrikası, Paper Milla 

bir ıngıliz firmasına ı-:atılmıştır. Bu sa

tış, İsveç ekonomi nıahfillerinde heye

can uyandırmıştır. lsveç'in elde ettiği 

600 bin tonluk sellillozun iki yüz bin 

tonunu bu fabrika temin etmekte idi. 

auar 1• bakanı N. ıne cevab veren ına ıye . 
~eınberlayn bu meselenin hükürne:ın 
§ıındiki politikasına dahil bulunmadıgr. 
l'lı söylemiş ve islerin tekrar harekete 
~~lnıesini durduracak her hangi bir ted· 
titrin muvafık olamıyacağınr söylemiş· 

r. 

da İngiltere - Fransa • Amerika ar~sın
t•ı .Yapılan para anfaşmalarının genışle-
ı tne · · · f c sını ıstiyen bir mebusa da men 1 

c..,ab ver · ı ·· ı 'ştı"r · n.. mış ve şöy e soy emı . w• 

<le . 0 .Yle bir görüşmeye girişmiyecegı~ 
de:ı;Yorurn. Fakat böyle bir görüşmeyı 
de Pış etmiyorum. Bu, elverişli haller. 

Olabj}' '' ır. 

Her eyalet ingiliz makamlarının 

kontrolu altında bulunacak \C filistin 
hükümetini teşkil eyliyecek olan yük. 
sek konseye delegeler gönderecektir. Ma 

. erianın da bu kombinezona so
varayı Ş . 'd . 
kulınası imkansız değılı rı. 

B. Meksika §ehrinde, İngiliz 
ır ld" d··ı konsolosunu ö ur u er 

Londra, 15 (A.A.) - Royteri~ Nev. 

h b al:iıg-ır.a göre 1ngıltere-
yo~~ att 1 .k d Arzal:ıdaki konsolosu, 

· Meksı a a 
nın . 1 komünist kanşıklıklan 
bu şchırde o an . .. .. ~ 

·ıe öldiırulmuştur. 
sırasında, tabanca ı 

Romada dünya sergisi binası 
yapılıyor 

Roma, 15 (A.A.) - 21 nisanda 1941 
dünya sergisinin inşaatına başlanacak 
ve bu münasebetle tören yapılacaktır. 

Törene serginin kurulacağı bölge. 
nin bir noktasına Akdeniz bolgesinde 
yetişmiş büyiık bir çam dikilmek sure. 
tiyle remzi bir mahiyet verilecektir. 

B. Van Zeland bu yolda üzerine aldıgı 
vazifesinde kendisine kalbteıı başarı tc. 
menni ederim. Şu fiki:deyim ki, B. Van 
Zelnd, aramakta oldugu ekonomik se
Jahdan önce genel bir sükunun kurulu-
şu lüzümuna pek yakında kanaat geti
rccetkir. Bu bakımdan Belçikamn, ye. 
ni bir politika erkinlik havası yaratmak 
suretiyle başardığı teşebbus, bu suku-
nu saghyacak şartlann birincisi olan 
karşılıklı hürmete varacak tarihi devre-

nin başlangıcı telakkı olunabilir. Alman
yanın sılahlanma politikası, bu anlaş. 
mayı zorlaştırmak şöyle dursun ta 

. ' m-
ters ı bu politıkaya yo' açmış bulunmak-
tadır. Alman)·a· s' !ısız bulunduğu 
m~d~etçe kendısıne clıemiyet verilıne
mıştır. 

HallJuki bugiın heı>imiz a . . . ynı scvı. 

yede bulunuyoruz. Aimanya, ekonom it 
yapıcılık eseri iızeriııde işbirliği yap
~aya hazırdır. Almanya, bundan hiç 
kımseyi hariç tutman.aktadır. Alman •ı, 
Sov~c.tler birligi ile de daha ziyade 
~esını temenni eyledıgım çok c • .ııı ı .ı.r 
tıcaret yapmaktadır. 



4 
111 • 

niversite e 
• • •• n UY 

bir kolundan millet 
tutarak kaldırdı 

Hamid'in tabutunu 
bir kolundan devlet 

İstanbulı 15 (Telefonla) - Abdü1. 
hak Hamid'in ölmez hatırası bugün öğ
leden sonra üniversite konferans salo· 
nunda kalabalık bir gençlik önünde he
yacanla anıldı. 

İhtifale gelenlere büyük şairin port
;resini taşıyan rozetler dağıtıldı. llimi. 
din siyah kordelalara sarılmış olan bü
yük r . - r i kürsün:in arkasına kon
JDU~lU. 

Hep bir ağızdan İstiklal marşı söy
lendi. Sonra Profesör Fuad Köprülü ilı. 
tifali şu sözlerle açtı. 

"- Daha dün en büyük şefimizden 
en küçük ferdimize kadar kalblerimizi 
aaran matem havası ~çinde kara toprak
lara verdiğimiz ölünun hatırasını taziz 
için burada toplandrk. Türk milleti 
kendi büyüklerini uc11tmaz. Bugünkü 
gençlik de bu hareketiyle ecdadının a
nanesine sadık kaldığım gösteriyor, Ha. 
midin büyük hatırası fikir sanat ve kül
tür tarihinde bıraktığı iz türk milleti 
ile birlikte ebediyete gidecektir. 

Hamid kadar büyük işler yapan bir 
adam gözlerini hayata rahat rahat ka
payabilir." 

Bundan sonra profesör Ali Nihad 
kürsüye çıktı, Hamid'e aid düşüncele
rini anlattı ve bilhassa dedi ki: 

"- Bazı müstesna insanlar vardır, 
zihayat değil, bizzat hayattırlar. Hamid 
işte onlardan biridir. O kendinin dedi
ği gibi: 

"Karlar altrnda bir nevbahar,, 
idi." 

Ali Nihad müteakiben Hamid için 
yazdığı: 

Deha, ey neyyiri fiishatzan ilhamrm, 
mısraiyle ba!'l yan şiirini okuyarak sö
züne devam etti: 

"Hamid türk yurdunun basfarudur. 
Belıekte doğdu, ve Bebekte ya~dr, ded. 
Hamide ağlamak değil gıbta ebnek ıa
zımdır. Keşke her düşündüğümüzü ya
pabilsek ... " 

Ali Nihaddan sonra İsmail Habib 
Hamidin Viyanada iken yazdığı bir 
şiirle söze IJa~lıyarak onun 80 yaşında 
''Deveranı :r.'Iuhabbet" ten bahsettiğini 
söyledi ve bir zamanlar lıir gazete tara
fından "Hamid dahi mi, değil mi'' me". 
zuu ile açılan anketten bahsetti ve de
di ki: 

"- Reyle deha SJrtılur mu? Mahvi
yetperver Hamid: 

"- Ben dahi değilim, vahiyim der
di. 

Mahviyet, nezaket, tevaz..ı... Evet 
o sanatkar kendini bıliı. 

... ... 
Galatasaray lises.•1dc Har.1id benim 

edebiyat imtilıaruma g..:lmiştL ÇoLu.klar 
güzel giUel cevablar , t:riyorlardL Ha
mid bunları dinledi. Bir aralık Halid Zi
ya Uşakhgilin kulağına eğilerek: 

- Bu suallerden beni de imtihan e
derlerse vay 11alime, •1edi. 

Dil kurultayma gdı.ııişti. Koluna gir. 
dim, vestiyerde keneli-ine 37 5 numara
yı vediler. Hamid elmdeki numaraya 
bakarak gülümsedi: 

- Bu vestiyer numarası değil, ö
mürlerin yıl numarası olmalıydı 

Namık Kemal kendisine bir gün kız_ 
mış, 

- Sen miskinsin, demiş. 
O da soğuk kanlılıkla cevab vermiş: 

Hayır ben miskin değilim, saki-
nim. 

* İsmail Habib bu rada büyük şairin 
bir çok beyitlerini okudu. 

- Ölümünden bir kaç gün evvel 
dedi, Çallı ile birlikte! ziyaretine git.. 
mişti!c. Geç vakte kadar kaldık. Bizi bı
rakmak istemiyordu 

- Korkuyorum, diyordu, yatarsam 
bir daha kalkarruyacağım gibi geliyor." 

İsmail Habib sözlerini bitirirken Da· 
biliye vekili ve Parti genel sekreteri 
B. Şükrü Kayadan bir taziye telgrafı 

geldi, telgraf şudur: 

Üniversite rektörlüğü vasıtasiyle 
üniversite konferans salonunda Abdül
hak Hamid ihtifali heyetine. 

BAYAZID 
İstanlıul 

ı·ürk milletinin ve türk sanatı• 
nın büyük kaybını bir milli matem 
olarak karplamakta ve derin bir 
acı daymahtayı%. Bütün türk mil
letinin hissettiği bu mateme örnek 
olmak hususunda gösterdiğiniz 

heyecan ve sayı;ıya İ§tirak eder 
hepinize taziyetlerimizi ve saygı
larımu:ı sunarım. 

Dahiliye Vekili ve 
C.H.P. Genel Sekreteri 

ŞÜKRÜ KAYA 
Telgraf salonu dolduran binlerce 

münevverin, içinde yaşadığı derin bir 
matem havası içinde dinlendi. 

Midhat Cemalin sözleri 
Bundan sonra kürsüye şair Midhat 

Cemal geldi ve dahi şaire dair hatırala· 
rını anlattr. Dünkü merasimi izah et
tikten sonra dedi ki: 

"- Nanıık Kemali bir imamla üç 
hamal gömdü; bu saray devridir. 

Fikretin cenazesini Aşiyanın iki 
odasını dolduramıyan bir zümre göm
müştü; bu meşrutiyettedir. 

Hamidin tabutunu bir kolundan 
bir millet bir kolundan bir devlet tuta
rak kaldırdı, Bu cumhuriyettedir. 

Hürmet yalnız ölüme karşı yalan 
söylemez . ., 

Hatib sözlerini şöyle bitirdi 

"- Asırlar daima yüz sene değil

dir. Bir asrr bazan 83, hazan 86 yıldır. 

Ve bu asrrın adı hazan 83 yaşında ö. 

len Viktor Hügo'dur . 

Bazan 86 yaşında ölen Hamiddir.,, 

Bundan sonra daha bazı gençler 

Hamidi terennüm ettiler. En sonra ü

niversitelilerden Bay Kemal Hamid i
çin bestelediği bir mersiyeyi okudu. 
ve ihtifal derin bir matem havası için
de sona erdi. 

Halhevinde wren 
Halkevi yarın gece saat 20.30 da 

Hamid için bir ihtifal hazırlamıştır. İh
tifalde bir çok vatandaşlar söz söyliye
cek büyük şairin şiirleri okunacaktır. 

Halkevi gençleri de tezerden bir par-

ULUS 

Ba~hal<.amnıız 
Yugoslavya da 
seyahat yapıyor 

(Başı 1. irJ.ci sayfada) 
''- Yaşasın modern Türkiye ve O

nu yaratan Kemal Atatürk, yaşasın o
nun eşsiz mesai arkadaşları İsmet İnö
nü ve Rüştü Aras.'' 

Bu sözlerden sonra muzika türk miL 
ll marşını çalmıştır. 

İsmet İnönü, bu nutka sırbça olarak 
cevab vermiş ve demiştir ki: 

"- Bay reis, arkadaşım ve ben, 
samimi kabülünüzdeıı dolayı derin bir 
surette mütehassısrz. Ben ve dostlarım 
yeni Yugoslavyanın kalbinde bulunmak-
la bahtiyarız. Irkımızın ananeleri, kah
ramanlığı diğer bütün insan faziletleri
nin üstünde telakki eder. Yugoslav mil· 
letinin milli seciyesine karşı olan hay
ranlık ve bağlılığımız bu suretle daha 
iyi anlaşılır. Y aşasxn Yugoslavya, yaşa
sın majeste krral ikinci Piyer, yaşasın 
altes ruayal naib Prens Pol, yaşasın a. 
ziz dostum Milan Stoyadinoviç." 

Bu nutku sürekli alkışlar takib et
miştir. 

Misafirler bundan sonra istasyon

dan ayrılmışlar ve tersaneye doğru bir 

otomobil alayı teşekkül etmiştir. Alay 

üzerlerinde "hoş geldiniz,. yazılı üç ta

kın altından geçmiştir. 

Misafirler öğle yemeğinden sonra 

Tr:ıjevo mevkiine doğru seyahatlerine 

devam etmişler. başvekil B. Stoyadino

viç Belgrada dönmyştür. 

Türk m~safirler 15,30 da şehre var

mışlar ve orada heyecanlı gösterilerle 

karşılanmışlardır. 

Türkiye başbakanı maiyetiyle bir

likte şehrin tayyare meıydanmı ziyaret 

etmiş ve iki saat kadar burada kaldık

tan sonra Saraybos.naya hareket etmiş

lerdir. 

Yugoslav gazetelerinin yazdıklan 

Belgrad, 15 (A.A.) - Gazeteler 

Türkiye Başb::ı.kam İsmet İnönü ile Dış

İşler Bakanı Doktor Tevfik Rüştü A

rasın Belgraddaki ikametlerine bir çok 

makaleler tahsis ediyorlar. 

Politika gazetesi ilk sayfasında, 

ça temsil edeceklerdir. 

21 nisan çarşamba günü memleketin 

167 halkevinde Hfun.id için törenler ya

pılacaktır. 

