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Giindelik 

ORMAN iŞLERi . 
Ormanlarımızın korunması yo

lunda, devletçe tutulmuş sıkı bir 
düzen içindeyiz; 

Büyük tehirler her kış ısınmak 
için bir orman yakıyordu. Bütün 
devlet yapıları odunla ısıtılıyordu. 
Bu yıl demiryolları taş kömürleri
ni ucuz taşıdı. Geçimi dar olanlar 
da evlerinde bu kömürü yakıyor
lar. Devlet, her yerde kendi yapı
larına demir sobalar kurdurdu. 
Yurdun yetil parçaları artık devlet 
eliyle, bozkırlaımaktan kurtuldu. 

Zonguldak'ta yapılmakta olan 
Sömikok fabrikası ise, gelecek 
yıllarda ormanlarımıza saldırışı 
daha çok azaltacaktır. 

Ormanlarımızın korunması yo
hmda atılan en büyük adım; ulu
orta aaac kesmenin önüne ge.;:it-• 
ınesidir. 

Bizdeki ormanları üçe ayırabi 
liriz: 

Köylülerin ormanı, tunun bu • 
nun tapulu ormanı, devlet ormanı. 
Köylülere baltalık diye verilen 
<ırmanların eyi korunduğu yerler 
pek azdır. Köylünün bunları ~ ...,ır 
eyi koruması ve yoğaltmıyarak 
kullanması rerektir. Birçok köy
lerimizin ağacsız ve sölresiz kal!
tı bu rereldiğin bütün köylülen
mizce eyi anlqdmadıfını göste
rir. 

Tapulu ormanlar; yurdumuzda 
birçok devrimlerin bıraktığı pü
rüzlü bir ittir. Devlet ormanlariy
le bunların arasındaki sınırları 
çizmek, yıllardanberi mahkeme
terimizi uirqbnr. Üzerinde bu . . 
orman yok sayılır. B 
if letilerek yurda yaramıt olanmı 
bilmiyoruz. 

Devlet, kendi ormanlarındaki 
küçük itletmeyi durdurmuttur. Bü
yük işletmelerin kurulutu; ~nla~~, 
tekniğe ve ormanı korumaga, go
zetmeğe zorlar. 

Devlet ormanlarında küçük İf· 
letmenin zararlı olmıyacağını ıöy
liyenler vardır. Bunların birazı ka
zancsızhktan gözü karannıt olan
lardır. Birazı da kolay bir geçim 
yolundan ayrılmak istemiyenlerin 
•eslerini yumutak yürekle dinli: 
yenlerdir. Çok uzun yıllardanben 
ormanları yağma eden küçük it
letme, şu sözlerle davasını yürüt
ınek ister: Ormanları yangından 
konımak, yurd dısına kere~te sa
tarak birçok yurddqlara I! bul
nıak ve yurdu zenginletti~~k. 
Yangından korumak ıçın or

ınanları uluorta kesmekten ba,ka 
eyi yollar vardır. Yurd dııına satı
lan her feyİ ise, kazanc sayama~ız. 
Ormanlarımız ister köylüde, ıs

ter tunun bunun elinde ve ister 
devlette olsun yüzyıllardan beri 
eyi korunmamııtır. Yurd Yetilliği 
her yıl korkunç bir giditle azalmış, 
Ytlrd çoraklatmağa yüz tutmuttur. 
Cum.urluğun bütün düzenleri, yay
la Anadolu'da yüzyılların bıraktı· 
iı bu acı sonucla savatmaktadır. 
Yurdumuzun yeryüzündeki coi
rafik varlığı; bize onun her y~n!°: 
da eyi ve genit yqıyabilecejimızı 
söyler. Yüce tarihimiz bu yurdda 
kurduğumuz medeniyetlerin des
tanlariyle doludur. 

Şimdi yayla Anadolu; toprakta 
tohumuna biraz neın bulmak ve 
gökte yaimur retirecek b~ bu
lut görmek için aylar bekbyor. 
Bu bekleme içinde bütün yürekl~ 
ri yoksulluk acııı sarıyor. Kendı
lerine bırakılan yakın baltalıklan 
kökünden kazıyarak, bugün sapan 
yapacağı ağacı pek uzaklarda 
arayan köyler çoktur. Topraiın 
beklediği gübreyi ocağa veren 
çiftçi, alın terini gittikçe kısırla
tan tarlalara bot yere dökmekte
dir. 

Dışarıişler 
Bakanımız geliyor 

İstanbul, 28 
Dıprı lıler Bakanı Bay Tevfik 

Rüttü Aras bu alqamki ekspresle 
Ankara'ya sitmiıtir. 

istasyonda Riyaseticümhur U
mumi Katibi, Bqyaveri, Vali, Em
niyet Müdürü ve birçok zevat ken
disini uğurlamıf bir polis müfre
zesi selam resmi yapmıştır. (A.A.) 

~-----···-·----~-
B. K O B i Ş E F' İ N 

ÖLÜMÜ 
A11kara"da tee sürle karşılandı 

Bay Kobitef'in ölümü Ankara
da teessürle karıılanmıt ve Bat
bakan İsmet lnönü ile Bay Molo
tof ve Dısanitler Bakanlığı Tekili 
Bay Şükrü Kaya ile Bay Litvino! 
arasında taziyet telyazıları taatı 
edilmittir. (A.A.) 

Ayasof ya müzesi 
açılıyor 

latanbul, 28 _ Cümhuriyet 
ıazetesi yazıyor : Ayasof~~ 
müzesi 1 ıubatta açılacaktır. Mu
zenin içindeki halı ve hasırlarla 
sonradan yapılan ilaveler kaldırd
mıttır. Bahçede bazı eserler çıka
cağı ümid edilmektedir. Hafriyat 
en ziyade Ayasofyanm eski kapısı 
taraflarında yapılmaktadır (A.A.) 

.... 

Adımız, andımızdır. 

29, SONK iNl.I\" 19:ti S \LI 

lstrınlml. 2ll (Tel~Jmı) - Atirıcı gazeU>leri• 
11İrı tıldıldarı luıbt.>rlere giiı,, Kalinınos ada.. 
sırulcı iirfi idun• det·am f•lmPktedir. Sehir ve 
köylerde geceli giirıdii::lii lmrcıkollar dolq• 
maktadır. 

Her }erde 5 kurut 

S .\ GL 1 K BAKAN iM iZ iN S öY LE D t K L ERt 

Cü nhuriyetin hemen yardım eli uzattığı zelzele alanında 
her şey yoluna girıni ş ve yıkılan yerler ya pılmağa başlaınışbr 

Bu resimler Marmara yer sarsın tısında yIICITan evlerin g6naı sızlatan vaziyetini g6sterlyot. 

Zelzele alanında yapbğı tetkik 
ve teftiıten evelisi gün ,ebrimize 
dönen Sailık ve Soysal Yardım 
Bakanı Dr. Bay Refik Saydam, 
Erdek ve Marmara adalanndaki 
zelzele hakkmda Anadolu Ajan-
11na apfıdaki sözleri söylemittir: 

''- Erdek ve Marmara adala
nndaki zelzeleden müteessir olan 
vatandqlanmız hakkında hüku
metçe alınan tedbirlerin ve Hilili
ahmerce bu hususta tabıis olunan 
yardımların tatbik suretlerini ye-
rinde ıörmek ve bundan sonra 

birkaç defaya münhasır zararsız 
sarsmblar halinde tekerrür etmek
tedir. 

Zelzelenin olduiu tarihten beri 
alınan seri, sistematik tedbirler, 
civar kasabalar ve köyler balkı-

quı da kıymetli yardnnda, ı.-. 
tin acısını azaltmak .._ ... 
çok faydalı olmat ft ilk Wr lld 
günün heyecanı ıeçs ıeçmes W. 
bir orranizuyon halinde, ~ 

(Sonu 2 inci sayrlada) 

ı\rda taştı. Edirne u albnda 

Demiryolları bozuldu; trenler yolda kaldı 

Edirne, 28 - Son günlerde E-
.... ~ ......... -.. .. ıa.- .... itleri ......... clirM'de ................. ..... 

li vardır. Sular çekilmeie bqıa
mat~. (A.A.) 

~ 

AnJcara'm• lilncl .seçmenlerinden 

N~in» ConJı.er (Q.stte) •e Ba-yan S . 
Seaiye'niıt (altta) ressam Bay aıp 

yaıı . . Jı. 
ura!Indan yapılaa Jı.rokilerım oyuyo-

ru._ 

Orman iti bu yurdun her ya
nında yapmak itidir. Büyük ve 
kanlı sa vqtan kurtulan bu yurdda 
eyi ve bol yqama yolunu açan 
cumurluk, birçok büyük itler ~~
şarmııtır. Ormanlarımızın burun 
korunması, yarın artınlması. '1!1!
dun her yanının yqillendml.~p 
güzelleıtirilmesi iti ne kadar guç 
olursa olsun bapnlacaktır. 