86 yaşında, yılların adediyle bir as. 

rı doldurmadan fa.kat edebiyatnnız için 

asırları gölgede bırakan abideler veren 

şairiazamın hatırası 21 nisanda, ayni sa.. 
attc halkevi salonlarını taşdıacak 

münevverlerin hafızalarında bir daha 
cnlanacak, yaşayacaktır. 

Halkevlerinin tertib edecekleri prog 
ramda Hamidin eserlerinden hayatn
dan parçalar konacak ve okunacak, 
anlatılacaktır. 

Hiimidin evine verilen kira 
ailesine verilecek 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Bele
di.ye meclisi makamın büyük şair Abdül 
hakhamidin evine kira olarak verilen 
paranın Hamidin ailesine verilmesi ve 
şehir adına ailesine başsağı bildirilmesi 
teklifini kabul etti. Mec1is ilrniciteşrin
de toplanmak üzere dağıldı. 
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Kapitülasyonlar konferansı 

ontrödeki görüş e er 
çok münakaşalı oldu 

Montrö, 15 (A.A.) - Mısır ka· 
pitülasyonları •konferansı tarafından 
muhtelit mahkemelerin nizamnamesi 
hakkındaki mısır projesini tetkik iç.in ku 
rulan nizamname komisyonu, dün öğ
leden sonra mısır projesini tetkike baş
lamıştır. Komisyon istinaf mahkemesi 
ile muhtelit mahkemelerin bırakılması 
hakkındaki birinci maddeyi, birind oku. 
nuşta kabul 'etmiştir. Komisyon muhte
lit mahkemelerin kaza dairelerinin an
cak istinaf mahkemesinin fikrini bil. 
dirmesinden sonra değiştirilebileceği

ni tasrih eylemiştir. Bundan sonra mah
kemeler ile istinaf dairesinin kimler. 
den kurulacağını bildiren ikinci madde 
üzerinde uzun münakaşalar olmuş ve 
mısır projesinde tasrih edilen yabancı ıha 
kimler çoğunluğunun intikal devresinin 

nihayetine kadar değişmeden durması 

teklif olunmuştur. İstinaf mahkemesi 

11 yabancı ve 6 mmrlı hakimden mü. 

rekkep olacaktır. İnti.lcal devresinin bi-

İsmet İnönü ve Arasın görüşmeler es
nasında yugoslav dış politikasının bal
kan antantı çerçevesi içinde ve Millet· 
ler Cemiyeti paktına uygun olarak de
vam ettiğini müşahede ve tesbit ettik
lerini kaydediyor. 

Gazete, türk sanat sergisinin tören

le açılışına dair haberleri kaydettik· 

ten sonra tebliğin neşrine geçmeden 
evvel bu hususta şu tefsirlerde bulun· 
maktadır : 

"Türk misafirleri Yugoslavyadaki 

ikametlerinin bu ilk kısmının &Onunda, 

İsmet İnönü, Doktor Tevfik Rüştü A

ras ve Stoyadinoviç, görüşmelerinin ne

ticelerini türk, yugoslav yabancı ka

moylarına bildirmeği lüzumlu görmüş

lerdir. Zira, türk devlet adamlarmm 

bu ziyareti sarih bir nezaket mahiye· 

tinden başka olarak, büyük bir politik 

ehemiyeti de haiz bulunmuştur. Bunun 

içindir ki, hükümet reisleriyle dış ba

kanları gazetelere verdikleri tebliğde her 

şeyden evvel iki memleket menfaatle· 

rinin tıpkılığını layik olduğu şekilde 

kaydetmişlerdir. Zira, Türkiye ile mü· 

nasebetler yeniden tesis edildiğindenbeci, 

iki memleket arasındaki bu münasebetler 

tam bir ahenk ve vifak dairesinde ce

reyan etmiş ve son senelerde müşterek 

diplomatik faaliyetin bütün sahaların

da hakikr bir görüş uygunluğu görül

müş ve tesbit edilmiştir. 

Evvela, ebedi bulgar • yugoslav 

dostluk paktının akdi üzerine hadis o

lan vaziyet, sonra da Yugoslavya ile 

İtalya arasında ahiren imza edilen po
litik ve ekonomik anlaşma bahse mev
zu idi. İsmet İnönü, B. Tevfik Rüştü 
Aras ve B. Stoyadinoviç, tebliğlerinde, 

bütün bunların iki devlet dış politika. 
sında takibettiği hedefe, tabii ki bu, 
cihet çok mühimdir. Balkan antantı 

çerçevesi dairesinde ve Milletler Cemi
yeti paktına uygun, olarak, tamamen 

rinci kısmında bu vaziyet değişmeden 
devam ettirlecektlr. Mısır projesine 
göre ikinci devrede ıboşalan yabancı az
lıklar yavaş yavaş mısırlı azalrla doldu
rulacak, fakat bq nisbet iki sülüsü aş. 
mıyacaktır. Sanıldığına göre bu üç kr. 
sanlık intikal devresi komisyonun ö
nümüzdeki celsesinde nihaıyet pek faz
la güçlükle karşılaşmaksızın kabul olu
nacaktır. Komlsyon, intikal devresinin 
müddeti ile uğraşmamıştır. Zira bu me
sele umumi komisyonun selahiyeti için-. 
dedir. 

Mıstnn M. Cemiyetine girmesi 
Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler Ce. 

miyeti asamblesinin 26 mayısta toplana

cak fevka1ade toplantısı ruznamesi neş~ 

redilmiştir. Bu ruznamede, mısırın Mil. 

letler Cemiyetine kabulü hakkındaki is.ş 

teği ile ölen bir belçikalı hakimden bo

şalan enternasyonal adalet divanı aza
lığına yapılacak seçim vardır. 

tevafuk ettiğini tesbit etmektedirler. 
Balkan antantı teşkilatının dayan. 

dığı Milletler Cemiyeti prensiblerine 
uygun olarak vahdet bu defa Belgrad
da bir kerre daha teyit edilmiş bulun. 
maktadır. Türkiyenin ve Yugoslavya
nın müşterek teahhüdleri çerçevesi için. 
de· işbirlikleri hiç şüphesiz iki memle· 
ket menfaatlerine ve genel barış men
faatlerine hizmet etmektedir. 

Bunun içindir ki de>ktor Aras gaze. 
temizin bir muharririne balkan antantı
na ve onun faaliyetine tam bir inanla şu 
sözleri söyliyebilmiştir. 

"- Gerçek, bizde balkan antantın
da, yeni hiç bir şey olmamıştır. Barışı 
arzu ediyoruz, istiyoruz ve elde edece
ğiz. Batıda çok ihtilatlar mavcut. Biz
de kimse bunları istemiyor.,, 

Büyük askeri 
manevralar 

(Başı 1. inci sayfada) 

det kalacakları bildirilmektedir. İsken
derun'lu erzak müteilhhiclleri bu vazi.. 
yetten memnundurlar. Şimdiden asker 
erzakını taşımak için kamyonlar kirala
mışlardır. 

Akla gelmedik İ§kenceler 
Şa~ 15 (Hususi) - Türk köyle

rinde silah aranma bahanesiyle tahar

riler devam etmektedir. Bu maksadlarla 

Seloder ve Uçoha köylerinde de araş. 

tırmalar yapılmış ve iki av çiftesi bu

luıunuştur. Taşınması kanunen memnu 

olmıyan bu silahlan taşıyanların evleri 

yağma edilmiş, ma11an ellerinden alın

mııtır. Bu köylerde maznun sayılan ye

di türk ellerine kelepçe vurularak Bey. 

rut harb divanına sevkolunmuşlardır. 

Silih aramak bahanesiyle kadnılan da 

çml çıplak soymaktadırlar. Bu şeni 
tahrikata türkleri hadise çıkarmaya teş
vik için baş vurulmaktadır. 

'fefrika """'o. 5 mia'nın arkasından ormana kadar gideceğini 
biliyordu. 

- Ay ışığında bu fena bir buluşma mağ
rur Titania, dedi. 

alır, hazan hava gibi hafif ve seyyal vücudu 
ile yayığın içine sokulur, orada dans eder, , 
bu sırada zavallı sütçü kız da boşu boşuna 
tereyağı yapacağım diye yayığı çalkar du -
rurdu. Köylere gezmek, dolaşmak için ge
lenler de Puk'un elinden az çekmiyorlardı 
hani. Muzip peri içki kaplarının içine gİfo~n
ce onlar da bozuluyordu. Birkaç komşu koyfy
lü, aralarında buluşup içki içmek ve ke 
çatmak istediler miydi, Puk hemen kıza.rIJl~ 
bir istiridye halinde içki kadehinin içine gı .. 
rer, adamcağız onu içmek isteyince burnun
dan getirirdi. 

Yazanlar:· 

Lisander ile Hermia'mn buluşmağa ka
rar verdikleri orman ''peri'' adiyle andığımız 

Çeviren: küçük mahlfiklann sık sık toplandıkları 
Nurettin ARTAM bir yerdi. 

Peri kıralı Oberon ile peri kıraliçesi Ti
tania maiyetlerindeki ufak perileri toplaya -
rak bu ormanda gece yarısı şenlikleri yapar

Hermia babasının evinden kaçıp oraya gide- lar<lı. 

Mary ve Charles Lamb 

Orta yaz gecesi rüyası 

cek olursa orada pekala evlencbilirlerdi. Bu küçük peri kıralı ile krraliçesi arasın -
Lisander dedi ki: da, o günlerde acı bir geçimsizlik vardı. Bun-
- Seninle şehrin birkaç mil dışındaki lar güzel ormanda ay ışığında hiç buluşmaz. 

ormanda buluşuruz; Helena ile birlikte gü- lar, biribirleriylc kavga ederler, bu kavgalar 
zel mayıs ayında sık sık gezmeğe gitti- peri milleti korkulanndan palamutların içi-
ğimiz güzel ormanda. ne sininceye kadar sürerdi. 

Hermia bu teklifi sevinçle kabul etmiş ve Bu geçimsizliğe, Titania'nm arkadaşla-
babasmm evinden kaçmak hususundaki ka - nndan birisinin oğlu olan ve annesi öldük
ranm Helena'dan başka hiç kimseye açma· ten sonra kıraliçe tarafından çalınıp ormana 
mıştı. Helena, kadınların sevgi yüzünden iş- getirilen bir çocuğu kıra! Oberon'a verme
ledikleri çılgınlıklardan birisini işliyerek, mek isteyişi sebeb olmuştu. 
bundan hiç bir fayda çıkacağını da ummadı- Aşıkların ormanda buluşacakları gece kı
ğı halde bu haberi Demetrius'a yetiştirdi. raliçe Titania maiyetindeki kadınlarla orada 
Bundan alacağı kötü zevk, sevgilisinin arka- gezerken, mini mini mabeyincileri ile birlik
sr dan ormana kadar gidebilmekten ibaret te dolaşan kıra! Oberon'a rastgeldi. 
kalıyordu. Çünkü Helena, Demetrius'un Her- Periler kıralı: 

Kıraliçe cevab verdi: 
- A, sen misin kıskanç Oberon? Periler 

etrafta sıçrayıp duruyorlar. Ben onların ne 
olduğunu bilirim. 

Oberon: 
- Biraz gecik aceleci peri, dedi, ben se

nin efendin değil miyim? Titania niçin Obe
ron'una kafa tutuyor? Şu sendeki çocuğu 
ver de maiyetimde kendisine iş vereyim. 

Kıraliçe cevab verdi: 
- Yüreğini rahat tut; senin bütün bir 

peri kırallığını versen bu çocuğu satın ala -
mazsın. 

Kıraliçe. dehşetli surette öfke:enen kıra
lı bırakmıştı. 

- Peki, yoluna git~ dedi kıral, daha şa -
fak sökmeden sana bu sözlerin cezasını 
çektireceğim. 

Daha sonra Oberon gözde bir danışmanı 
olan Puk'a haber gönderip çağırttı. 

Bazan Robin Gudfelo ismini de alan Puk 
çok kurnaz ve muzip bir peri idi. Komşu köy
lerde komik komik cyunlar yapardı. Ba
zan süthanelere girer, sütlerin kaymae·nu 

Bazan yaşlı bir kadıncağız üç ayakh san: 
dalyasına oturup başından geçen acıklı ıı; .. 
ceralan anlatmak ister, fakat Puk daha ve 
ken davranıp sandalyayı altından ç~ker·ne 
kadıncağızı yere düşürürdü. Bunun .. uze~~en 
etraftakiler kahkahayı basarlar, gutıne 
katılır, eğlenirlerdi. n bU 

Kıral Oberon, geceleri gezginlik ede 
hafif ruhlu periyi yanma çağırdı: kızJ..a.• 

- Buraya gel Puk, dedi, git ~ana ]_J;o· 
nn "tenbellik sevgisi" dedikleri çıç~kte~yarı 
par da getir. Bu mor çiçeğin usaresı uy 

(Sonu vad 



H>· 

A"tina Metkubları: 18 

nşacı letaksas 

General Mef aks as hangi 
şartlar içinde hükümeti aldı 

ve şrmdi nedy:,~~~~~?.v ... it-~ 
Fısıltı halinde: . · 

.. . titna hürrıyetlerı· 
- Saz, yazı ve 1Ç b bir 

nin tahdidine istinad eden ka a 
sa~ · r g ın~a. ibi· 

İnhidamJardan bahseder ~ ', ar
- Yunanistanda bir tek sı~~~ı .P 

· t dı"'ını yati kalmadı, bir tek gazete ıs e ., 
-zamaz! 

Ve harekctsizliğimi görünce'. b" . 
. k nıoratıf 11 

- Müphem ~kilcl.C 0
• r- al ·uA rtiden b ıser meclisten ve tek ı:nı ı pa 

diliyoı;t 1 
· di Aynlae3.ktı <. 

Gene cevab verme m. 
Elimi srkarken. size dedi; ~ 

D. r •ın· yunanlı oldugunu ve 
- ıyoıen d ~ ı 

Atina. ile Koı:ent arasında fd:~ . ~ 
hat:n:latmam<i müsaade eder mısu:ız· 

.. .• · k"" evı var-Diyojen'in buyuk bır up 
~ k gun" )erde bu • 

clı. Yağmurlu ve sol:u 
.. 1" ·· lerde dı-

nun içine girerek, gune~ ı gun 
şına çı..ICarak ve güneşe seıi:lerek ısm.u:· 

dr. Büyük İskeo:de-re ; . , 
- Gölge etme başka ihsan ıstemem. 

. . . b eli. Cünkil Dıye D1yo3en ceva ver -
t _ . D" · aı;asmda ı.ı>ke.nder gj.ineş ı!e- ı.yoıen 
duruyordu ve Diy ojen ısınamıyordu. 

Güler.ek ; . 
- Yunanlılar hürıiyetlerini. Dıyo· 

· ,. .. . · tl" ~ · •-~dar severie.ı JCn ın hu-rrıyetı sev 1gı ,..... 
Farklar: var! dedim; 

küp - Yunaıı!zJar DiyoJerı gibi 
içinde oturmuyoc1ax, çıplak gezmiyor· 

lar v·e gü.ne~te ıs nn:ıryEJrlar-. 

Memleketin kara, deniz, hava mü
dafaa kuvvetleriırin. (lciı bu ~ vekaleti 
hariciye ile beralıeı: ba~vekil general 
Metaksa$ idare eder) takviyesine aid 
kısımlar hariç. hükümetin iş z.:ırogrcr
mmda M etaksas inşası; 

•• Muayy en hatları tamamlamak için 
on senelik bir ~iınendü.fer inşa progra
ıııııı. t ren, otomobil yolları arasmda il ti
~tmh~tıa-rı tesisi, büyük ormanları is • 

c,.. efe • • 
cın. m~mle~ıryoIIarmın travers ihtiya-
rnek: i in Aet 0nnanıarıwfan temin et. 
anlaş ç 

1 
alakadar vekaletler arasrnda 

ve . nıa. ar, verg_i usullerinin ıslah ve 
rgılenn tevhidi suT:..ma - kurutma 

ve ~Öylülere arazi tevzii işlerinin ik • 
~alı, sedler, te~cir, fidanLklar, mem • 
eke~t~ mübalağalL döviz: i.hracmm 
lllenı ıç ın tedbirler, yabancı meml.eket.
le.cJe tütün satış mukaveleleri ;.kdı, l?a: 
tnuk ziraatini takviye ve mahreçlcrını 
genişletmek için teşebbüsler, tuzlala. -
rın mad"enlerin ve sınai teşebbü·s.rerın 
iç. ~e dış, pa:zadar. ilrtıiyacma göı-e hi 
ınaye ve takviyeleri, ticaret o~.zr n~ 
ve bütün di~er iktısadi teşekkullerın 
tı:nsik- ve taıızirnled., belli başlı ~ima~ : 
!arda deniz ticaret malıkemelerı tesı~ı 
için teskiiatı esasiyede Y~~ılacak tad~l 
hazrrlıklan denir ticaretmın aç.ıkdenız 

' ink" (Amenlta) ve kap.otaj batla.nnda ı-
.._,.._. . . ' " Y'""llrlacak etiidler ~~ ıçm yapx.i.dn ve ... .. 
ve temin eililen muafiyetler, arma.to~ • 
1erie mürettebat arasında me~urı bata. 
k ·- murette em usulünün ve arrnatoT 
,...;.;__ ·ıı . ..ı- mürekk.eb iş bürola--• .... ıessıı e1:ın~ . d. . . kol 
tının tesisi, ücretlerin te-vhı 1 ıçın d -
lektif mukaveleler, sıhhi, mali yadlr : 
te~kkiilleri, bahrl mesldc namze . • 
1 · · · , · tı'h n ve ya" tahdı· en IÇJ:n mecburı ım a ... 

1 b~ içtimai yardım ınekte!Jinin . tes~ı 
başta olmak üzere, mektebler~ekı fakır 
ocuklar için yemekhane~cr,_ ıy~ha -

~eler, kreşler, tatil ~~lonılen, fakır ~o: 
cuklan giydirmek ıçın çocuk vestı 

erleri, meccani talebe yu~d!arı, has1:a;: 
barıelerde fakir talebele~ ı~m hu~usı 
yatakhaneler, büyük şehırl"'rde fakır -
Jer için bedava yeme~ : nalk çorbası • 
I<admlar ve erkekler ıçın gece melcele
ı:i, fakir hastalar _içi~ bed~va kan, ~mat
buat ve turizm sıyası ması;eşarlı~.ı:ı.ı.n 
tesisi, teşkilat,neşriyat, sergJler ve ılre. 
ilh ... ilh ........ .. 

Diye hulasa edi1mi~tir ki, kari'lerim 
bu hufiisalarda aynı zamanda Metak
sastan önceki - siyasi fırkalar devri • 
hülıümetlermin zaaflarını da bulabilir-

]er. 
4 ~<Tus.tos 1936 tarihinde Atinada 

çrkan yüksek tirajlı 15 gündeJik ~ze. 
tenin, ikisi müataki!, biri sola müte
veccih mustakil, beşi balkçr, biri mili 
halkçı, üçü venizelist, biri liberal, biri 
radikal sosyalist, bici sol imiş. 

Çoğu liderlerinin ölümiyle ortadan 
kalkan s iyasi frrkaJar tesirinden bahs
etmeks "zin; Metaksa~tan önce~H hükü
metleı:fo, böyle bir yaprcrl rk ve sanat
tan mahrum oluşları, Yunanistandald 
bu siyasi kanaat ayrıl ıklaı mm neticesi 
telakki edilemez mi? 

Metaksas inşa::.ı büyük bir terkibci· 
liktf;r ki; bunun hareket noktasrnı ter
biye sistemi, varış noktasını da - heni.iz 
sarahatle söylenmemiş olmakla bera -
ber mesleki temsiTe istinad eden bir 
meclis hükümeti te~kil ediyoT. 

Atina'da salahiyettar devlet adam
larmdan biri biz-c ; 

- Metaksasa kadar yunan demok

rasisi en büyük ı~tırabrnı klasik tahsil 

müesseselerinden çekti! dedi. 

- Yı!Tarca jimnazlarımız Yunanis
tana. yarı rnünevveı:, istihsal sahaları -
nrn hiç_ birinde i~e yaramaz, hayat içim 
mücadele kabiliyetleri az. kafalarr müs
bet bilgi yerine mücerred na.orarıyeler
le dolu, siyasi hayataı siyasi fırkalar 

pe~inde talebe grevleriyle başlayan ft 
!Jüyüdükçe maddi, manevi tatminleri 
~mkansızlaşan bir sürü küçük politika 
adamları yeti~tirdiler. Memleket değiJ., 
siyasi partiler için çahştdar. Şimdi 
bunların hepsi deii~iyor. Jimnazlar 
yerlerini yavaş yavaş ameli tahsil " 
dersleri mıntakanını zirai,. aınai, ticari 
ihtiyacslaııına göre tanzim edilen ihti -
sas- n:rekteblerine bırakarak ortadan ll;al 
kryorlar. Yeni tahsil sistemi hem hal • 
kın ok.uma ihtiyacım tatmin edtcek 
hem de memleketin muayyen. işlerin~ 
müshet bilgisiyle yardım edecek insuı
Jar yetiştirecektir. Ve sistem, ınlcipf 

ettikçe parti ihtiı:ası yerini vazife ve 
ınesuliyet esasına d<ıyanan memleket 
sevgisine bırakacaktır. 

Atina'da kendileriyle konuştuğu -
muz bütün devlet adamları bize; Me-

p '"' urova azrsına 

dair mühim 
bir konferans Başiktaş geliyor 

Halkevi müze ve sergi şübesinin ter
tib ettiği seri konferanslardan 7 incisi ö
nümüzdeki cumartesi günü saat 17,30 da 
Türk Tarih Kurumu üyelerinden kül~ 
tür bakanlığı Arkeoloğu Bay Remzi O
ğuz Arık tarafından verilecektir. Bu 
konferansın mevzuu Turova kazxları

dır. 

Y ann A. Gücü, pazara 
G. Birliği ile karşdaşıyor 

Schlimann'm Turovada ilk hafriya. 
ta başlaması 1869 - 1870 yıllarına rast. 
lar. Demek 67 yıldanberi burada ilim a
damları araı;ıtrrmalar yapmakta devam 
eyliyor. Bunun sebebi nedir? ilim adam.. 
tarını, Anadolunun bu garb şimal köşe. 
sindeki örene çekip getiren cazibe nere. 
den geliyor? 

Konferansa ilkin bu sebebi anlatmak

la başlanacaktır. Böylece ilk kazıyı ya

panlarla meşhur İlion beldesinin tarihi 

aydmlatrlmı~ olacaktır. Konferansın ikin 

ci kısmı Turova kazılarının Anadolu 

taı:ihinc vı: dünya Arkeolojisine verdiği 

çok müb,im vesika1arm mahiyetini ortaya 

koymaya ayrılmıştır. Anadoludaki eski 

ticaret yollarının g~rb sonu olan bu es

ki beld enin verd i ği vesikaları tetkik, 

aynı zamanda Turovayı efsaneden çıkar

mak, tar.ihin müsbet görüşlerine emanet 

demek olacaktır. 

Gümrük memurları için kurs 
İstanbul, 15 ('Felefonla) - Gü~ 

rükte genç memurlar için bir kurs açıldı. 

Kurs müddeti iki ay olacak ve genç me
murlar tlurada gümrük mevzuatını öğ
reneceklerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: RADYO ! 
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ANKARA 
ÖCLE NEŞR1Y ATI: 

12.30-12.50 Muhtelif plak neşriya
tı, 12.50-13.15 Plak: Türk musikisi ve 
halk sarlcı1arı, 13.15-13.30 Dahili ve ha
rici haberler, 17.30-18.30 1nkılab ders
leri (Halkevinden naklen.) 

AKŞAM NEŞRJYATI: 
ıs.30-18.45 Muhtelif plak nefriya.tı, 

1&45-19.00 İngilizce ders (Azime İpek), 
19.00-19.3<> Fasıl saz heyeti tarafından 
tiirk musikisi, 19.30-19.45 Saat ayarı ve 
arabça neşriyat, I9.4S-20.I5 Fasıl saz 
heyeti tarafından türk musilHsi, 20.1~ 
20:30 Konferans: Parazitolıoğ Nevzad, 
(Sokucu haşerelerin hastalık naklinde 
rolleri), 20.30-21.00 Keman solo (Nu.
reddin Şazı) (Piyanist Maı;sel Bi re
fakatile), 21.00-21.15 Ajans haberleri, 
21.15-Zl . .55 Stüdyo salon orkestras-r, 
21.S5-22:01i> Yarınkı: program ve lstklil 
marşı . 

İstanbul Beşiktaş takımı bu sabahki 
trenle şehrimize gelece.k ve milll kü
me maçları için cumartesi günü: Anka
ra Güc~ pazar günü de Gençler Birli
ği ile karşılaşacaktır. 

Beşiktaş takımı bu sabah istasyon
da T. S. K. mensup1arı ile Ankaralı 

sporcular tarafından törenle karşıl-ana
caklardır. Öğrendiğimize göre, Bqik
taş şehrimize tam kadrosu ile gelecek
tir. Hakkı ve Hüsnü Ankarada bulun
dukları için Ankara Gücü ve Gençler 
Birliği bu kulübün eksiksiz ve kuvvetli 
ekipi ile maç yapacaklardır. 

Şimdiye kadar yapılan maçlar Be
şiktaşm ne vaziyette bulunduğunu a
çıkça göstermektedir. Fenerbahçeyi 
yenen Beşiktaş, İzmıirden bir beraber· 
lik ve bir mağlubiyetle dönmüştür. Ge
çen hafta Üçok'u 1stanbulda yenmiş-

tir. 

Ankara Gücü talihsizlikle geçen i
ki oyun dışında kudretini göstermiş 

bir haldedir. Yarınki maç için kendi
lerine güveniyoruz. Tereddüdsüz oy· 
narlar ve asabiyete ~pxlmazlarsa ne. 
tice her halde lstanbuldaki ikinci maç 
gibi olnuyacaktır. Güçlülerden Güneşe 
karşı çıkardıkları oyunu bekliyoı:uz. 