Kemal ONAt 

IAftırmak &zere hükGmetçe Yeri
len karar ve Batbakanımdan al
dığım emir üzerine 21. 1. 935 de 
Ankara' dan hareket ettim ve 23. 
1. 935 den itibaren tefti1e bqla
dım. Balıkesir valisi ve ç.eriiıler 
Ye Sağlık Bakanlıiı teftit heyetle
ri bafkanlan beraberimde idi. Er
deği, Patalimanı, Avta ve Marma
ra adalarını dolqtım. Zelzelenin 
en büyük hasarı bu üç adada yap
biı ve buralarda meskUn ahaliye 
zarar verdiii görülüyordu. 

Zelzele henüz bitmit defildir, 
fakat tiddetini tahfif etmiıtir ve 
şimdiki halde yirmi dört saatte 

yan tiddetli ve sürekli yaimurlar 
yüzünden Tunca, Arda ve Meric 
nehirleri tafmıı sular Edirne'nin 
kenar mahallelerini İstila etmiıtir. 
Dün akpm saat 11 de yükaelmiye 
baflıyan sular üç saat içinde sekiz 
on mahalleyi basmıtbr. Zabıta sa
baha kadar çalıımıt, sandallar ve 
arabalarla evleri su albnda kalan 
halkı kurtarmıttır. Hiç bir boiul
ma hadisesine meydan verilme
mittir. Zarar büyüktür. Bazı evler 
yıkılmıtbr. Sular çekildikten son
ra birçok evlerin yıkılması ihtima-

~~~----------···-------------~~~ 
ı4 nketl erimi:s 

ANKARA OTELCtLtGt 

Ankarada kaç sınıf otel vardır?- İstanbul v~ An~ 
kara otelciliği - Otelcilerin dilekleri..,. 

Durup dinlenm~en yurdun dört 
bucağından akan yurdda§ selıni bir ta
ral a bıralcallm; büyük türk devrimine 
merkez oldugu gunden ba§llyaralc cüm
huriyetin yücei§leri ve evrensel sıya• 

sasile acunda ün aldığı bugünlere ka
dar Anlcaramıza binlerce tanınmış ya
bancı geldi ve bir uçtan da geliyor. 
Yeni Türkiyenin gene merkezi mesalı 
benziyen bir kahramanlık destanının 
yarattığı büyük bir devleti, isi bir ta. 
biat, çorak bir bodCir üzerinde ulusu• 
nun engin kültürü, yaratıcı enerjl.;I• 
kurulan modern bir ,ehri, ve onun İ!l
mlni acun tarihinde ehdileftirea tlJr.lr 
dünyasının en yüce evladmı, buli.sa, 
efivl, güzeli, asili g6rmelc veou yalun 
olmak arzusunu duyan bir insan lcütl .. 
si gök kubbe altmda yaşadılc'a acunun 
dört kö~sinden gelen bir yabancı ka
labahğile dolup bO§alacalctIT. Bu ge
len yabancı insan akmına kendi konfo
ru ileri m~mleketlerinde olduğu gibi 
r.ahat geceler geçirtecek lüks oteller
den ba§laymız ela; lcuruluıunda kanı 
ve alın teri olan Ankarasını cloya doya 
seyretmiye; Atatürk'ünün ömril taze• 

(Sonu 6 ıncı sayı/ada) 

, 

Su otel Aniara'nın ikinci aımt 
bir otelitlir. 

.W.5alı 28 (Telefon) - E..._ ... 
Wldiriliyorı Arda ...a.n.ia -.- tat• 
maıı oldukça ehemmiyet& .......... pp. 
mııtır. Edirne iıtuyona ile ~ 
araıında beı kilometrelik ~ " uul 
tamamen ıu altmdadll'. Ba yolda ....... 

(Sonu 3 üncü sayılad•) 

HUDA ŞARA Vt H. 

Mı ır kadınlar birliği reiei Ata .. 
türk'ün kadınbğa verdiji hak· 

lar, bütün kadınlara yeni 
yollar açıyor diyor 

Huda Şaravf H. 
Kahire, 28 (A.A.) - MllD' ka..._ 

lııirliiiain kurucusu ve '-lh• H• 
H ....... ŞaraYi kunakaym ... ........_ 
..-.qi ıı~a..ı Uklar hakk=da ICüft 
husuai muhabirimize fU .-ı.; aö)'le • 
mittir: 

••- Ne mutludur ki Atatürk'in uy .. 
sinde doiu tarafındaki kadmlarm .... 
b tarafındaki kadınları bile seçerek tek
mil kadınlığa yol açıp göıtenneie ko • 
yuldular. 

En eıki çağlardan beri türk luz kar• 
deılerine bir çok bailarla, bitit"k n 
kardeılikle 11kı ııkı bağlı olan Mı11r ka
dınları türk uluaal kuru1tayan kad nla • 
nna ııyaıal haklar bag ılamaum ıonsua 
ıevin,. ve öğüncle karıılad lar. 

T bu""yülr Orunç ile ku•luladığmuz bu 
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INGILTERE'DE 

BARIŞ İSTİYEN 
ALMANYA 

Londra, 28 (A.A.) - AJmanya'da 
rapmış olduğu seyahatten dönen Lord 
Of Hurtwood, intibalannı §Öyle anla -
byor: 

" - Almanya, bugün, büyük bir ih
tirasla barış istiyor. Eğer onun bu iste
tini alıp da, ona silihlarınm eksikliğin
den dolayı bugün sahih olmadığı hukuk 
ınüsavatını verir.ek, Almanyanın ulus -
lararası işbirliği alanında eski yerini al
ması ümid edliebilir. Birkaç yıl sonra, 
pek geç kalmış olacağız.,, 

Lord Of Hurtwood'un Berlin'i zi-
7aretinin bilhassa nazan dikkati çekti
iini hatırlamak icab eder. Zira bazı me

bafil, Lord'un, B. Mac Donald tarafın -
a.ı. ıönderildiğini ihsas etmekte idiler. 
Halbuki Lord, B. Bitler ve B. Cöbbels 
le ıörüşmüı olmuma rağmen, "Deyli 
relegraf,, a ziyaretinin hususi mahiyet
te olduğunu aöylemiıti. 

LONDRA 
GÖRÜŞMELERİ 

Londra, 28 - B. Flanden ile 
B. Laval perıembe günü Londra' • 
J& gelecekler, cuma ve cumartesi 
aünleri İngiliz bakanlan ile görü
teeeklerdir. 

İngiltere hükUmeti, cuma günü 
Hariciye Bakanlığında fransız ba
kanları terefine bir ziyafet vere
cektir. Ziyafete B. Makdonald ri
J&set edecektir. 

Cumartesi günü Londra' daki 
fransız Büyük Elçiliğinde bir öğle 
ziyafeti verilecektir. (A.A.) 

Tayyareden diişen servet 
Londra, 28 (A.A.) - Salı günü bir 

lngiliz tayyaresi uçarken içinde bir altın 
çubuk olan bir paket düşürmüştü. Bu 
paketin denize delil kırlara düştUğii an
laşılmıştır. Polis kuvvetleri güneş çıkar 
tıkmaz tayyarenin uçtuğu yol Ustilnde 
araştırmalar yapmlf ise de bir §CY bu -
Jamamıftır. Altın çubukların kıymeti 

22.000 ingiliı lirası idi. 

LEHISTAN'DA 

Polonya ve ispanya ·om 
ticaret münasebetleri 

Varşova, 28 (A.A) - Polonya ile 
lapanya arasındaki ökonomik görüşme. 
kr bir takım güçlüklerle karJılaflllak
tadu. 

En az portakal fiatının Polonya ma 
kamatınca tesbiti üzerine, tüccar aşağı 
mal satın almaya başlamıştır. Buna kar
tılık, İspanyollar da, Polonyanın başlı
ca ihraç maddeli olan yumurta fiatla. 
rını tesbite kal~ıtlardır. 

BULGARISTAN'DA 

Bulgaristan' da komünist 
zor balıklan 

Sofya, 28 (A.A.) - Bir takım ailih
lı komUniıtler, Sofya civarındaki bir 
fabrikaya girerek. bekçiyi bağlamqlar, 
telefon telleini kesmişler, işcilere karşı 
bazı aözler söyledikten sonra, polis ye • 
tipnedcn kaçıDiflardır. 

Birkaç gün ance, gene bazı komü -
niatler bir itci trenini durdurarak, nu • 
tuldar söyleyip dinlettikten sonra tekrar 
sabvenniflerdi. 

kazancın öğütü, hem ileri yürüyüıün • 
deki çabukluktan on bir seneden beri 
..:unu hayret içinde bırakan türk ülke
linin bir yeni sezimi ohıtundan, hem de 
&a kararın bütün doğu tarafı ülkelerin 
tarihinde adalet ve hürriyet için yeni 
bir sün doğumu açıımcladır. 

Türkiye'de erkek ile kadınlan ara• 
anda böylece kurulan yeni birlik çahş