Gençler Birliği beş maçta hiç, de
ğiştirmecliği talmniyle hiç şüphesiz mil
li küme takımlarının: üzerine en çok 
dikkati çeken ekipi olmuştur. İzmir 

Tiftik Cemiyetinin 
çıkardığı yeni soflar 
Türkiye Tiftik Cemiyetinclen : 

Türkiye Tiftik Cemiyetinin Ankara 
atölyelerinde yaz mevsimi için halis 
tiftikten türlü renkte dokuttuğu Anka. 
ııar aofları satıp. çıkacıılm.ıtıtır. Bir tlca.. 
ret mÜCSBesesi olmıyan bu iaıaJatJıane 
memlekette tiftik dokuma endüstrisine 
yol açmış olmak ve aynı zamanda da hal
kımıza Ankara.mı.un bu kumaşını bir 
hatıra olarak giydirmek maksadiyle di'. 
riltilmiş ve maliyet fiatına vermekte 
bulunmuştur. 

Bu kumaıflardan enleri yetmiş santim 

olanların beyazlarının metrosu yüzeIJi ve 

renklilerinin yüz yetmiş beş ve enleri 

altmrş santim olan muhtelif renklilerin 

metrosu yüz kuruştur. Satış yerleri Ce. 

miyetin Bendderesindeki merkez umu
mi binaı;ı, Ankara Palas, ve yerlimallar 
pa.arıdır. Bayanlar için rob tülve.k.ac 
ve baylar için yazlık kostüm ve pardü. 
lil yapılmıya yarayan ve vücudu &fule.. 
şin hararetinden koruyan ve ba.b.ı:ısus 

talcsas hiikümetinin d'ıf sıyasasmr, aıı -
tant temeliııe dayananı sağlam ve de· 
vamlı bir su1ht türk - yunan dostluğu
na da; hükümct reisi muhterem Gen~ 
raf Metabas'ıııı • Yuııanistanı Asya 
harMa sürüklcye.ıı politikacılara: ka-r
fi . mukabil bir davası olil2:!ak ~hyan 
Ye iki rnemkket arasmda aiyas1 ve bil.. 
haMa ikt:ısadiı menfaatlerin dostça teliı
fiy le gittikçe inki~afı mukadder olan 
bir zaruret diye izah ettiler. 

Neşet Halil ATAY 

evlerde oda takımlıklarmda kullanılan bu 
zarif kumaşı muhterem vatandaşlara, bil
hassa sıcak vilayetlerimiz halkına tav-. 
siye eder taşradan ~rilecek sipari9lerin 
posta ile mahallcı:iııe derhal gönderile
ceğini arzcderiz. 

gazetelerinden aldığımız şu satxrJar O• 

kuyucularımıza her halde bir fikir ve
recektir : 

" ... Güzel, ahenkli ve hakim bir O• 

yanla Oçok spor takımım mağlub e
den ankaralı çocukları sam;miyetle teb• 
rik ederiz Misafirler, bitaraf bir hak~ 
min idaresi altında cidden üstüD ve 
kombine bir oyun çıkararak halk ü;ı~ 
rinde, kuvvetli bir taknn tesirini b'4 
rakmışlardrr.,, (Yeni Asrrdan) 

" .•. Çok güzel ve tamamiyle hakim 
bir oyunla Üçok takrmım 2 • 1 mağlrıb 

etti. A akara bu oyurıda ~ansızdr. Şiit 

çekmemeleri de rol oynuyordu. Yoksa 
fark lzmir takrmı için daha ağır ola• 
bilirdi .. ,, ( Anadoludan) 

Umarız ki Gençler Birli~i Ankara
da da güzel bir maç. seyretmek fırsatı· 
nı verecektir. Ankara Gücü ve Genç
ler Birliğine şimdiden muvaffakiyet· 
leı- dileriz. 

Futbol federasyonunun tebliği 
Futbol fedarsyonundan: 
Fikstür ~ucibince bu hafta Ankara .. 

da oy nanacak Milli küme maçları şun
larıdrr. 

1 - 17 nisan cumartesi: Ankara 

Gücü - Beşiktaş 
2 - 18 nisan pazar: Gençler Birliği 

Beşikta§ 

3 - Maçlara 15,30 da başlanacak ve 
her iki QYUnu Kemal Halim idare ede .. 
cektir. 

ı Eğitmenler 
için kurs 

Maarif ve Ziraat bakanlıkları birlilC.. 
te yeti,tirdikleri köy eğitmeleneri için 
çpk yerim.de ve faydalı bir karar vermiş.o. 
Jerdir. Geçen yaz Eskişehir çifteler çift .. 
liğinde ders ve ziraat tatbikatı gören 
eğitmenler mevsim dolayıaiyle bağcı. 

Iık, meyvecilik, sebzecilik, ipek böcek. 
ciliği ve diğer bazı ziraat sanatları Ü· 

zerinde staj görmü~erdi. Sonbahardan 
beri Ankara köylerinde vazifelerini mu .. 
vaffakiyctle başaran eğitmenler şim. 

di Bursa ziraat mektebi çiftliğinde a. 
çrlan bir kampa gönderilmek üzeredir
ler. 

İklim vaziyeti itibariyle yukarıda 
saydrğrmır ziraat i~lerine çok elverişli 
olan Bursada çadırlı kampta mekteb mu,. 
allimlerinin kontrolu altında yf!tiştiri
lecek olan eği~nler tiirk köylüsüne 
bu sanatlar için rehberlik edecekler ve 
ziraat fen mem.urlannın haki.ki yardıllL.I 
crlan olacaklardrr. 

Tamarniyle pratik olarak çalışacak 
olan kursan ınüdd-eti bir buçuk aydır Vt 
eğitmenlerin görgiiJlerini, tecrübelerini 
arttırmak içfo ziraat bakanlrğı icabeden 
bütün haxrrhTı::lan ve tetbirleri almrş bu. 
lunmaktadrr. 

... 
TetrJca n o. 36 

- - trn ilk ümidsizlik amna karş_ı koyamamış ol
masr teessürü mucibtir, il~a?ı~ .... " 

İhtiyar bağcr, yazıyı bıtırdıkten sonra, 

bile. 
Grandet: 
- Bırak uyusun, cevabını vereli. Bugün 

kötü haberler alacağr için ne kadar uyursa 
gene erken kalkmış olacaktrr. 

tün vücudunda nasıl duyarsa, öylece, durur 
gibi oldu, ve, kızcağız ağlamağa başladı. 

Babası, şi.iplıesiz altınlarına atfettiği aç 
kaplan nazarlariyle ona bakarak sorcltı: 

.. 
ugenie 

Grandet 

H ·de Balzac Yazan: onore · Ba dar 
Türkçeye çeviren: Nasuhı .. y . 

okuyunuz sö-zlerıy-
le Crnchot; "Şu ya~}_'I .. leridin önüne 

g ~eteyi Grandet nın goz 
serdi· 

"P . . . edilen tüccarından 
h" . arısın pek takdir d '1eçlnle 
b ırı olan: Mösyö Gran.det, ı:nuta. ı ir kur

orsacta .... d""kt n sonra beyıune b §u gorun u e . .. .. 
n sıkarak kendini öldurmuştur. . • e is • 

tif lVIösyö Grandet. parla~ento reıs~eme
s· anamesini göndermiş, tıcaret ma JcfııTma 
n-

1
•• a::iiığından da cekilmişti. Arılaşı . b ile 

ıı::.<>re b ~ . Ro"'"11rrı 
t\ orsa acentesi ve rıoten 6 ---
ı:ıou h · dd tıe sars -
llııs~ et'nin ifiasiarr onu ~-a ~~ e det'nin 
~<l(2 1• Bu~un la beraber, ~.0!Y0 Gr3;erecede 
ı.:ı· 0 lduo-u hu··rmet ve ıtıbar 0 • d" 
\.it k' b d ıste ı-
~i 1• muhakkak Faris piyasasın a . 

Yardımı bulabÜirdi. Böyle dürüst bır za-

notere, krsaca: -
_ Biliyordum, dedı. 
Bu si:>zler, parisli Grandet'nin Saumur

lü Grandet'den boş ~ere mi~y~nlannm ynr
dımmr istemiş olcfugunu duşunerek sırtm
da ürpermeler hisseden Cruchot'Y:u. noter 
duygusuzluğuna rağmen, buz gıbi don-

durdu: . wı-' 
_ Ya dün 0 kadar neşelı olan ogrn.:· 
Grandet, aynı sük1?1e~le cevab verdı; 
_ Hentiz bir Ş"ey bilmıyor. 
Her şeyi anlayan Crtıchot = . 
_ Allaharsmarladrk Gran~et, ~~erek, 
hkenıe reisi Bonfons'u temme grttı. 

ma Qrandet, eve dönünce kahvaltty~. hazrr 

b 
ldo Gizli bir rztırabm bize verdigı kaib 

ul . ı"Ie Eageme anasmm boynnna 
ha ecanr 

atrl~arder dörder merdivenler? inen Na-

non:= s· kahvaltr ediniz, dedi. Çocuk rn~: 
-. _ız or. Gc;zleri kapair iken ~e gu~ 

Jek gıbı uyuy . d' seslendim. İ~ıtrnedı 
zel ! oaasrna gır ım, 

Eugenie, babasının boş zamanlarında 
kesmekle eğlendiği, beheri bilinmez }{aç 
gramlık şeker tanelerinden ikisini kahvesi· 
ne atarken sordu: 

- Ne var? 
Bu suali sormak cüretini gösteremiyen 

Madam Grandet kocasına baktı. 
- Babası, beynine bir kurşun sıkmış, 

ö1müş. 

Eugenie bağırdı: 
-Amucam mı? 
Madam Grandet, infer gibi= 
- ZavaUr delikanlr, dedi. 
6ra~det sözüne devam etti: 
- Evet, zavallı, meteliği yok 
Nanorı, tatlı bir sesle, fikrini söyledi: 
- Halbuki, dünyanın hakimi kendisi 

imiş gibi ımşrl mışıl uyuyor. 
,. Eugenie yemektne vazgeçti. seven bir 

kadının kalbi, ilk defa, sevdiğinin felaketin
den duyduğu rztıraf>. ile srkışıp bu acıyı bü-

- Amucanı tammıyorsun; neden ağlı
yorsun? 

Buna Nanon cevab verdi; 
- İyi ama, başına gelenlerden habersiz, 

rahat rahat uyuyan bu zavalJr delikanlıya 
kim acımaz-! 

- Narrcın, sana söylemiyorum. Sen di • 
lini tut. 

Eugenie, o zaman, seven kadmm hisle
rini saklaması ~azım geldiğini anladı. Ce
vab verıhedi. 

Baba Grandet devam ederek: 
- Ben dönünceye kadar, umarım ki 

ona hrç bir şeyden bahsetmezsiniz, Matla~ 
Grandet. gidi~ ~ooayrrlaım.m kenarındaki 
hendekleri açtmnağa: mecburum. Ö~le za.. 
mam gelirim ve yeğenimle işlerini görüşii.
rüm. Sana gelince, Madınazel Eugenie, şaı
yed bu züppe için ağfıyorsan bu kadan yeter 
kızım. Onu ar.W{ bi:ı; daha görmüyeceksin .... 

(Sonu var) 



6 ULUS 

Bu bir kültür hcidi
se•idir 11e halk kendi
•ine i•nad edilen üç 
iltirayı bu hadise ile 
tekzib etmiftir. Hadi
seyi bu bakımdan mü
talea ettiğimiz zaman 
onun değerini 11ere
biliriz. 

Her alqam bir tem
sil 11erelim. Halkın 
aahneye olan sevgisi
ni ve alakcuını gene 
tatmin etmİf ıayda
mayız. Her ıeyclen 
e11el 1 5 o o kiıilik 
bir s a l o n lazun
dır. 

Ankarada yüksek 
ve ıuurla bir sahne 
ze11ki vardır. Bize 
karıı gösterilmif olan 
alaka ue sevgiden çok 
müteha.ms 11e mem
nunuz. Burada müs
takil bir sahne pekala 
yaşı ya bilir. 

Tiyatrosuz Anka
ra; barajsız Ankara, 
üniversite•iz Ankara, 
Sergievmz Ankara 
ve hatta mübaleğa 
değil, Halkev•iz An
kara gibi bir fey olu
yor. Sc."!htteli Ankara 
İ•tİ;;oru.ı. 

Dr. Vedat TOR Ferid GÜVEN - Ş. T. A.rtiatleri - B. K. ÇAGLAR 

Bir sahneye hasretimiz var 
Bir haftadanberi teh

rimizde bulunan latan
bul Şehir Tiyatrosu ar
tistleri, Ertuğrul Muh
sının de iştirakiyle 
Strimberg;.ı ' Baba" ad
lı piyesini üç günden be· 
ri Yeni Sinemada tem
sil etmektedirler. 

"-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· • • leketteki sahn.! hayatına 

girmek istiyecı münevver· 
leı i yetiştirmek; ikincisi 
de bu gençler vasıtasiyle 

h~lkın sahneye olan işt.iıa
kını tatmin etmek ... 

i Anketinıizin i 
i Neticeleri i 
i i 
i i 

: Ankara t 
Bu iki haşir vazifemiz

de diğer Halkevlerinde ol
duğ•ı gibi, Ankara Halkevi 
de her giın biraz daha fa.!
la mu• .. ıffak olmakta ve 
sahne hayatının kıymetini 
halka taddırmaktadır. 

Vilayet ilk günü se
yirciler kanuni haddi 
çok aşmış olduğundan 
temsili tatil etmittir. 
Dün ayakta duranlar 
çoktu, ve piyesin üçün
cü günü olduğu halde, 
bugünkü bütün biletler 
iki saat içinde tamamiy
le satılmıştır. Eğer şe
hir Tiyatrosu, bu sine· 
ma kapısında bekli. 
yen ankarahlann bu te 
maşa arzusunu tatmin 
etmek isterse daha bir 

i i 
i i 
! Bazı şartlar ve i 
• • ! yardınılarla i Bir ı•tırab me11zu;ı 

. . B iıim tecrübelerimiz 
gösteriyor ki halkta 

sahneye karşı büyük bi:
temayü1 ve alaka vardır. 

En büyük ıstırabımı .: salo
numuzun küçük olması do
layısiy le halkın be yiiksek 
arzusunu Iayikiyle yerine 
getiremiyoruz. Halkın sah
ne hayatından son derece 

! ! 
ı KuvvetDô bir ı 
l sahne i 
~ yaş<§ltalbDDDır ; 
• • . ~ ...................................................... ..., ............. ~ . ., .......... . 

hafta yalnız bu piyesi temsil et
meye mecbur bulunuyor. 

Bu kültür hadisesi, nasıl bir 
ihtiaycın tezahürüdür? Ankara 
müstakil bir sahneyi yafatabilir 
mi? Bu sahne devletten, belediye
den ve kültür müesseselerinden 
nasıl yardım görmelidir? 

Bu sütunlarda bu mevzu üze
rinde açtığımız ankete salahiyetli 
alakalıların ve münevverlerimizin 
verdikleri cevabları okuyacakaı· 
nız. 

Bu bir kültür hadi.esidir: 

V azifelerinin birisi de, türk sahne
sini kontrol ve ona milli kültü -

re uygun bir istikamet vermek olan ve 
türk sahne edebiyatının en güzel eser
lerinden beş altrsın .n sahibi bulunan 
Basın Genel direktörü Dr. Vedat Tör 

diyor ki: 

"Eveli geceki hadise, bence basit 
bir vaka degildir. Bu gayet mühim ve 
tipik bir kültür hadisesidir. Bunu böy
lece vasıflandırdığımız zamandır ki, 
onun manjs nı iyice kavramış olacağız 
ve belki de alınması lazımgelen tedbir• 
lerde biraz daha hassas davranacağız. 

Vakayı tahlil edelim: İstanbul şehir 
tiyatrosunun Ankarada verdiği temsil
ler her akşı..m hıncahınç dolmaktadır. 

eveli akşamki 7 inci temsile Ertuğrul 

Muhsin'in de iştrak edeceği ve Strin
berg'in meşhur Baba adlı piyesinin oy
nanacağını duyan Ankara halkı, daha 
iki gün evvelinden bütün biletleri kapı
ş yor. Birçokları, bilhassa yüksek tah -
sil gençliği, piyesi seyredebilmek için 
en pahalı yerleri istiyorlar. Fakat bun -
tar da daha evvel satılmıştır. Nihayet 
vilayet; herhangi bir hadisenin vuku -
unu önlemek için, haklı olarak temsi -
lin verilmesine müsaade etmiyor. 

dır. Halbuki işte ayın ortasına geldiği
niz halde bile - Ankara bir memur şeh
ri olduğuna göre - her akşam tiyatroyu 
dolduran bir münevver kütle Ankarada 
yaşamaktadır. Ve bu zümrenin kültür 
tezahürlerine karşı olan açlığı ve susuz
luğu o kadar bariz, o kadar aşırı bir hal 
almıştır ki, tiyatro salonlarına hü· 
cum ediyorlar. Bu, ne heyecan verici 
bir manzaradır. Bunun manasını anlı -
yalını. Halkın kültür eserlerine karşı 

duyduğu bu alaka önünde hürmetle eği
lelim. Ve Atatürk Ankarasını en kısa 

bir zamanda bir medeni tehrin icab et
tirdiği bütün kültür müesseseleriyle 
teçhiz edelim.,, 

Halke11i Reii•örü Ercümend 
Belaat Lav, diyor ki: 

A nkara Halkevi Rejisörü aktör B. 
Ercümend Behzad Lav diyor ki: 

" - Tiyatronun cemiyet bakımın • 
dan layık olduğu değer ve ehemmiyeti 
gözlerimiz önünde tekrar canlandırdı
ğı için bu hadisenin üzerinde durma -
dan geçilemez. Osmanlı imparatorlu -
ğunda oyuncu (aktör) ve tefeci birdi 
ve "mukallidin imanı sahih değil" di. 
aktör, askere bile al:nmazdı. Kanun hu
zurunda tehadeti bile makbul görülmi
yen bu insanın bugünkü rejimde her -
hangi bir meslek adamı gibi itibar ve 
saygı görmesi, benim kendi hesabıma 

tiyatromuzun yarını için ümid verici 
bir tezahürdür. 

Gençliğin kaliteli eserlere karfı duy
duğu bu alaka ile tiyatro ile uğratan -
lara ve sanat adamlarına, kendi yolla • 
rında sürçmemeleri için de ayrıca zım
ni bir ihtar teklinde telakki edilmeli • 
dir. 

B. Sadri Ertem'e göre. 

S adri Ertemin fikri şudur: 
" - Diyorlar ki halk, kaliteli e -

zevk duyduğu ve ona hörmet edilecek 
bir hisle bağlandığı ben de bir kanaat 
haline gelmiştir. Ve şunu da ilave et
meliyim ki, halk iyi ve yahud kötü bir 
temsili seçebilmek, muvaffak olan ve 
olmıyan sanatkarları birbirinden ayı

rabilmek seviye ve kültür mevcudiye
tini göstermektedir. 

Şunu diyebilirim ki imkan olsa ve 
her gün bir temsil verebilsek yine hal. 
kın sahneye karşı olan susuzluğunu 

gidermiye imkan yoktur. 
- Ankarada müstakil bir sahne ya

şayabilir mi ? 
- Kuvvetli elemanlar, kuvvetli eser. 

ler ve iyi bir sahne tertibiyle Ankara
da müstakil bir sahnenin yaşaması im
kan dahilindedir. Hiç bir yere bağlı ol
mıyan ve kendi kendini .idare eden bir 
tiytro trupunun müstakillen yaşaya

bileceğine kanaatim yoktur. Çünkü iyi 
bir tiyatro ve iyi piyesler sahneye ko· 
yan bir tiyatro heyetinin çok ağır mas
raflara katlanması lazımdır. Kendi sah. 
nemizin bir amatör sahnesi olmasına, 
ve elimizde daima iftihar edebileceği
miz güzel bir sahne ve salonun bulun
masına rağmen sahneye koyduğumuz 

eserler için yekunu küçük görülmiyc
cek paralar sarfetmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. Eğer İstanbulda olduğu gi· 
bi belediye ve diğer kültür müessese
leri bir sanatkar trupunun elinden tu
tarlarsa Ankarada sahne yaşar. Çünkü 
bizde tiyatro ücretleri, halkın daima ö
deyemiyeceği bir miktardadır. Halbuki 
mükemmel bir trup sarfedeceği parayı 
karşılayabilmek ,için bu yüksek mikta· 
rı almak mecburiyetindedir. Ankara 
balkının bir çoğu, muayyen aylık ka· 
nnçlara dayanarak yaşayan bir halktır. 
Bu vaziyette, her gün temsil vermek 
mecburiyetinde olan bir trupu nasıl tat
min edebilirler ? 

Üç hakikat: serden anlamaz. Bu, onu tekzib eden bir 
Ana hatlarını anlattığımız bu hadi- hadisedir. En yüksek kaliteli eseri oy- Tiyatro korunmalıdır. 

se bize üç şey anlatıyor: nadılar ve en çok kalabalık oldu. şunu söyleyeyim ki, Ankara halke. 
ı _ Halk iyi ve kuvvetli sanatkarı Diyorlar ki: kalitelı aktörü takdir vi hlka tiyatro zevkini tattırmak 

yetini harcamamalıdır. Öyle bir zaman
dayız ki, istidadını gördüğünüz her sa
natkara nad.ide bir çiçek itinası gös
termeliyiz. Çünkü inkilib yapmış ve 
yeni esaslar üzerine kurulmuş bizim gi
bi büyük davalar yolunda olan millet· 
ler için sahnenin ve sanatkarın rolü 
birinci plandadır. Nitekim bunu, çok 
iyi takdir etmiş olan kültür bakanlığı, 
büyük adımını atmış, akademiyi kur• 
muştur. 

iki bQ§lı vazife B u başlangıç sanatkarlara büyük 
ümicller vermektedir. Eğer sa· 

natkarl,mn, kendi varlığiyle aıyakta du. 
rabilme~ini istiyorsak büyük hataya dü
şerız. Çüııkü bugün bizim vazifemiz 
iki bacşlıdır: Hem sanatkar yatiştirmek, 
hem de sahne hayatının büyük varlığı
nı halka bir yaşama şartı olarak telkin 
edece~iz. Bugün bu şartlardan uzakta
yız. Onun için Ankarada müstakil bir 
tiyatronun yaşayıp yaşamayacağını mü· 
talca ederken, her şeyden evvel, böyle
ce müstak.il bir sahneye nasıl ve hangi 
menbalardan yardım edebileceğimizi 

tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Bu te
min edilirse, hem sanatkar yaşar, hem 
sahne yaşar ve hem de halkı tatmin et· 
miş olurl!.:: . ., 

Sahne.siz Ankara, Halkeu•İz 
Ankara 

G enç şair Behçet Kemal diyor ki: 
''- Ankara, artık, sadece hükü

met m~rkezi değil; Türkiyenin kültür 
ve sanat merkezidirde: böyle değilse 

bile böyle olması mukadderdir. Binaen
aleyh sade bu bakımdan bile Ankarada 
İstanbui Şehir tiyatrosundan daha kuv
vetli bir ekipi, neye mal olursa olsun, 
devlet kurmalıdır. Kaldı ki: An karada, 
yalnız tenha olan yaz aylarında civar 
şehirlerde Anadolu turnuvasına çılanak 
şartiyle, bir geniş kadrolu daimi tiyat
ro muhakkak yaşar ve lstanbuldan 
daha fazla verim temin edebilir; çün
kü henüz Ankaranın bu şekilde nezih 
eğlence yerleri İstanbul kaclıar fazla de
ğildir. 

Her bakımdan, her türlü esbabı mu
cibe ile Ankarada bir tiyatroya lüzum 
vardır; Tiyatrosuz Ankara, üniversite. 
siz Ankara, barajsız Ankara, sergi ev
siz Ankara hatta mübaleğa ederek fa
kat gene hakikatin hakkını vererek 
aöyliyeyim Halkevsiz Ankara gibi bir 
9ey oluyor.,, 

Şehir Tiyatrosu sanatkarları 
diyorlar ki: K endilerine sanat sevgsinin en gü· 

zel ve canlı bir tezahürü gösteril
miş olan İstanbul Şehir Tiyatrosu ar
tistleri; bu kültür hadisesinden çok 
mütehassistirler. Artistlerimiz diyor
lar ki: 

"- Ankarada sahne sevgisi, üze
rinde hiç tereddüd edilmiyecek kadar 
sarih ve kuvvetlidir. Burada sahneye 
aşık olan münevver zümreyi, nufusa 
nisbet edilirse, Türkiyenin hiç bir kö-
9esinde rastlanamaz. 

Ankara müstakil ve fakat kuvvetli 
bir trupu pekala yaşatabilir. Yalnız 

bu trupa sahne temin etmek ve saire 
gibi kolaylıklar gösterilmek ve bazı 
muafiyetler verilmek şartiyle ... Bir de 
hatıra gelen; büyük ve güzel bir salo
na sahih olduktan sonra her gün mü, 
yoksa haftada 3-4 gün mü temsil verile
ceği meselesidir. Bunlar teferruattır. 