.. smm, bu hirliie daha kavupnuf ol • 
mıyan doiu ve bab ülkelerine bir model 
olacağına Mısır kadınlan güven ile ina 
myorlar. 

Bundan ötürüdiir ki Mısır kadınlar 
birliği erdemli türk kadmlannı en sıcak 
duygulan ile kutluyorlar. Bundandır ki 
Mısır kadınlar birliii Atatürk'e ve ulu. 
sal kurultayına bütün acunun aayğıb 

hayranına kaynak olan ba uil kararla • 
nedan öt'Uri derin ve duygulu teteldıür
lerini aönderiyorlar. 

FRANSA'DA 

Almanya karşısında 
Fransa ve İngiltere 

işbirliği 
Paris, 28 (A.A) - Londarda fransız 

ve ingiliz devlet adamları arasında ya. 
pılacak görüşmeler h::ı kkında Entransi
jan gazetesi diyor ki: 

.' Eğer İngiltere, bugün ananevi ke
n ara ç.ekilme sıyasasından vazgeçerek 
bir fransız - ingiliz işbirliği p olitika
sının inkişaf ve tekamülüne taraftar 
görünüyorsa, Fransa da Almanyanın 

uluslar derneğine dönmesinin istenilir 
olduğu hususunda İngiltere ile muta -
bıktı.r. Fakat Fransa bu dönüşü, ulu
sal mevcudiyeti mevzuu bahsedecek ka
dar fedakarlıklar yapılması şartına bağ
lanmıyacağı kanaatindedir.,, 

Radikal sosyalistlerin kongresi 
Parla, 28 (A.A.) - Kamiy - Peltanp 

ın radikal sosyalist grubu bir kongre 
yapmı~ ve programının esas noktalarını 
izah etmiştir: 

Para kuvvetlerine karşı mücadele, fa 
tizme karşı mücadele, bütün sol fırka -
larla birleşmek suretiyle demokrasi ile 
cümhuriyetin yaşamaları için mücadele. 

Reis B. Kücföne kongreyi şu sözler
le bitirmiştir: 

- Ulus, ihtilalci bir vakıadır, ulus -
lararası düşünceyi müdafaa etmek ge -
rektir. 

So~yalistlcrin kongresı 
Paris, 28 (A.A.) - Fransa sosyalist 

fırkası kongre halinde toplanmış, isyan 
yolu ile devrime aleyhtar olduğunu bil -
dirıniJ, parlamentodaki yeni - sosyalist 
grubunu, farnsız sosyalist grubları ve 
cllmhuriyetci sosyalistlerle müşterek 

Tıart~ket etmeği araştırmağa davet et -
miştir. 

Dıt sıyasada, yeni sosyalistler Avru
pa ve acunda kuvvetler denkliği politi -
kasına karşı olup, fransız alman yaklaş
masından yanadırlar. Yeni - sosyalist • 
Jer ulusal korum bütçeaini kabul ede -
ceklerini teahhüd etmekte fakat askerlik 
hizmetinin artırılmasını istememekte • 
dirler. 

Fran!i'a'nm allln f''la~ına 
ha~lılığı 

Paris, 28 (A.A.) - B. Laval ile Flan
den'in, Londra'ya seyahatleri münasebe
tiyle. Tan gazetesi bu seyahat esnasın
da hiç şüphesiz görüşülecek olan mali 
meseleleri tetkik ediyor ve para işlerini 
mevzuubahs ederek, B. Flanden'in mu
hataplanna: "Fransız frangı, zaten bun
dan yedi yıl önce yüzde 80 derecesinde 
değer kaybettiğinden, onun düşmesin • 
den ne korkmalarına, ne de umudlu ol
malarına yer bulunmadığını ve fransız 
efkarı umumiyesinin ikinci bir değer 

düşmesini kabul etmiycceğini,, anlat • 
ması temennisinde bulunmaktadır. 

Tan gazetesi, gerek mali, gerek öko
nomik hiç bir zaruretin Fransa'yı altın 
esasından ayırmağa mecbur edemiycce • 
ğini ilave etmetkedir 

Parlamentarizmin son 
tecrübeleri 

Bordo, 28 (A.A.) - B. Flanden, 
mecliste: "hatırlayınız ki, demişti. par
lamentarizmin son tecrübelerini yapı • 
yoruz.,, 

Eski adliye bakanı, ayandan Lemeri, 
bu ibareyi olduğu gibi kabul etmiyor. 
DUn, söylediği bir nutukta, onu ıu yol
da tashih etmiş ve tamamlamııtır: 

"Hatırlayınız ~ eski cllmhuriyetcl 
imanı tatmin eden parlamentarizmin IO 

tecrübesini yapıyoruz. Şu anda mukad
deratile oynanılan, rejim kuranların ta
sarladıkları tekildeki parlamentarlmı 
değil, birkaç yıldanberidir soıyalimıin, 
demagojinin ve fırkalar intihabatının ya 
rattıklan parlamentaizmdir.,, 

lsveç Vf'liahti Paris'ten memle
ketine hareket etti 

Parla, 28 (A.A.) - lsv.eç veliahtı, 
prenses ve iki çocuğu ile, şarkta yap -
mış olduğu u.:un seyahatten dönmü§, 
buraya gelmiştir. Veliaht buradan Stok
hoJm'e hareket etmiştir. 

SOVYETLER BIRLtr.tNDE 

Moğol- Mançuri çarpış
masının aslı neymiş? 
Ulanbatot 28 (A.A) - Bui.rnor gölü 

civarında Moğolistan cliınhuriyeti müf. 
rezelerinin Mançuri topraklarına gire
rek mançuri müfrezesine saldırdığı hak
kında yabancı _gazeteler tarafından or
taya atılan duyuklar üzerine, Moğolis. 

tan başbakanı B. Göndun bu duyukta -
rın hakikate uymadığını bildirmişti r. 

Gerçekten 24 sonkanun tarih inde bir 
moğol müfrezesi Sume'de silahlı on ye· 
di kişinin Mançuri cihetinden sınırı 
geçerek izahat istemek için kendileri
ne doğru ilerliyen müfreze kumandanı 

Dondup'u yakalamak ve götürmek t.e

şebbüaünde bulunduklarını görmüşler

dir. Silahla mukavemet etmek istiyen 
Dondup ağır surette yaralanmış ve ha
dise yerinde ölmü, tür. Bu- un üzerine 
yapılan ~pışmada her iki taraf da 
kaytblar vermiştir. Moğol cümhuriyeti 
hükl1mcti hadil'enin sebeblerini ar.aştır
mak üzere hadise yerine mesul memur. 
tar göndermiştir. 

Moğolistan başbakanı, Sune'nin a
sırlardanbe.ı;i moğol topraklarından ol

duğumı ilave eylemiştir. 

Sovyet tekzibi 

Moskova, 28 (A.A) - Buirnor golü 
civarında sovyet kıtalarile japon • man
çuri kıtalarr arasında çarpı~lar oldu
ğu h.a-kkında yabancı gazetelerde çıkan 
duyuklarrn asılsız ve uydurma olduğu 
nu bildirmeğe Tas ajansı mezun<lur. 

Buirnor gölü Moğol cümhuriyeti 
ile Mançuri arasında ve sovyet sınırın
dan 200 kilometre uzaktadır. Bundan 
ötürü orada sov1et kıtalarının buluna. 
mıyacağı aşikardır. 

Bunun gibi, japon müfrezesile çar
pışan moğol müfrezesinin başında bir 
kızıl aovyet kumandanı bulunduğu hak
kındaki şayia da asılsızdır. 

Gene, Mançuri sınırında sovyct tay. 
yareleri uçarak Hailcr yakınında man
çuri köyleriru: ateş ~tığı hakkındaki 
duyuklar da uydurmadır. 

Kuhişefin ölümü 
Moskova, 28 (A.A.) - Bay Kubişefin 

cenaze merasimi dün Moskova'nın kızıl 
meydanında Bay Stailn, Molotof, Kago
noviç, Voroşilof, Kalenin ile merkezi 
komitenin öteki üyeleri hazır olduğu 
halde icra edilmiştir. 

Bu münasebetle Kubi§ef'i öven bir 
çok nutuklar söylenmiştir. 

Hükumetimizin taziye telgrafları 
Moskova, 28 (A.A.) - Gazeteltr 

Bay Kubişef'in ölümü münasebetile Tür 
kiye Başbakanı General İsmet İnönü 
tarafından gönderilmiş olan taziye tel -
yazısı ile Bay Molotoi'un vermiş olduğu 
cevabın metnini neşretmektedirler. 

Türkiye Büyük Elçisi Bay Vasıf Çi
nar da Bay Molotof'a bir tarıiye mektu -
bu göndermiştir. 

Gazeteler, Türkiye dışarı işler baka
nı vekili Bay Şükrü Kaya'nın gönder • 