Ana dava halledilmiştir. 
Çok mütehassis ve memnunuz. An

kara halkmın ve bilhassa gençliğin bu 
alaka ve sevgisi herhangi bir sanatka
ra daha iyi ve daha yüksek olmak için 
çok d~ğerli bir teşviktir.'' 

seviyor ve sayıyor. etmeyiz. Kaliteli aktörü takdir ediyq- ve onun sosyal seviyesinin yükselmesi· Muharrir Nahid Sırrı diyor ki: 
2 _ Halk iyi ve kuvvetli piyes arıyor. ruz. Muhsin ve arkadaşları hürmet ve ne yardım etmek gibi bir memleket me- N ahid Sırrı, Ankara sahnesi için 

3 - Ankarada müthiş bir kültür ku- takdir toplamışlardır. selesini gerçekleştirmek maksadiy le şunları söyliyor: 
raklığt ve açlığ ı vardır. O günkü kalabalık; Ankarada bir verdiği temsillerde, bazan, her seyırci "- Ankarada bir devlet tiyatrosu-

Yani, halk, kendisine isnad olunan tiyatronun milli bir zaruret haline gel- başına ıs - 20 kuruş masraf yapmakta· nun vakit geçirmeden kurulması lü-
üç iftirayı tekzib etmiştir. digini isbat etmiştir. Bence bu hadise dır. Ankarada her şeyden evvel 1500 ki- zumunu birçok defalar yazdım. Bü· 

ÜÇ iftira şunlardır: sebebsiz ve hedefsiz bir toplantı değil, şilik büyük bir salona ihtiyaç vardır. yük faydalar vermesini temenni etti-
1 - Aktör, aşağılık bir oyuncu de- bir kültür rüştüne ermenin alametidir.,, Eğer elimizde böyle bir salon olsa An- ğimiz tiyatro mektebi talebeleri, yanı-

ğildir. Bu itibarla tiyatro mektebine g i. kara halkevi, her gün bir az daha teki- ba§larında velev ki noksanlarla dolu 
recek olan cevherli insanlar, bu mille- Halkeui BG§kanının yanında mül eden sahnesiyle halka daha çok bir tiyatro bulunmasından çok istifa-
tin en ziyade hürmet edeceği şahsiyet- S on bir yılda, çatısı altına topladığı faydalı olabilir. de eder, aksi takdirde hemen hiç tec· 
leri olacaktır. Cevherine güvenenler, bir milyondan fazla vatandaşın on Tiyatro hayatını bizden daha çok rübe görmeden, yani zayıf yetişirler. 
bu hadiseden ibret alarak, muhitlerinin • binlercesine sahne zevkini aşılıyan ve evvel benimsemit olan bir çok millet• Esasen. adedleri fazla olmıyan bu ta-
ve hatta ailelerinin muhalefeti varsa o- bu zevki bir ahlak haline getirmek için lerde bile, sahne, malfun olduğu üzere, !ebenin hepsinin mektebi bitirebile-
nu kırarak bu cesur adımı atsınlar ve durmadan çırpınan Ankara Halkevinin büyük himayeler görmektedir. Sanat• ceklerini kabul etsek dahi, münhası-

mektebe girsinler. değerli ~kanı B. Ferıid Celil Güven karı, hem hayatını kazanmak; hem de ran yeni mektebten çıkınıf unsurlarla 
2 -: Kendisinin yüksek edebi kıyme- bu kültür hadisesinin manasını ve ıu· aanat kabiliyetini göatennek hususun• bir tiyatronun yarın kurulamıyacağı-

ti olan piyeslerden hoıJanmadığı ifti • mulünü çok iyi hissetmiştir. Diyor ki: da ild baflı vazife üzerine terkederse1c na kailim. Bir kumu tulCıat kumpan-
rasını halk evvelki gün realite halinde "- Biz Ankara Halkevi, sahneyi aanatldrm muvaffakiyeti nasıl tam o- yalarına atılmış bazı istidad ve kabili-
tekzib etmiştir. Halk hem sanatkarın, her suretle halka parasız olarak açmıı labilir? Esasen bizde, adetleri pek sa- yetler de aranılıp kurtarılınca, Anka-
hem de sanat eserinin yüksek kalitede bir müesseseyiz. Her sene Halkevinde yılı olan eanatkirm, her cepheden elin· ıa ve İstanbul tiyatrola11ına ferah fe-
olanrnı istiyor. 60-70 temsil verilir. Bu sene bu sayı den tutmak mecburiyetıindeyiz. EUSCQ rah yetecek sayıda •natkir bulacağı-

3 - Üçüncü iftira ise Ankaramızın daha çok artmıştır ve artacaktır. Biz- bin müfldilitla çarpışan aanatldr, bir- mıza şüphe etmiyorum. Eaaıen büyük 
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B. Musolini 
Al manyaya 
gidiyor mu? 
Roma, 15 (A.A.) - Yabancı guo-

tı delegelerine salahiyetli makamlardan 
verilen cevaba göre, B. Hitler ile S. 
Muaolini arasında vukua gelecek b~ 
görü9menin tarihi henüz teabit edilmit 
değildir. 

Bununla beraber, B. Mu.olüıi, :S. 
Hitlerin ziyaretini iadede buJunmaaıom 
pek tabii olduğu tasrih edilmigtir. 

B. Şuınig Romaya güliyor 
Viyana, 15 (A.A.) - Avusturya 

bqbakanı B. Şuşnig 22 nisandan İtal4 
yaya gidecek ve Venedilrtı B. MutoJi. 
ni ile görütecektir. 

B. Ruzvelt, amerikan 
demokrasisini övüyor 

Vatington, 15 (A.A.) - B. Runelt, 
"Amerika ittihadı" günü dolayniyle 
"Amerika ittihadı birliği'' nde bir Dil• 

tuk söyliyerek Amerika krtaaında hü
küm sürmekte olan ıulh ahdini övmÜf" 
tür. 

Hatib, her iki Amer.i.kada dört aene
denberi elde edilınit bulunan ekıono

mik neticeleri ehemiyetle .kaydetmittm 
B. Ruzvelt, Buenoa Ayrea konferanı 

sını ziyaretini hatırlattıktan eonra ye
ni dünyada demokrasi mileueselerinin 
gelifimine taraflı olan ve bu miaal, cİ4 

han ıulhu davasına yarıyan Amerika 
memleketleri birliğinin satveti bakJıcmo 
da unutulmaz bir intiba ile memlekcM 
dönmüt olduğunu ıöylemittir. 

Hatib, sözüne devamla de.mittir kh 
''- Demokrasi &fırı militarizmin ne

ticeıi olan enternasyonal güvemizlik 
havuı içinde inkişaf edemiyeceti gibi 
fikir ve din hürriyetlerinin kaldınL 

mak ıuretiyle de geli9tirilemez, böyl• 
bir vaziyet, milletlerin kendi h6kilmet
lerini bizzat serbestçe seçmeff:ri esall

na dayanan demokrasi ideallerine mu
haliftir. 

41 alman, vatandatlık hakkını 
kaybetti 

Berlin, 15 (A.A.) - Resmi psete. 

aileleri fardleri, karılan ve çocuklan ile 

birlikte alman vatandqbğmdan iaJıcaC 
edilerek bütün malları zabtolunan 41 
kişinin listesini neşretmelrtedir. 

Bunlar arasında ftınlar da vardır: 
Eald sosyalist mebuı Ofispieu, eski 

komünist mebuı Hugo Oberlayn, Yoe
sişe Zaytung gazetesinin parlimellto 
muhabiri Adolf Filipa Born, Frankfott 
üniveniteainde eski hukuk profesöfl 
Hugo Singheymar, eski mebus Rulb
rich, ve nihayet mefhur muharrir ı.u6" 
vig Ren. 

Hayf ada pom direktör muaTioİ 
öldürüldü 

Hayfa, 15 (A.A.) - Poliı direkd" 

muavini Halem Basta meçhul bir kislll' 
tarafından rüvelverle öldilrülıniifdl'' 
Katil aynı zamanda bir polis meınutO jJf 
bir de çocuğu öldürmüştür. 

Mııırm nufuau 16 milyona y.ıı-
Kahire, 15 (A.A.) - Nüfus taıırlfl 

bitmi9tir. Yeni tahrire göre, mı11rııı ~ 
fusu 15 milyon 904 bin ve Kahireoi'I 

nüfusu bir milyon 307 bindir. 

P . . . d . ·-•dı1 
anı ıergısı ne en ıerı __. ~ 

Paris, ıs (A.A.) - Gazetelerin ,,.ı-
dıklarına göre enternasyonal pari• ,,,. 

. . . l . b kıı--111• gısının açı ışının gen ıra. u-ıe;reoi-

beb ingiliz kıralının taç gıyıoe dr' 
dir. Çünkü yabancı misafirl~r LO~ 
şenliklerinden ~aha önce Parıtc ge 
yeceklerdir. 

lstanbulda sırt bamallıiı ~ 
İstanbul, ıs (Telefonla) -:-_::;: ,,_ 

halinde bir birinci tetrind~. ft,I 
nk ve sırt hamallığı kaldı .,.,,. 
içinde taşın tekerlekli ara~ 
lacaktır. 1""""" 

.-..=------------~~:.ft~ 
mübadeleıi de daima llluı::::t _,
halde fU muhakkak ki, b ~ " 
kezi bir daimt tiyatrocı;:.eket ~ 
lan yegine medeni aı ~ 
Türkiyedir. Cumhuriyet !t1 ..,O~ 
ve Kültür Balranlıi~•0 fC ~ 
lesini vı azmini bckliY0 r 
rus." ----~-....... __...--~~, ..... -_,,_~ :dd:.-·~-~-, .. --_,.Ja..ın:ıau..awu~ • ...1.. u~~.u.ı.ı ....... ı:......_d~ kazanc..y;olunda ener'isini ve kabili.. roller için bu iki sahne aruında aktör 

~~~~~~___!=---~~~~~~~--=-~~~~~~~~~~~~_J 



Hariciye Vekaletinden: 
. . . dereceden mevcud münhal memu· 

Hariciye Vekaletın?e 11 ı;~ müsabaka ile memur alınacaktı~. 
riyetlere talimatnamesıne tev 1 ~37 pazartesi günü saat onda Harı

Müsabaka imtihanı 3 mayıs 
ciye Vekaletinde y~pxla~a.ktır. 

1
. 1 in memurin kanununun 4. üncü 

Müsabakaya iştırak ıçın, ~a !Pd er azılı evsafı da haiz olmaları 
maddesindekilerden başka aşagı a Y 

lazımdır: . . iktısadiye ve içtimaiye ve fakül-
Hukuk.' mül~iy:, ulfun~ sıyas:::kte leri veya Hariciye mesleği 

te derecesındekı yuksek tı~are~k k ~ekteplerden biriıı<ln me
ile alakası bulunan mümasıl yu se 
zun olmak: . 

M .. b ka imtihanı şöylcdır: . . d"" usa a . H k ku Düvel Hukuku Hususıyeı U• 
1 Hukuku Medenıye, u u ' : - ı· e tarihi siyasi {1815 den zamanımıza kadar) vel iktısad ma ıye v 

hakkında t;hriri ve şifahi sualler. • 
2. _ Türkçe ve frans~zca_dan tahrır ve tercem~. 

3 _ Müsabakada üssu mızanı doldurmak şartıyle en fazla nu • 
mar~ alanlar kazanmış olacaktır. 

Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecneb1 lisanına vukuf se
bebi rüçhandır. 

Taliplerin mekteb şahadetnameleri askerlik vesikaları hüsnühal 
ve sıhat sehadetnameleri ile h üviyet cüzdanı veya suretlerini istida 
~= :6 n~~an 1937 pazartesi akşamına kadar zat işleri dairesi şefliği
rad ev:ı exıerneleri ve 3 mayıs 1937 pazartesi günü saat 10 da Anka· 
- a ekalette hazır bulunmaları ilan olunur. (821) 1-1441 -

Nafia Vekaletinden : 
Betonarme Köprü İnşaatı Eksiltme ilanı: 

. .. .. t 15 de Nafıa Vekaletinde 

Ş 26 • 4 • 937 tarihli pazartes~ gunuk saa. odasında 68 000 lira 
ose ve Köprüler Reisliği eksıltme omıs~onu K ulhis~ ve Ko

keşif bedelli Sivas vilayeti dahilinde ve ~v~:ı· eo~şağıkale beto
}'Ulhisar - Reşadiye yolları üzerindfe Yu r lı t:k;ar eksiltmeye ko
narme köprüleri inşaatı kapalı zar usu ıy e 
nulmuştur. .. . . w ak 340 kuruş 

E~::;iltme şartnamesi ve buna. m.~~eferrı dı~er evr ·r 
nıukabilinde şose ve köprüler. reıslıgınde.n verılece_ktib:lmek için is

k t ·nat 465{} lıradır Eksıltmeye gıre 1 

Muvak at emı. . esik.asını ibraz ve bir teahhüdde en az 30 000 
teklilerin müteahhitlikbev . şaatı eyi bir surette yaptıklarını i&· 
liralık köprü ve buna nzer ın 
bat etmeleri ıneşruttur. 

26 
4-937 pazartesi günü ı;.aat 14 de kadar 

Teklif mektuplarını • 1 · la~zmıdır (830) 1-H77 · ı· ~ · verme en • komisyonumuz reıs ıgıne ~--_...------- İzmir .l)eledivesinden : .. . · 
·ıcas:nm bir senelik ihti~ac.~ ~~an dort bın 

Belediye hava gazı f~br! Itlak maden kömuru ~p!"h ~-rf-
Yediyüz elli ton Zero Dis la~~ ~on~ on altıda belediye daıım en~u
lı eksiltme ile 27-4-937 s~lı gunu 1~a hammeni beher tonu on lı~ 
tneninde ihale edilecektır. Bede 1 ~u tmiş beş liradır. Şartnamesı 
?n kuruştan kırk yedi bin doku~/': 1ava gazı müdürlüği;IDd~ ıa
ı)ti yüz kırk kurus bedel ınukabı ın e ve posta ücretinı peşın o
tılınaktadır. Taşr~dan istiyenle~ ş~r~~-: beş yüz doksan sekiz lira 
larak göndermelidirler. İştira~ ıÇln uç ~u veya banka teminat ınek· 
on üç kuruşluk muvakkat temınat makb T dairesinde bazırla.nm . .,. 
'tubu ile birlikte 2490 sayılı kan~n:f ::~~ saat on beşe kadar İz • 
teklifler ihale günü olan 2?-4-93. .s 

1
( 1027) ı-1479 

~· B . l·~· "verılmelıdır. • ır eh:~ive reıs ıg-ın---
Ziraat Vekaletinden: artnamede 

.. .. ilçesinde huduttan Ş runak .. 
l - Kastamonu ilinin Taş~opru. inde imal ve ihraç olu. ~ u-

l'azııı Elekdağı ormanından bır yıl ı~ mul 5107 metre ınıkap ve 
tere numaralanmış ve ölçülmüş gayrı maağacı 30 gün müddetle ve 
040 desimetre mikaba denk 926 adet r: .. 
kapait zarf ile arttırmaya konulınuş u15. de Kastamonu orman Mu -

·· ·· saat 
d .. 2 - Arttırma 204-937 gunu bedelı' 

ur1 .. - .. hammen ugunde yapılacaktır. ınikap çamın mu 

3 3 - Beher gayri mamul ınetre 
oo ltu 

4 -~~~~kkat teminat 1150 liradır;ojesini görınek istiye;i~~!~ 
1ıı·· 5 - Şartname ve mukaveleııatne p lstanbulda Orman debi· 
ıu~fd~t içinde he.r gün Kastanıonu ~üdürlüğüne müracaat e 
li erıne ve Ankara Orman Umum ı-1.::53:.;l:-----
~ ( (886) -

l'- · li ~· den· ·'-lzılcahölük belediye reıs ~i nüsha~ 
tJı 6 • ıo;Nisan/937 tan rıla • 

lar Us gazetesinin 25-30/Mart 'le aid 937 yılı yaptı "h _ 
taknda. ilan edilen Kızılcabölük ~~unun~937 günü saat 15 de 1 a 
le e~·alı hazır harita ihale müddetını_n 2~~diği ilan olunur. <928) 

ılnıek üzere on gün daha temdıt e ı ı-1624 

___ YENi 

Sak.a'rya 

ULUS 

AÇILAN 
Eczahanesi 

Ulus meydanı: Halk sineması sırasında. 
Reçeteleriniz dikka~ _ve ihtimamla ihzar olunur. Fiatlar 

mutedildir. Rontken fılımleri Istanbul fiatınadır. 

!..------------------------------------------------
Devlet Dewiryolları ,.e Limanları Uwum 

.Mii dürJü~ii Satmalma Komisyouu 11~uJarı 

Devlet Demirvolları Umu ni 
Müdürlüğünden : 

Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize 
elverişli çıkmak, türk tebaasından bulunmak ve 35 yaşını geçmemek 
ş.artiyle idaremiz, Ankarada çalıstırılmak üzere iki ressam ile işlet
meler ihtiyacına göre lüzum gö~ülecek mahallerde istihdam olun -
mak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım sefi hizmete alacaktır. 

Ressaml·k ve kısım şefliği için' Ankarada yol dairesinde, İstan· 
bulda Haydarpaşa işletmesinde, İzmirde de işletme merke inde 
28.4.1937 çarşamba günü müsabaka imtihanı yap lacaktır. Ancak şu
be şefi olarak alınacaklarrn imtihanları aynı günde yalnız Ankarada 
yapılacağından bu istekte olanların muayyen olan günde bizzat An· 
karada yol dairesine müracaatları lazımdır. Şube şefi olarak al na
cakların yüksek tahril görmüs olması lazımdır. Mühendis olanlar 
imtihansız alınır, diger taliple'r ve Nafıa Fen okulu mezunları ara -
srnda imtilı<'n yapıl r. 

Kısım şefi ve ressamlık imtihanına gireceklerin en aşağı tahsil 
şartı ortadır. Nafıa fen okulu mezunları-bu hizmetler için imtihan -
srz alınır. Diğerleri aras nda yapılacak imtihanda sanat okulları ile 
lise mezunları tercih edilir. 

İsteklilerin dilekçelerine aşagıda gösterilen vesaiki de ek iksiz 
olarak iliştirerek en geç 26-4-937 tarihine kadar doğrudan, <lo ruya 
adı geçen İşletme M iıdürlüklerıne ve An karada yol daire:;i rei 1i ıne 
müracaat etmiş bulunmaları gerektir. Bu tarihten sonra yapılacak 
müracaatlar kabul edilmez. 

1 - Diploma (veya Noterlikten suret) 
2 - Hizmet vesaiki (En son ve evvelki hizmetler için) 
3 - Polisten tasdikli iyi ahliik belgesi. 
4 - Hüviyet cüzdanı (nüfustc:n tasdikli), , 
5 - Askerlik vesikası (askerligini bitirmiş olmak veya alakası 

bulunmamak şarttır.) 
Şube şefi olanlardan yüksek okul mezunlarına bidayette 97; yiık

sek bir mektepten mezun olmakla bcıaber yabancı bir memleketten 
yüksek bir ihtisas diploması bulunanlar 130 lira ücretle hizmete alı
nır. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde terfi eder ve zam gôriırler. 

Kısım şefi ve ressam olarak ahn<:caklardan yüksek tahsil gô -
renlere 97; lise veya muadili meslek okulu mezunlarına 67; orta tah
sil görenlere 57 lira ücret verilir. Garp lisanlarrn<lan ~irini bildiği 
ayrx bir imtihanla belli olanlar bir derece daha yukarı ucretle alına
bilirler. 

Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik zam
lar idaremiz için tatbik olunan kanunu mahsus hükümlerine tevfi
kan yapılır. Ankarada kendilerine vazife verilenlerin alacakları mes-
ken bedeli yukarda gösterilen ücretlerden hariçtir. (853) 1-1516 

Devlet Demiryolları Unıumi Müdürlüğünden: 
1 - Açık eksiltme ile ve mevcut nümunesine göre {120,000) tuğ

la satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli {1920) liradır. 
3 - Eksiltme (24.4.1937) cumartesi günii saat 10 da Ankarada 

2. inci işletme binasındaki komisyonca yapılacaktrr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için (144) liralık muvakkat teminatı 

yat rmak ve evelce bu gibi teahhüdlerin eyi suretle yapıldıgını bil
diren vesikalarla ka.nuni vesikaları göstermek lazımdır. 

5 - Nümunelerle şartname ve mukavele projeleri komisyonca 
parasız olarak gösterilmektedir. (916) J-1570 

!LAN 
Muhammen bedeli (3173) liı"a olan Dinamo ve Otomat kömiir

leri 28-5-937 cuma günü saat 15,30 da kapa! u:ar.f usulü ile Aııkara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (234,23) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 giin ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmis olan tallmatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün :;aat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. Hay

darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır, (902) 
1-1582 

MiJli Miidafaa Vck~ilc•ti Satmalnıa 1 
Komi-.vonn ilanları 

ı _ Herbir metre:.ıne bıçı en ederi 25 kuruş olan 25000 metre 
pijamahk bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen • 
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 468 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 17-4-937 C. ertesi ~ünü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 savılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile teklif mektupları
nı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. AJ. Ko. na ver-
meleri. (78~) 1-1379 

BİLİT 

EDEVAT çantasr: 125 takım komple büyük edevat çantası mü
teahhit nam ve hesabına al nmak üzere açık eksiltmey~ konmuş • 
tur. Hepsinin tutarı: ( 1830) liradır. Evsaf ve şartnamesi muhabe
re şubesinden alınacak ve ııümunesi ise fen sanat umum müdürlü
ğünde görtllecektir. İhalesi 3-V-937 pazartesi günü saat on bir
dedir. İlk tem.inan: 137 lira 25 kuruştur. Eksiltmeye girecekler
den ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
ist~en belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. v. sa-
tın alma komisyonuna gelsinler. (937) 1-1626 

BlL1T 
1 - Hepsine biçilen ederi 

1201 lira 50 kuruş olan çivi ro
beroit kağıdı, karton, galvani ... 1i, 
robaroit çivisi ve cam acık ek· 
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 27 nisan 937 ı>cıh 
günü saat 11 dedir. . _ 

3 - İlk teminat 90 lıra k5 
kuruştur. 

4 _ Şartname ve listesi ko-
misyonda görülür. . 

5 - Eksiltmeye gır~ekl~ı 
kanuni teminatlariyle birlıkte ı
hale gün ve saatinde M.M.V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları. 

(891) 1-1546 

B!LİT 

1 _ Hepsine biçilen ederi 
2025 lira 50 kuruş olan beş kalem 
kereste açık eksiltme ile satına-
lrnacaktır. 

1 
2 -İhalesi 27.4.937 salı gi: .. ü 

saat ondadır. 
3 - İlk teminat 152 lirac!ır. 
4 - Şartname ve lisı~si ko

misyonda görülür. 
S - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminatlariyle bi::lik:te i
hale gün ve saatinde M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

(890) 1~1545 

Kiralık Ev 
Geniş dört oda iki hol mut· 

balı. banyo, elektrik, havagazx ve 
bütün konforu haiz fevkaHide 
manzaralı ve çok kullanışlı mu&· 
takil üst kat bir daire ehven fi· 
atla kirahktrr. 

Kazım Özalp caddesi U • 
raJ sokak No. 3 Telefon 
3767 ye müracaat. 

1-1629 

l6 - 4 - 1937 == 
Hariciye V el{aletinden: 
Hariciye Vekaleti matbuat şubesi için almanca miıtercim al•na· 

caktır. Keqdisine verilecek aylık müsabakada gösterc .. e •i lij a
ta göre tesbit edilecektir. Mü alıaka nisanın 121 inci s şanilia gü
nü yap·lacaktır. Taliplerin kanuni vesaik ile beraber 20 nisan 1!k• 
şamına kadar Hariciye Vekaleti zat işleri d ·resine müracaatları 
ilan olunur. (936) 1-1625 

Trabzon Elek.ır·k Türk 
Anonim S • ·k~etinde n: 

Hiı::sedarlar Umumi heyeti 22 Nisan 1937 persenıbe günü ı;aat 
on dcir'.te içtimaa dcıHt edilmiş ise de 22 Nisan öğleden '5onra ka· 
nunen Ulum! Egemenlik bayramı ve genel tatil zamanı olduğun
dan mezkur içtimaın aynı günde saat on bırde vukubulacağr ilan 
olunur. 1-1627 

Harita genel direktörl%0üııc~~n: 
1 - Muhammen bedel (4320) lira Harta genel dierktôrlüwü har .. 

talarrnın lıezlenmesinde kullanılmak için (10) ila (12) bin metre be~ 