mi§ olduğu taziye tel5?rafının metnini de 
neşretmektedirler. 

Bir şehire Knbişef adı veriliyor 
Moskova, 28 (A.A,) - Merkezi icra 

komitesi, Samara şehrine Kubişef ismi
ni vermeyi karar altma almıştır. 

lTALYA'DA 

Bir İtalyan generali öldü 
Torino, 28 (A.A) - Habe~istanıa 

1895 - 96 da olan savaşa ginniş olan ge. 
neral Kiarla ölmüştür. 

Fransız - İtalyan anlaşması 
Amerika'da sevincle karşılanmış 

Napoli, 28 (A.A.) - Birleşik Ame -
rika'nm Roma büyük elçisi vapurdan 
inerken gazetecilere demiştir ki: 

.. _Fransız - italyan anla§IDCl!ı Ame
rikada büyük bir sevinçle karıılanmış -
tır.,, 

Büytik Elçi bu anlaşmanın, Avrupa. 
da uzun bir bant devresi için eyi sonuc
lar verecek bir hareketin batlangıcı ol -
masını dilediiini de ilave etmiştir. 

DACNIK DUYUKLAR 

Arjantinde karışıklık 
Buenos - Ayres, 28 (A.A) - Monte

video'dan bildirildiğine göre, hükumet 

tarafından akim bırakılan ve başlıca mu 

halcfet şeflerinin tevkif edilmesine se. 

beb o1an suikasdın keşfedilmesi üze· 

rine emniyet tedbirleri alınmıştır. As

ker iş başına çağrrılmrş ve sansür tesis 

edilmiştir. Brezilya hududu tayyare 

nezareti altındadır. 

lsımnya ihtilalinde tutulanların 
cezaları 

Barselon, 28 (A.A) - Müstakil Ka. 

talonya içeriişler bakanı B. Denkas'ın 

çağınnası üzerine, 6 ilkteşrin 1934 ta

rihinde köylerden Barselona gelmiş o

lan ve o esnada tevkif edilen çiftlik 

sahibJerile Katalonya gençlerinin savaş 

devamınca muhakemeleri neticesinde 

39 kişi beraet .etmiş 176 kişi de 6 ile 

3 ay arasında hapis cezasına carotırıl

mışlardır. 

Şako savaşı 
Şili Santiyagosu, 28 (A.A) - Boliv

ya harbiye bakanı B. Zalles, Şako sa
vaşı için demi,tir ki: 

" - Şako savaşı ancak hakem kara. 
rile neticelenebilir. Muhariblerden hiç 
birisi barıf .,artlarını ötekine kabul et
tirebilecek kuvvete sahih değildir.,. 

General, Bolivyanın zaaf gösterme· 
den kendini müdafaada devam edeceği· 
ni ilave etmiştir. 

Meksika isyanı 
Meksiko, 28 (A.A) - Hükiimet ye

di suikudcının tevkifini bildirmekte. 

dir. 

Öte yandan poliaı bir çok rilayetler
de, bir isyan hareketi olduğunu gös
teren veıika1ar bulunduğunu bil<lirmek
tedir. 

Mebiko, 28 (A.A.) - Gua1ajara
dan bildirildiğine göre, hükQmet kuvvet 
leri, Falikso mmtakasındaki asilerin 
başı Manuel Maiazu'u öldürmil§lerdir. 

BIRLEŞJK DEVLE'fI .. ER'DE 

Amerika' da sular ahımla kalall' 
ların hali acıklı 

Marks, (Amerika) 28 (A.A) - '1/ll• 
halline gönderilen bir memur, sular aJ .. 
tında kal.en Misisipi mıntakasında bin
lerce ahalinin dayanılmaz ıstırabların~ 
anlatmaktadır. Bu adamın söyledilde• 
rine göre ölenlerin sayısını tesbit et. 
mek hiç bir vakit miımkiin olam ıyacak• 

tır. Herhalde bu sayı çok yüksektir. 
Beyazlarla .zencih:r, ırk farkı gözet• 

meksizin, birlik o1up yiyecek ve giye• 
cek göndermeğe çalışmaktadırlar. 

B inlerce hayvcm, facia da telef ol· 
muş.tur. 

Sefaleti tehvin etmek ve salgın has· 
tahkların önüne geçmek için, bir çok 
sıhhiye memurları geceli giındüzlü ça• 
b.alryorlar. 

iki yeni yiizme rükoru 

~ikago, 28 (A.A.) - Elinor Holrn, 

sırt üstü yüz metre yüzme acun rokoru• 

nu 1 dakika 16 saniye 3,10 da yaparak 

kırmrşur. 

Bundan önceki rökor ı dakika 20 sa· 
niye 6,10 da Miss Davn Gileson -tara{ın• 

dan yapılmışu. 

Ardolf Kuper de Von Vage'nin 1 da· 

kika 36 saniye 9,1 O daki 150 yarda sırı 

Ustü yilzme acun rökorunu 1 dakika 35 

saniye 6,10 da kırmıştır. 

ALIUANYA'DA 

Sar'da ihtikinn öniine geçmek 
için tedbirler 

Sarbruk, 28 (A.A.) - Sar'da ihtiyat 

erzak ile stokların bildirilmesi mecburi 

olacağı söyleniyor, Alman cephesi ökÔI" 

nomi mütaviri doktor Savlkuls gazete -

krde ,u bildirimi çıkarmıttır: 

" Son gtlnlerde Sar'da özel olsun t;. 
cari ıebebler için olsun bir çok toptan 
erzak alınmıftJr. İhtikira mani oL:call 
tedbirler almmıttır. Bir yandan gayı:t 

tabii olarak eksilen erzakrn yerine yeni
lerini getirmek bir yandan da ihtiyatlar• 
la stoklan bildinnek mecburiyeti olaca• 
ğından satın alınıp saklanan bu erzak .. 
tan yapılması diltünülen istifade yapıl· 
mıyacaktır.,, 

• 
Sağlık Bakanımızın söyledikleri 
(Batı 1 inci sayıfada) 

kalan vatandqların acılarım din
dirmek imkanı husule gelmiştir. 

Zayiat yekUnu föyle hulasa edi
lebilir: 

Erdek merkez kazası da dahil 
olduğu halde Marmara nahiyesi 
merkezile, Çınarlı, Gündoğdu, As
malı, Paşalimanı, Balıklı, Har. 
manlı, Poyrazlı, Tuzla, Türekli, 
Yiğitler, Ekinli, Narlı, Ocaklı, il-
han, köylerinde 9083 nüfusun sa
kin olduğu 2092 haneden 180 ni 
tamiri kabil olmak üzere 460 ev 
yıkılmıt ve 4 kiti ölmü§, 27 kiti 
yaralanmıttlr. 

Yapılan ve yapılacak işler: 

1 - Aileler tamamen çadır altına 

almmıılardrr. Ve bazı aileler timdiden 
yeni meskenlerine sirmiıJerdir. 

2 - istisnasız bı1umum ailelerin bi
rer ayhk iateai kendilerine •erilmiıtir. 

3 - Kereste kısmen gelmit ve inta· 

at batlamıttır. Her gün de gelmektedir. 
4 - Kolordunun bir inJUt müfreze

si ve Bahkeair'den ve civar vilayetlerden 
bulunan taıcı ve dülger ustaları mahal

line gelmit ve ite batlamıılardır ve da
ha gönderilecektir. 

5 - Marmara adasında açılan bir 
doktorlu ve bir sıhhiye memurlu revir, 
hasta ohnamak1a beraber dai..ua emre 
amadedir. 

6 - Hastalık yoktur. Her adada da
imi bir sıhhat memuru vardır. Ve iki ta
bib de her gün adalan dolaımaktadır. 

7 - Çocuklar ve büyükler arasmda 
her hanıi tekilde gıdasızl1ktan veya su; 
teqdcliden mütevellid bir rahatsızlık 

yoktur. 

8- Halk için muvakkaten birer kat• 
h ve lüzumlu müttemilitlr barakalarm 
intasr on bet gün zarfında tamamen bi· 
tecek tekilde tertibat ahnnuttır. 

9 - Halk yıkılan e.lerin albnda b· 
lan qyalarını ve ıu:la maddelerini çıl&ar• 
maya batlaauılarcLr. 

10 - Bundan sonra Hilüiahmer fa
kir ve kimsesizlere yeni çocuklu ve çok 
çocuklulara iate yardımı yapacakbr. 

11 - Halk, muavenet heyetlerine ve 
bilhassa İnJUta yardıma davet edilmif 
ve ite bqlaımtlardrr. 

12 - Arzu eden ailelere kereste ve 
diğer icabedcn malzemesi verilerek es

ki malzemelerinden ele istifade tartile 
İstedikleri büyüklükte mesken yapmala• 
nna müsaade edilmittir. 

13 - lnzıbat hiç bir zaman bozul .. 
mamııtır Ye her ada ye köy nezaret al• 
tmdadır. 

14 - Erclekle muvasala her gün için 

temin edilmittir. 

15 - lnıaat mesaisi haftada iki deb 
Balıkesir valisi tarafından teftİf edile

cek ve hızlandırılacaktır. 

16 - Hililiabmerce verilen inpat 

muaveneti kafi plmediği takdirde tek • 

rar yardım edilecektir • 

17 - Vaziyet_ nonnale girmek üze. 
redir. 

18 - Dahiliye ve sıhhat teltit heyet• 

leri reisleri vazifelerine avdete mezun kı 

lınmıtlardır. 

Türk vatanının böyle 1ıalardan .llÜ 
ma uzak kalmasını dilerken, her köfe • 
den buradaki vatancla,lara aypılan ye 
halen yapılmakta olan Jardımlan ıik • 
ranla ve sevinçle anarnn. 



Ulusların kökü, atası olan türk ou • 
a:.ınunun taşı .'. ı ğı ad'.arın eskiden türkçe 
olmasından aç.k ne olabilir? Başkalarına 
yaşama ve yükselme yollarını gösteren, 
ıağa sola taşan, bin bir güçlüğe göğüs 

geren bir ulus hiç yabancı adlar taşır mı? 
Hele acunun şurasında burasında bir 
çok yerlerde türkçe adlar bırakmış, bin 
bir yurdu çiğnemiş iken başkalanndan 
ad alması, benliğini· unutmaH doğru 

olur mıydı? 
Ne yazık ki bunlar olmuştur.. Eski 

giidü Türklerin gitgide arıklaması, düş· 
_günleşmesi; başlıca, yurtlarının bir bay
a-ak altın:la evrilip çevrilemiyecek gibi 
l>üyük olmasından .. sonra da sağda sol
da başa geçen hakanların ulusu biribi • 
riyle çarpıştrrmasından.. acun gidişle • 
rine ayak uydurulamamaktan ileri gel • 
miştir. denebilir. 

Mançuriden Tuna suyunun öteleri .. 
hedek uzanan bir yurtta bir tek ulut 
nasıl kurulabilirdi? Bir çok türk ülkesin 
~eki hakanlar; içlerinden erki, gücü 
artık bir hakanın, bir ilhanın eli altında 
~a sürekli çağlar içinde toplanamamı§
lardır. Yıkımların, arıklamalarm neden 
Ötürii belirdiğini söyliyebilmek için es· 
ki çağların eksik gidişlerini bir kez göz 
Önüne getirmek istedim. 

t,te bunun içindir ki eski sıyasal var· 
hğı, (kültür) ü sarsılan türk; komşu 
,u1uslarm veya ııtittiği yerlerin türelerini, 
adlarını almağa ba-şlamıştrr. Hazar de • 
,nizinin yukaruından gidenlerle 1ran 
)'oluyla gelen türkler başka başka inan
lara girmişlerdir. 

Hele batı türk1eri öyle olmuşlardı ki 
vadan bir kaç yüz yıl geçip te ölenleri· 
«tin gömüldükleri yerlere dikilen taş • 
lardaki adları okunsa kendileri arab sa· 
aıılırdı. Dilimize arabca, farsca dolmuş· 
tu. Yıllar geçtikçe üstümüzdeki bu bas
la artmıştı. 
. Güzün, bir ara Kayseriye az günlü ı 
Lir yolculuk yapmıştım. Eski yargıcı 1 
JHakim) ların yazdıkları kütükler üstün
_Cle bir inceleme yaptım. Ne denlü şaşıl· j 
sa yeridir ki bir çok Ermeniterin, Rum
İann adları bile türkçedir, farsça da var j 
Öır. Aele soy adlarında türkçe olanları 
. daha arllktır. Kütükteki bu adların ya
nında ''Namı zimmi, Namı zimmiye Na-
0tnı nasrani., sözleri olmasa bunlar 'türk 
'sanılacak.. 

Eldekilerin hepsini yazmak uzun 
olacaktır, bunlardan birkaç Örneği bura

da göstereyim: 
Kayserinin Tavlrson köyünden "Kir

kor veledi Çömlek" 1048 yıbnda Bağdat 
saavıma gitmek için lağımcı yaztlmış, 
köylü Ermenilerden (9100) akçe almış, 
Üstüne aldığı yumuşu gidip yaptığını 
gösterir bir yazı getirememiş, alacaklı 
olan "Kutluşah veledi Yahşı, Piri vele
di Y agond, Clasın veledi Çalapverdi, 
Dalkadır veledi Y osep, Ahibalr veledi 
Y osep, Malak veledi lsabalr, Şahmurat 
vele<li Arzuman, Cılasın veledi 1 sahalı, 
Sinan veledi Y orgi, Buldı·k veledi Hoca, 
~le başka arkadaşları akçelerini geı·i 
lhyorlar. Yargıcıya alacaklan kalmadı

ğını söylüyorlar. 
Y argrcr yanına giderek "Zimmiye 

GüJiatan bin ti 1 ncibey,, isteğiyle "Zim
nıi Kayabalı bin Bah,. ya vardığım söy
lüyor. Babası ''İncibey,. istediğine var• 
lrn diyor. Kütüğe geçiriliyor. 998 de .. 

" Kayseride R~m keşişlerinden Simon 
\'eledi Karasu veledi Uğurlu; Keşiş Hı~ 
'dır veledi Gülbaba" ya olan borcunu bir 
ay sonra vereceğini kütüğe yazdmyor. 

Başka yapraklarda görülen adlar 
funlardır: "Gülağa, Kaya veledi Andir
)'as, Şamlıatun, Gülana, Cafar veledi 
Boran, Nikoli bin Kaya Keşiş, Hıdır Lin 
Tanrıvermiş, Kerman veledi Sefer, Kut· 
:t• binti Hıdır, Erdekli bin Tatar, Çakır 
\'~ledi Boran, Uğurlu veledi Sefer, Ba· 
bek veledi Karabacak". 

Şu da yazmağa değer nesnedir: "Ha· 
tun binli Murat,, inanrndan dönüyor. 1 

•dını yargıcı (Fatma) diye değiştiriyor. 
''A vanos bin Dönmez., de dönüyor, adı 
(AH) oluyor. 

Rum ve Ermenilerin (nüfus) kütü
iünden Kayseri'de çıkardığım adları ile 
Soy adlarını da sonra yazmak isterim. 

Türkçe adlar; - eskiden türk ol -
tiuklan düşünülebilen - Rum, Ermeni· 
lerce bile kullanılmış, saklanılmıştır. 
Sonra yavaş yavaş çocuklarına böyle ad· 
lar koymamağa başlamışlardır. 

Büytik Önderimiz Atatürkün keskin, 
çok yerinde görüşüyle soy adlarımızı 
alıyor, bu gerekli yönden de öz benliği
mize kavuşuyoruz. Ulusumuzun soy adı 
almakta gösterdiği eveti, uyanıklık ta 
ı>ek kıvanca değer bir iştir. 

iZZET ULVİ AYKURT 

ç D 
Kültür Bakanı döndü 
Kültür Bakam Bay Abidin Öz. 

men yanlarında Orta Tedrisat Ge
nel Müdürü Bay Hasan Ali Yücel 
olduğu halde dün şehrimize dön
müştür. 

İngiltere ile müzakere 
İngiltere ile hükfunetimiz ara

sında tediye muvazenesi esasına 
müstenid ticaret uzlaşması müza. 
keresine burada başlanınıştrr 

Devlet Şurasının biı 
karan 

Vilayetlerin maliye tahsildarla
rı ve varidat memurları hakkında 
vilayetler inzibat komisyonlarınca 
verilen kararların itirazı halinde 
lçeriişler Bakanlığı inzibat komİs· 
yonu ve Devlet Şurasınca tetkike 
tabi tutularak Maliye Bakanlığı 
inzibat komisyonunca nakzı kara· 
rı verilemiyeceğine Devlet Şurası 
karar vermittir, 

Trakya valilerinin 
görüşmeleri 

Edirne, 28 (A.A.) - Trakya 
Genel Müfettişi Dr. Tali Ongoren
in başkanlrğı altında toplanan 
Trakya valilerinin konuşmaları 
sona ermiştir. Genel Müfettiş ve 
Trakya valileri bu toplantılarında 
iskan işlerini görüşmüşler, şimdi
ye kadar gelenlerin yerleştirilme
leri hususunu, idari ve öteki bir
çok işleri konuşmuşlar ve mühim 
kararlar vermişlerdir, . 

Samswı Halkevınde 

bir toplantı 
Samsun, 28 (A.A.) - Halkevi 

dil ve edebiyat kolunun bu akfam
ki genel toplantısında dil devrimi 
üzerinde bilgili konuşmalar yapıl
dı. Bu münasebetle evin müzik 
kolu ulusal parçalar çaldı. 

Günui.ik muhafaza memurları 

Gümrük muhafaza memurları
nın iş saati haricinde görecekle
ri işlerden dolayı çalışma ücreti 
alamıvacaklarını Gümrük ve inhi