yaz bez aç..ık eksiltme ile sat n alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak lızere hergün ve eks' tmeye gire~ 
ceklerin de (324) lira mu.,akkat teminat makbıızlariyle 17. nisan. 
i937. cumartesi g" nü saat (11) de Cehec ·de ifiartcı G direktör-
lü w ü satın alma komi yonuna gelmele i. (761) 1 l 16 

Ankara 
Hu us· idareye ait Gündo du nıalıallc ınae 

da 224 metre mur b aı arsa { c.rtırm 1 onul ur. 
MuhLlID.men bedeli 448 lırı:ıdrr. İbne 29 N·san 19..>7 p rşe be 

gunü saat 15 de vil.ıyet da'mı encümeninde y p aca tır. 
Artırmaya girmek için 33 lira 60 ku u hık muv k t tem'nat 

ita ı mecburidir. 
İhale günü d imi cncüm n şartnam "ni g rmek i ·yenlerin 

hususi idare tahakkuk ve talı il miıdıirlügune muracaatları ilan 
olunur. (945) 1-1634 

•• 
isk~an Uı uın u 
Seynan vil:iyetinin Karaisalı kazaı;ındaki maktalıırd n altı bin 

yüz metre mikabı gayri maınu1 kerestenin bu bapta.ki ~rtname 
ve ebat listeı;i dalıilincle imal edilmesi hususu İcel vıl yetınce pa. 
zarlıga çıkar lınıştll". Taliplerin beher metre mikab~na takdir ~di~ 
len 24 liar muhammen bedele nazaran kanuni temınat akçesıyle 
birlikte 1.9 mart 1937 pazartesi günü saat on dörtte ıv.ersinde sıh
hiye müdürlüğünde mütesekkl ıhale komisyonuna mlirac, atları. 

(949) 1-1635 

DENİZ LEVAIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Tahmin edilen bedeli (78750) lira olan (1500) ton mazot 1 • ma

yıs • 937 tarihine ra:.tlıyan cumartesi günü saat 11 de k<:.pah zarf 
usuliyle al nacaktır. . 

Muvakkat teminatı (5187) lira (50) kuruş olup şartnamesı (394} 
kuruş mukabilinde komisyondan her gün verilir: : 

İsteklilerin 2490 sayılı kanıma tevfikan tanzım e_deccklerı kapa· 
1ı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatte~ bır saat evv7lıne 
kadar Kasırnpaşada bulunan komisyon başklınhgma vennelerı. 

(941) 1-1633 

At .. ık ek., iltıne ilanı .. 
( Beypazaı:ı Belediyesir.den ) . . 
Yapılacak iş ıoo hektar raddesinde kas?banın hal~ hazır Jı:ırıta: 

sının tanzimine ait olup beher hekta~·ı 25 ~ır::ıdan 2.2 lıraya ~?l!plerı 
tarafmdan tenzil edilmiş ise de verılen fıat haddı ıarık g.oru.ıın.e
dğinden ihalesi 19-4-937 pazartesi g~nü ~t 1~ şe talık edıJ.;nıştır, 
Taliplerin mezkur giın, saatta bel.edıye. rıyasctıne % 7,5 temı.nat ve 
bu işi yapabileceklerine .da!r vcsı~alarıyle be~~er gelmelerı •.. f~_n· 
ni şartnamesini görmek ıstıyenlerın Ankara vılayet nafıa mudur
yetine ve Beypazarı belediye riyasetine müracaat etmeleri. 

1-1630 

Erzincan vilftv eti C. H. p, .. 
İlyönl{urul 

Başkanlığından: 
Erzincan Vilayeti Merkezinde yapılacak 

Halkevi binası eksiltme ilanı: 
1 - Erzincan şehrinde yapılacak halkevi binası kapalı .zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - .Bu inşaatın muhammen bedeli (68000) liradır. 
3 - İstekliler bu in_şaata aid proje ve planları ikiy~z. kuruş mu~ 

kabilinde parti yönkurulu heyet muhasibliğinden alabılırleı:: .. 
4 - Eksiltme 14 • mayı s- 937 tarihine rastlıy~n. c~:n agunu sa• 

at 15 de Erzincan parti binasında toplanacak partı ılyonlmrulu he· 
yetince yapılacaktı!', . w • 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklıler aşagıda yaz~lr temı. 
nat ve vesaiki aynı gün saat on ikiye kadar heyet başkanlıgma tes
lim etmiş olmaları laz mdır. 

A - İsteklilerden 2490 sayılı kanunun 16 ıncı ve 17 ci madde· 
Jeri mucibince 5100 liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tavin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dÖrdüncü maddesi mucibnce ekı;iltmeye girmcğo 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D - Ehliyet vesikaları En:incan nafıa müdürlüğiinden tetkik 

ve tasdik edilecektir • 
6 - Teklif mektuplan ihale günü saat on dörde kadar makbuz 

mukabilinde komsyon başkanlığına verilecektir. Posta ile gönde~ 
rilecek teklif mcktuplarınm iadeli teahhüt1ü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. Bu iş hakkın· 
da fazla izahat almak istiyenler Erzincan halk partisi ilyönkunılu 
heyetine müracaat etmeleri. {940) 1-163Z 

l\ıf üzil{ öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

1 - Ankara müzik öğretmen okulunda yapılacak tamirat açık 
eksıltme ile yapılacaktır. Keşif.b~dcli 690 lira 85 kuruştur. 

2 - Pazarlık 26-4-937 tarıhıne rastlayan pazartesi günü saat 3 
de okull~r sağ_ış~anlığmda ~~şekkül ede~ komisyonda yapı1acaktrr. 

3 - Istekhlenn % 7.5 ~uvcn paralarıyle tayin olunan gtin ve sa~ 
•atte komisyona gelmeleri 

4 - Keşif projesini görmek istiycnler müzik öğretmen .okulu di-
rektörlüğüne baş vurmalan. (898) 1-1553 
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PHILCO 

En ha~ meyva tuzucruı. ınki. 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
:raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
larr önler. Hazmı kolaylaştmr. 

İngiliz Kanzıık eczanesi 

ZAYİ 
Ortaköy darülitam okulun -

dan 337 • 338 yıhnda aldığım 
şehadetnamemi kaybettim. Yeni
sini atacağımdan eskisinin hük • 
mü yoktur. 

Ahme toğlu Ragıp 
1-1622 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
:W.:uayenehanesini Çocuk 

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

Telefc,n: 1769 

ZAYİ 
2024 No. lu kamyon plakasını 

kaybettim. Yenisini alacağrmdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Kamyoncu Nuri. 
1-1630 

ZJ-..Yİ 
737 No. lu otomobilimin pla

kası kaybolmuştur. Yenisini a
lacağımdan hükmü olmadığı i
lan olunur. 

Haldun SARHAN 
1-1598 

ACELE SATILIK ARSA 
urta Cebecide 2287 metre. 

genel İs Bürosuna müıacaat. 
Tel: ı - 1-1617 

Satılık Ev 
Ankara Musevi mahallesi it

tisalinde Öksüzce mahallesinde 
eskici oğlu camii yanında eski 
icra veznedarı Ali Nurinin yek
diğerine muttasıl ve biri beş ve 
diğeri altı odalı ve her biri sofa, 
mutfaklan ve he rtürlü konforu 
haiz iki hane acele satılıktır. 
Talip olanlarm Anafartalar cad
'desinde Ateş hanında avukat Ali 
Rıza Dince müracaatları. 

1-1623 

Kiralık Küçük Daire 
Atatürk Bulvarı ü:.:erinde iki 

oda, bir büyük hol tam konfor 
Sümer Bank inşaat servisinde 
Nihat A rele müracaat. 1-1621 

Kiralık ev 
. Beş odalı büyük tarasa, balı· 

çesi ve bütün konforu havi ne
zareti fevkalade bir ev kiralık· 
tır. Selanik caddesi No. 51 tele-
fon: 1347 1-1532 

Kiralık Ev 
Samanpazarma yakın 5 oda 

balon ve balkon ııu ve elektrikli 
istasyon caddesinde Bakkal Ke-
rime müracaat. 1-1612 

Möbleli iki Oda 
Konforlu ehven şeraitte ki· 

'&'alıktır. Demirtepe Akbay so
ikak 5/ A No1u eve müracaat. 

1-1616 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çanları caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111Tc:lefon.1230 

Emlak ve Eytam Bankası 

31 Birinci K. 9 36 vaziyeti 
Henüz Talep edilmemiş Hisse 
senetleri B. T. 
Derdesti tahsil A. Hissesi 

KASA: 
Banknot 
Gümüş 

Ufak paralar 
Dahili muhabir Bankalar 
Hazine bonoları 
Senedat cüzdanı 
İskonto senetleri. 
İs. ed. Müt, ve Eyt. Maaşları.' 

Esham ve Tahvilat cüzdanı. 
Borsada kote olanlar 
% 51/ 9 faizli hazine bonoları. 
Diğer Esham ve Tahvilat 

Borsada kate olmıyanlar 

AVANSLAR: 
Esham mukabili avans. 
Altın ve gümüş üzerine avans. 
Senedat mukabili avans 
Teminatı mütenevvia M. avans 

BORÇLU CARİ HESABLARı 
Kefalet mukabili krediler , ) 
Hazine kefaleti mukabili H. 
Cariler. 
İpotek mukabili avanslar. 
Tah. edlecck satış taksitleri. 
İpotekli ikrazat 
İpotekli Ticari H. Cariler 
İnşaat üzerine avans 

MENKULLER, 

GAYRİ MENKULLER: 

Hissei iştirak mukabili G. M. 
(x) Banka hizmetine tahsis edi· 

!enler. 
Diğer gayri menkuller 

MUHTELİF BORÇLULAR: 
Kabullerimizden dolayı borç
lular. 
Nazım hesablar. 

(x) (248.000 liraya sigortalıdll') 

98 671 00 
•;10 00 

13 234 l! 

949 soo.-
1 603 160 10 

ll2415 11 
908 599 90 

454 054 34 
718 894 77 

2 552 660 10 
150 002 00 

96 026 34 
30 54 

34 743 26 
13 801 30 

6 615 08 

572 954 16 

1275 623 16 
6906 885 78 

121940 52 
261600 74 

1347 935 44 

392 053 74 
733 621 7g 

8 902 450 00 
2 881601 66 

l 021 015 Ol 
1500000 00 

1172 949 11 

2 702 662 10 

144 601 44 

579 569 24 

8 596 050 80 
49 342 45 

2 473 610 97, 

1625 768 65 

12 996 250 00 
36 224 796 28 

80 870 667 71 

SERMAYE 

İHTİYATLAR 
Nizami ihtiyat akçesı 
Tahsis edilmiş karşılıklar 

Muhabir Bankalar 

MEVDUAT: 
İbrazında Cari hesabl.:»r 
Preavili hesablar 
Vadeli hesablar 

TASARRUF MEVDUATI 
Vadesiz 
l aydan 1 seneye kadar Va. 
1. sene ve daha fazla vadeli 

EYTAM MEVDUATiı 
Muhtelif alacaklılar 
Talep olunmamış temettü ve kU• 
ponlar. 
Kabullerimizden dolayı alacak. 
Nazım hesablar. 
Kar (x) 

28.433,89 Lirası statü mucibi 
ihtiyat. 

28.433,89 LirasI. Bankalar ka 
nunu mucibi ihtiyat. 

ı 156 386 34 
1067 549 2~j 

600 071 74 

1854 520 13 
19 700 00 

665915 47 

511.809,94 Lirası Matlubat:ı: meş .. 
kfıke için provizyon 

olarak tahsis edilmiştir,, 

lO 000 000 

170 580 94 

225 507 oz 
79 066 83 

2 824 007 37. 

2 540 135 mi 
3 003 872 46 
2 235 697 7'J 

75 1ı: 
12 99-S 250 00 
36 224 796 28 

568 677 73 

80 870 667 71 

Emlak ve Eytam Bank~ası 
31 - 12 - 1936 Tarihindeki kfil' ve zarar hesabı 

ZİMMET 
MASRAFLAR 

Maaş ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlaı: 

Verilen faizler 
Muhtelif zararlar 
Amortismanlar 
Kar 

Kuru~ 
- 11 
oıııuııe. 

T. L. 

289 761 53 
106 387 84 
45177 03 

(~ira?lı! 

Kiralık Ev 
Aşağı Ayrancıda Harbiye okulu ile Bakanlıklara yakın güzel 

bir bahçeyi havi müstakil bir ev kiralıktır. Elektriği, suyu vardır. 
Telefon: 2081 1-1586 

Ankara Valiliğinden: 
19-4-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü aaat 15 de Anliara vi • 

ıayeti dahilinde toplanacak vilayet daitnt en~ümtm odasında 21215 
lira 36 kuruş keşif bedelli Polatlr • Haymana yoluıiun 20 + 000 -
43 + 000 kilometreleri arasında üç adet menfez inşaatı ile 10000 M• 
ham taş ihzaratı kapalı zarf usuliyle ekailtmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşif evrakı Ankara vil4yeti nafıa müdürlüğünde gö· 
rülebilir w 

Muvakkat teminat 1591 lira 20 kuruştur. lıteldilerin teklif mek
tuplariyle muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını, ticar~t oda• 
aı vcsikasnu ve 937 senesine ait olmak üzere Nafıa Veliletindon al· 
nuş olduklan müteahhitlik veaikalarını hamilen ihalt günü saat 14 
de encümen riyaaetino vermeleri lizmıdır. (777)";""" 1-1371 

YEK ÜN 

441326 40 

599 254 43 
25 591 32 
20 257 33 

568 677 72 

1655107 20 

Alınan faiz ve komisyonlar 
Muhtelif karlar 
İştirakleI.!mizuen kar 

MATLÜP 
YEK ÜN 

1054 143 67 
487 597 29 
113 366 2-1 

1655 107 20 

ı ı ____ An_k_ar_a Belediye Reisliği _t_ıa_n_Ia_n ___ _ 
SATILIK ARSA 

VEBAG 
• 1 ak li .,. 

Yenı yapı ac mec s .1' .. 
!LAN 

ı Asfalt yollarda v~ yaya kaldırımında paten ile gezmek yasak~ 
tır, Hilafında hareket edenler cezalandırılacaklardır. (923) 1-1591 

harbiye mektebi civarında,. P~,, 
meh caddesi üzerinde ve bır , 
zada. cepheleri yirmişer ınetr. 
olan altı parsel arsa birden 'atl 
tıhktır. Her birinin ayrı ;~a 
tapulan ve çapları vardır. e od 
Küçük Esad mevkünde (18) '(O 17 Nisan 1937 

Cumartesi günu akşamı mevsimin· 
son ve muhte§em balosu 

HALKEVi 

sekiz dönüm kadar .b~lı da1' 
meyve ağaçlarını havı ı__ld 0da)t 
evi ile birlikte iki yol agz~ 
bağ satılıktır. Telefon: 2~ 

1-1584 

Büro Tekııil' 
· .. t alli1' Jl~ Yol ve ınşaata mu e aıt1' 

Salonlarında Türk Ha va Kurumu Ankara şubesi adına 
Davetiyeler piyango gişeleri ile eczanelerden 

bulabilirsiniz 

nevi hesabat, proje, ~tişı• 
tanzimi fenni malumat "e ı udJtı 
re kontrol ve i§:çilik te~tuşıJ 
Telefon: 2006. Posta 17 Ankara • Yenişehir No: ı47ı 

1-

YENt SiNEMALAR HALI\ 
BU GECE SAAT 21 DE 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tarafından 

GENEL İSTEK ÜZERİNE 
İKİ TEMSİL BİRDEN 

1-BABA 
( Dram 3 perde ) 

ERTUÖRUL MUHSİN'in iştirakiyle 

2 -Aman hanım biraz sus 
( Komedi 2 perde ) . - ~ 

GUNDOZ '" 14, 16 SEANSLARINDA: 

Cinayet Masası 
tiaıtan ~cyecan kaynağı 

BUGÜN BU GECE 

Marie Stuart 
( KRALİÇE MERİ )'. _ 

. b. ~...tr .,. 
Fransızca sözlü emsalsız ır ...,... 

ihtiras filini )>dt1ı ı 

Frederic March - Kathedne J:1ep·ı.a51, 
b

. . _,,.harı .. 
Pr02rama iliveten ır sın......-

CANLI FiLM 
· sıne1"' 

Ba filme aid renkli gö:I~~e~; yaını6 
gişesinden parasız aJabılırsı~ ıdaklı 

ö ı ·· k]erı kaP .sipemadaa çkarken g z u . o/unat 
sep•tlere bıra.kıllann rıca d• 
. ....A . esi 12.ıs 

,rrcnzilitb Halk , ....... tıın 

~ GENÇL1KAŞl{l 