sarlar~ Bakanlığı bir genel buyuruk 
ile alakadarlara bildirmiştir, 

Tayinlt•r 

Açık bulunan jandarma muha
sebe müdürlüğüne hava ve deniz 
muhasebe müdürü Ricai, hava ve 
deniz muhasebe müdüı;lüğüne Sü 
Bakanlığı muhasebesi mümeyyiz-
lerinden Müeyyed, askeri fabrika
lar muhasebe müdürlüğüne An
kara levazım amirliği muhasebe
cisi Neşet, İstanbul levazım amir
liği muhasebeciliği başkatibliğine 
aynı muhasebecilik katiblerin
den Burhanettin, umumi muhase
be bütce müdürlüğü ikinci mümey
yizli ği~e aynı müdürlük tetkik me
murlarından Mustafa tayin edil-
mişlerdir. 

ULU~ 

u y u K L A R 
Arda taslı. 

' 
Edir ııe 

su altında 
' 

(Başı 1 inci sayıfada,, 

bil ve otobüsler jşleyememektedir. Edir
ne ve Alpullu şosasmdan başka bütün 
yollar su altındadır. Şehir hattında bir 
buçuk kilometre!ik demiryolu bozul • 
muştur. Sular çekilir çekilmez tamirine 
başlanacaklir. Posta kolileri Alpullu -
Edirne yolu ile ta~ınmaktadır Sehir hattı 
kapandığı için htanbul treni' Karaağaç
tan hareket etmiştir. 

Trenler yolda kaldı 
İstanbul, 28 (Telefon) - Arda neh

ri ta,ğını demiryolunu kapladığı için 
bu sabah gelmesi beklenen Avrupa ek,. 
presi Diçea'da kalmı,trr. Dün akşam sa· 
at 9,25 de Sirkeciden kalkan ekspres de 
yollar su altında lnldığı için Titiyön' 
dan jleri geçememiş konvansiyonel Edir 
nede kalmııtır. Bu iki katar yarın İstan
bula dönecektir. Yalnız Avrupadan ge. 
)en konvaNİyonel nehrin taşmasından 

Önce geçtiği için bu sabah saat 10 22 de 
Sirkeciye gelmiıtir. Arda'nın taı~ı yü 
zünden tren hattının bazı kısımlarının 

da bozulduğu ve tamire ihtiyaç göste· 

recek bir hale geldiği haber verilmek -
tedir, Yunan arazisinde tahribatın daha 
fazla olduğu söyleniyor. Edirne ile Is • 
tanbul arasında i,liyeo muhtelif katarlar 

Karaağaca kadar gidebiliyorlar. Dün ge 
ce sabaha kartı trenle 'erk demiryollarr 
kumpanyası müdürü ile heyeti fenniye· 
sinden bir grup hadise yerine R"İlmişler
dir. 

İstanbulda fırtına ve 
... 

yagmur 
lstanbul, 28 (Telefon) - B11gün öğ

leden ıonra lıtanbul'da fırtına ile karı • 

şık yağmur yağmış ve Büyükdere önün

de dört tonluk odun yüklü bir yelkenli 

fırtınacfan batmrıtır. Yelkenlinin tayfa

larından biri boğulmuştur. 

İzmirde fırbna 
İzmir, 28 (A.A.) - Geçen ge

ce saat üç buçukta esmiye başlr
yan şiddetli bir f ırtma beş saat 
devam etmiş ve hayli zarar ver· 
miştir. Fırtınadan bazı evlerin ki
remitleri uçmuş, açık bırakılan 

pencere ve pancur kepenklerin
den birçoğu kopmuştur. Eşref pa
şa' da bir ev yıkılmış ise de insan
ca hiç bir zayiat olmamıştır. İz

mir' de yakın kazalarda ve Mani
sa' da f ırtma aynı şiddetle esmi~
tir. Bazı kazalarla İzmir arasında 
telefon telleri ve bir kısım direk
lerin kırılmasile bir aralık muha
berat durmuşsa da tekrar acele 
tamir edilmiştir. Fırtına saat do. 
kuza doğru si.ikunet bulmaya baş
lamış ve sonra bunu yağmur takib 
etmiştir. 

Çanakkalc'dt• f ırlma "\·ar 

Çanakkale, 28 ( A.A.) - Çanakkale 
de iki gündenberi ıiddetli lodos fırtına

sı devam etmektedir. Şiddetli yağmur, 

biraz da dolu yağmıştır. Bir kaza ve za
rar j§idilmemİ§tir. 

• Y -

llava duruınu 
Ziı·aat Bakanlığı Meteoroloji ensti • 

tüsünden alınan malumata göre son 24 
saat içinde tazyik düşüklüğü ba'tr ve lo
dos rüzgarlarrn<lan ötürü ve Karadeniz 
kıyılarında hava bir gün önceye naza -
ran 9 derece etrafında o!mak üzere yük
selmiş ~e ~Ün yurdda tamamiyle yağış _ 
h geçmıştır. En çok yağış gören yerler 
Trakya, Ege ve orta Anadolunun batı 
k:smıdır. Buralarda yağış 9 ila 37 m·li
metre arasındadır. En çok yağış 44 mi
limefre olarak Aydm'da ölçülmüştür. 

Bu gece en düşük suhuı: .tler sıfırın 
altında Kars'ta 22, Erzurum'da 13, 
Kaıtamonuda5, Sivas ve Malatyada 4, 
Çorumda bir derecedir. Orta Anadolu -
nun Sivas, Kastamonu ve Çorum çevre
leı·inden maada yerlerinde gece suhu • 
netleri hep sıfırın üstündedir. En yük • 
sek suhunetler sıfınn üstünde Manisa
da 19, Bursada 18, Çanakkale ve lzmir. 
de 17 derecedir. 

Dünkü yağışlardan Meric ve Tunca 
nehirleri tafmıthr. 

Alaçatı ve Manisada kuvvetli fırtına 
olınu,, fazla zarar yapmamıftır. Muğla
da fazla yağışlardan bir kısım tarlalar 
ıu altJDda kalmrtbr. 

Dün Ankarada öğleden sonra saat 
14 de suhunet sıfırın üstünde S derece 
idi. 

İzmirin onarılması işi 
İzmir, 28 (A.A.) - Şehrin iy

marı ve diğer mühim ihtiyaçları 
için belediyece beş yıllık bir pro
gram hazırlanmaktadır. Bu pro
gramda yukarı mahallelerin iy. 

marı, kanalizasyon ve sair işleri, 
yangın yerlerinde açılacak yeni 
caddeler ve "kültür parkı,, adı ve· 
rilecek olan şehir koruluğu, yeni 
yapılacak parklar, şehrin ağaçlan .. 
dırılmasr, yangın yerlerinde ıpor 
sahaları, müzeler vücuda getiril
mesi gibi mühim İfler vardır. 

Yüksek tahsil okurları . . 
ıçın 

~stanbul, 28 (Telefon) - Kadırga
d~lu Talebe Cemiyeti Maarif yurduna 
y~ksek tahsil okurlarının ahnması için 
bır anlaşma yapmı,tır. Yurda, yardıma 
muhtaç okurlar az Ücretle alınacaktır. 
Fazla ihtiyaç içinde bulunan ok 1 .. ur arın 
~urd ucretlerini de üniversite verecek • 
tır. 

Ankara Radyosu 
Bu akşamın radyo programı ~udur: 
Çocuk saati 

Musiki: 

Boclman suite, İmpromptu, Valse, 
Romance. 

Edib Sezen: Viyolonsel 

Ulvi Cemal: Piyano 

Maliye Bakanlığı saati 
Dans musikisi 
Musiki: 

Musique de Chamlıre (Oda musikisi) 
Le clair Sonate No. 8 

Ulvi Cemal: Piyano 

Necdet Remzi: Keman 

Edib Sezen: Viyolonsel 

Cevad Memduh: Viyola 

H\berlcr. 
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Ancak değerli bir tiyatro 
yaşayabilir 

Bizde h ;ı,lk:n tiyatrod:\ iyi cs~dcri 
sevmediği, ciddi piyesleı·e ı-ı1<7bet etme
diği birçok defalar il eri ~ürül~üştür. Ga 
çen iki yıl içinde yaptığ•m tiyatro pole-
miklerinde, kaç kereler bu ınaruuı7. iddi
alara cevab vermtk mecburiyetinde k,f. 
mıştım. Bana Örnekler göstcriyorhrdı: 
''falan piyes temsil edildi, sahnede üç 
gün tutunamadı, falan komedi boş sa • 
lon önünde oynandı,, Fakat bu eserlerin 
nasıl oynanmış ve niçin tutmamış olılu
ğu~u araştırmıyorlardı. Evet. hiç ştİr> • 

hc~ız, sahnelerimizde, çok değerli pi • eıs· 
lcrın halk tarafından tam bir alakasızlık· 
ld kırşılandığrna ve alkışlanmadığına 
ben de şahid olmuşumdur. Fakat bu esı-r 
lP.l', değerli olduk~arı için değil, kötü 
oynandıkları, sahnede öldürüldükleri 
ıçın beğenilmemişlerdi. Beğenmiyen 

yalnız halk değildi, temata sanatından 

biraz anlryanlar da aynı düşüncedeydi • 
ler. 

Salonların hıncahınç bir kalabalıkla 
dolması, son kapanan perdenin dakika • 
larca süren alkışlar uyandırması için bü 
yük değerli bir eıer seçmek elbette ki 
k-f· d ··1d· a ı egı ır. Her §eyden önce bu eıeri 
oynamak lazımdır. 

Doktor Knok pİyHİ Darülbedayide 
ancak üç gün oynanabildi. Salon bo,tu 

ve her perdeyi, örneği görülmemit bir 
sük\ıt takibe<!iyordu. Değerli olduğun • 

da kimıenin şüphesi olmıyan bu eseri 
halkrn küçüksemesi kolııyhkla anlaşıla· 

bilirdi: esasen halkımızın seviyesi için 
biraz ağırca ve temayülleri it"ltaı.·iyle 
biraz fazla modern olan bu eserde başro
lü oynıyan aktör, rolünü temsil etmrk 
§Öyle dursun anlıyacak kabiliyette bile 
değildi. Derme çatma vodvillerde tak • 
lidJer ve tuluat tekerlemeleriyle herkesi 
katıltan bir aktörden bu eserde de mu -
vaffakiyeti ummak kadar hata olamazdı. 
Doktor Knok sahneye konulurken idam 
hükmünü giymİ§tİ, kurtanlması için 
halktan yardım beklemek artık neye ya
rardı? 

Rolleri onları anlıyabilecek kabiliyet 
te aktörlere verilmiı ve özenle hazrrlan
mıı değerli bir eser gösteremezainiıı: ki 
halk tarafından beğenilmemit olsun. 

Bizde, sanatrn her şubesinde olduğu 
gibi, tiyatroda da avant • ııarde'cdıtr 
doğru bulmadığımı kaç kereler töyle
dim, gene de tekrarlıyorum. Sahnemizde 
tutmamıt olan avant • garde'cı piyesler 
halkın İyi eserlerden anlamadıimı ileri 
sürmek için bir delil te,kil edemez. Böy. 
le piyesler Avrupa'da bile dar bir ente
lektüel zümresine hitab eder, bizde he
nüz bu neviden bir sahne edebiyatının 
seyircileri değil, aktörleri bile Jetişme • 
miştir. Hem değerleri üzerinde edebiyat 
tarihinin henüz hükümlerini vermemit ol 
duğu eserleri memlekete ıokmakta ace
le etmeye de bir lüzum yoktur. 

Garb sahne edebiyatlarının reperiu· 
varları bize halkımızın kültür ve zevk 
seviyesini yükseltecek, aynı zamanda 

onun tarafından yadırganmayacak ıayısıa 
eserler verebilir. Bütün iş bunlan, aktör 
lerin, halkın ve rejisörün seviyesine Ye 

sahnemizin teknik imkanlarına göre ·~ 
mek v ' ,: ... ~erçek bir hazrrhk devre• 
sinden ı>om·a temsil etmektir. Darülbo
dayiin dışında kalmış olan bütün tnıp • 
larda şahid olduğumuz muvaffakiyehİ:z· 
likler bu eser ve çalışma nokıanınm birer 
tabii neticesi sayılmalıdır. 

İstanbul ,ehir tiyatrosu. bu yıl, türk 
sanatının yüzünü güldürecek bir çalıt

ma yolu tuttu. Sahneye koyduiu ıerçek· 

ten değerli eserlerin haftalarca afıt tutna 
sı, bir kere daha götterdi ki, halkın yiik· 
iek sanattan anlamadığı iddiası sadece 
bir iftiradır. Tutulan bu yol artrk brra • 
kılmamalı ve memleketin batb sahne 
leşekküllea•ine de ciddi çalıtmaıya tetvik 
için bir örnek olmahdır. 

Bu mevsim gerçctk sanat yoluoclald 
çalıımalariyle tiyatro davamızın dofru• 
l~ğunu İsbat etmiş olan lstanbul fflhir 
hvatrosuna teşekkür etmeli,..iz. 

Ya~ar Nabi NAYIR 

Hir iyilik ~c,·cıı yurddaş 
Muğla, 28 (A.A.) - Muğlanın de' • 

nizovası yurddaşlarından Bay Emin Ay• 

dın 41 fakir çocuğu tepeden tırnağa ka. 
dar giydirerek zengin yurddatlara örneli 

olmuştu. Bu hareket vilayet makamın • 

ca da takdire layik görüleı·ek kendisİR'

tetckkür edilıniştit·. 
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Çorumun en değerli kuruınu 
Doğum evinde bir saat .. 

Doğum evine ayağımın uğuru ile 
girmiş olmalıyım ki, gene hemşireler, 

&ene doktora müjde verdiler: 
- Doğum var, efendim.. 
Bir lahza düşünür gibi oldum; her 

yönü, 1-' n1 pırıl, arlık, aklık içinde ya
nan bir yar nrn ılık, tatlı havaında, 

çıkıyoruz ... 
Bu, önünde duraladıgımız yer, ~o

cuk bekleme, muayene odası imiş ... Ço
cukların dosyaları, resimleri, muayene 
raporları, duvarlarda öğüdler... Karşı

sında kadın bekleme ve muayene oda
cı- tanında ültra, suni güneş şuaı 

Hastalara fÜneş banyosu yapılı;•or-

Çoı.raıı doğumevinin 1al>oratuvsrından bir köıı 

böyle bilgiç insanlar elinde acuna KÖ.Z 

açmanın bahtiyarlığını hatırladnn. Ve 
ne ya1an söyliyeyim, AtatUrk Türkiye
ainde doğmuş kUçüklerl kıskanır gibi 
oldum. Nasıl lnıkanmıyaymı ki, ben, 
doğarken, ne zahmetlere, ne acılara, ne 
bilgisizliklere katlanmıJtım. Yedi ma
hallenin hatunları toplanmıılar, bepıi 

muş. Sunt güneş banyosunun çok fay
daıı vannıt- Su banyo dairesini, hem
.nre ebe doktor odalarını birer birer !f••, . 
g8rUp, çıkarker., kar gibi aklaşmıı bır 
odaya girlyoruı. Ortada uzun bir ma
sa... Yönlerime bakıyorum. Dolablar, 
kriıt•l taslar, ıoğuk, ııcak su dolabla
rı.. Makular, bıçaklar, neşterler, tfirlU 

Çorum doğum ~' 20 cuk bdımeri 

birer ebe kesilmiş, kimi kolumdan, ki
mi, bacağımdan, kimi başımdan tuta 
tuta, ç~ke ,;tk·~ \"lyak viyak, haykımııı 
lar ... tht. !ı't: 

- ' i."i: tll, n- !\Şallah,, diye de birer 
tıokad aşketmişler .... 

*** 
Evin, hekim başkanı, bana, Çoru

nıun bu, değeri, verimi çok kurumunu 
~zdiriyor .. Çeıid çeşid, odalara girip -

türlü Aletler •• Meğerec ameliyat odasın
da duralamıfU· Ben hayatta gueteci 
olmasaydım, belki her fCY olurdum, fa
kat ne yalan aöyliyeyJnı, doktor ola
mazdım. Biliyorum ki, bu maaaya ya
tanlar üzgilslb onarılıp diriltiliyor .. 
İnanıyorum ki haatalanıp da buraya 
yatmıyanlar, bagka bir acunu boylıy~
caktır.. Biltiln bunları bile bile amelı
yat odası ve bilhassa masanın yanında 

ULUS 

sıra sıra saflaşmış bıçaklar, makaslar 
bana korku verdi ... Buradan laboratu
vara gidiyoruz. Tüple, cam fanuslar, 
tecrübe aletleri, kimyevi maddeler ... 
Bu, biribirleriyle çarlston oymyan ha
mrzlr, kibritli, karbonlu mayileri kendi 
hallerile lıaşbaşa, bırakarak çocukların 
koğuşuna giriyoruz. Birçok minimini
ler, halsiz halsiz bakınıyorlar. Hasta 
bakıcılar, hemşireler, bunlara, süd, yi
yecek, ilaç veriyor. Bir yanda gözleri
me ufak bir beşik ilişiverdi. Bu, beşik 
vakitsiz, çelimsiz doğanların beşiği 

imiş. Buraya yatan çocuklar fenni va
sıtalarla beslenir, büyütülür. gürbüz
leştirilirmiş .. 

Koğuş koğuş dolaşıyoruz.. Hasta
ların fersiz gözlerine bakıyorum. Hcp
ıinde derin ve içli bir sevgi ve sevin
cin ateşi yanıyor gibi. Besbelli bu gene 
hemşirelere, bu gene doktorlara ve 
gene türk cumurluğunun Ata'sına bl
timJenmez bir saygıyla titreşiyorlardı. 

"'** 
"- Doğum evine önceleri rağbet 

edenler, bugünkü gibi değildi. Evin şi
fa saçan havası, kokusu etrafa yayıl

dıkça, halk anladı ki, fenni ve bilgili 
eller elinde doğurmanın büyilk kazan
cı vardrr. Çorumda sanmam ki hiç bir 
kadın, mahalle ebesine gitmiş olsun. 
Bize yalnız Çorum'dan değil, kazalar
dan, köylerden, hatta komşu vilayet
lerden akın akın hasta gelir. Cümhuri
yetin kurumu olan (Doğum Evi) onu 
kuranlara layık bir bilgi ocağı olacak
tır.,, 

Bu sözleri, bana doğum evinin say
gı değer, baş hekimi Bay Şemsettin 

eöylüyor. Bütün çorumluların aevgial
ni ilzerine toplamıı gene doktora soru
yorum: 

- Hastalarınızın hepsi vaktinde ıe
llrler mi? 

Doktorun gözlerinde bir lhgU bulu
tu peydahlanıyor gibi oluyor w olma
ılyle dağılması da bir oluyor: 

- Bur hastalar, diyor, klSylerden 
bğnı ile gelirler .• DUşUnUn ki doğum 
afrılarile bunalmış bir kadmm birkaç 
uatlik yoldan kağnı ile gelmesi ne fe
caattir. Bununla beraber lazun gelen 
tedavlıl derhal yapılarak muhakkak bir 
81Umdcn kurtardıklarımız ayılamıya

cak kadar çokçadır.,, 

•*• 
Bu aatırları ya.ıarken, Çorum do

lum evinin Cfl 'bulunmaz yapmnın pı
nl pırıl yanan temizliğini, gene hem-

flrelctln içli tcfkatJnl, ev doktorları

nın vazife duygusunu bir kes daha gH
rilr gibi oluyor, haıtaluın gHzlerinden 
IUaD ıevgl ve saygının bltlmab:liğinln 
bllAnçoaunu çiziyorum. Ve dlltUnUyo
rum da 11 yıl içine ıığdırdığımıs dev
rimlerin, kUltUr, fen. ıanat yuvaları

nın aayısızlığına 11ııyoruın.. 

Ka!aeının içi, Atatürk gUneılle 111-

nanlara ne mutlu ... 

~vdet BAYKAL 

Dr. Şakir Turgut 
Aydın Demiryolu dolctodarından 

B. Şakir Turgut'un Ulus ilan Memu
runu görmesi. 

----

SAYIFA& 

iJkonomik araştırmalar: 

Ulusal şe~er sıyasası 
Profesör İhsan Abidin, şeker üstü

ne güzel bir kitab yazmış ve bir nüsha 
da bize göndermek lCıtfunda bulunmuş
tur. Bu kitab, şeker ökonomisi hakkın
da türk diliyle söylenmiş ve yazılmıf 
şeyleri biribirile karşılaştırır bir ıu
rette bir araya toplamış. ayrıca alman
ca ve fransı.z:ca rengin bir bibliyograf
yaya dayanarak, bu işin teknik taraf
larını da büyük bir salahiyetle ve çok 
eyi işlemiştir. Bu itibarla İhsan Abi
dinin bu bitiği, uluaal bilgimUe toplu 
ve üstün değerli bir etüd örncti ver
mektedir. 

222 sayıfa1ık olan bu kitab, Akşam 
basım evinde basılmıştır. Fiatt 200 ku
ruştur. Sayın profesörü candan kut
larız. Okuyucularımızdan birer tane 
edinerek özenle okumalarını dileriz. 

••• 
YurdumU%da ,cker ıanayil kuru

lurken, hepsinin de eyi niyetinden aı
la kuşkulanamıyacağımız birçok mü
nakaşalar oldu. Ancak, şeker sanayii
nin gerek lehinde ve gerekse aleyhin· 
de söyliyen ve yazanlar; yanlq bir yol
da yürüyor vebu işin ulusal ökonomi ba
kımından hakiki anlamını bir türlU 
kavrıyamıyorlardı. Seker ıanayii; bir 
ticaret, bir piyasa k.ongusu (mevzuu) 
&anılıyordu. Onun soysal ve ökonomik 
çok büyilk ve geni§ bir uluaal refah n 
yUkselme işi olduğu anlaşılamamıştı. 

Biz, bu yanlıp lcarşı aavaşmafı, 
bir zamınlar uluaal bir ülkü aaymış ve 
uğraşmııtık. Yıllarca önce anlatmağa 

ve yapmağa çalıftıfıınız dil§llncelerin 
(1) doğruluğundan. timdiye kadar, hiç 
bir ICY kaybetmediklerini biliyor " 
daima buna inanıyorduk. Profesör tb
ıan Abidinin de, teker işine aynı geniı 
.zaviyeden bakınca. bizimkllerin aynı 

neticelere vamuı olduğunu, eer~ğin 

yanhıı bir defa daha yendiğini görllr
ken, türklUğiln ytikaek menfaatleri adı
na ıevinmekteyls. ... 

Prof..CSr 1hauı Abidin, felrer iti· 
nin içinde glzledll! IO.f9al " akono
mik soreuJarı evirip çevirirlııen. gerçek 
bir bilginden beklenecek yanaızhlı 

(bitaraflıiı) kıekançhkla korumuıtur. 

Şeker aanayllni kurmağa ISnayak ot
muı olan yurdd&Jlarımıs: yaplf tek
linde ulusal 6konomi.k yanhtlıklanı 
düpüt olaalar bile, nihayet yurdta lh 
ıanayi kolunun meydana gelmealne ça· 
bpıuı bulunduktan için &Yllmep" 
•ygıya hak 1ru.ennııılar4ır. Onlara 
ulu orta atapnlarm bizce befenlle
cek ,.rıert yoktur. Ancak, teker aana
rii alanında yapılan itlerin. " bunlar 
tlıtUnde ~lenmlf olan .a~Jerln ple
cek umanlarda ,enlden kurulacak ,.. 
ker fabr1kalarmıu için faydalı deı. 

(1) Bu alanda yudılıaus yurlarta 
.t0nuacuııı olu n •Yen/ Tiri_ meo
muQlaıa lllllnuıı IJZ tar:llılatle sıka 
1 ıncı •yıaıaddl yu11mu -1ık yerJ. 
rlz. 

ler teşkil etmesini de haklı olarak Uıi 
manz. 

Yaşanan tecrübelerin dersi, ba1m 
nız, profesör Ihsan Abidinin kitabın• 
da nasıl değerli ı§ıklar vermektedirı 

Sayı fa - 81 de: 
"·- Şeker ıanayii kurulmasının v• 

birçok memleketlerde gümrük ttıim

lcrile himaye edilmesinin aebebi, b.e 
aanayiin bilhassa memleket ziraatiM 
ve hayvancılığına yaptığı büyük hb. 
mettir. Halbuki yüksek kapasiteli feb
rikalar bu hizmeti muhtelif 1ebe'bler. 
den dolayı yapacak vasiyette değildi~ 
Çünkü: 

A) Büyük fabrikalar, Jglemek lçla 
çok pancar tedarik etmek ve bunun ne. 
ticcsi pancar lahasım genişletmek meo 
buriyetindedirler. Pancar sahasının ge• 
nişlemesi ise pancar nakliye ücretleri• 
nin ziyadeleşmesini mucib olmaktadır, 
Ekser fabrikalar, ödedikleri nakliye 
Ocretlerinin bede11erini, köylüden pan• 
carı ucuz alarak telafi etmektedirler. 
Bu, köylünün aleyhine bir harekettir. 

B) Fabrikadan uzak mesafelere küs
penin gönderilememesi ve binaenaleyh, 
hayvan yetiştirilmesinin küspelerle tc• 
min edilememesi ve toprağın gUbrelen• 
dirilmemesi de bUytik fabrika prensl
pinin aleyhinde başkaca kuvvetli bir 
noktadır. Pancar draati toprağı yordu
ğundan eyice hayvan gübresi alamıyan 
tarlalar kuvvetten düşer. Bu tarlaları 

gilbrelemek lazundır. Küsbcleri hay
vanlara yedirerek hayvan yetiştirmeğf 
entansif bir bale koymak, hayvanı ÇO• 

ğaltmak, et, ıild, yapağı veriminden 
kazanmak, bol gübre temin etmek lcati 
eder. Pancarın zayıf dllşilrdüğü top• 
rakJar ancak bu aayede kuvvetlenir, 
Yokıa topraklar gllbrelenmezae, az bit 
zamanda kuvvetini kaybederek pancar 
randımanı azalır. Pancar ziraati itha. 
Ule kurulan mUnavebe bozulur. HattS. 
paacar ı:iraatinden evet mevcud olazı 

sirat ıiıtem de ldr getirmez blr halı 
gelir. Tarlalar, aktm olur. 

HuJua, çiftçinin emethıf deferln. 
de ödemek. topratın kuvvetini tutabll• 
mek için pancar ekim ıahuının fahri. 
kaya yakın olması ve bu neticelere g«H 
re bUyilk kapasiteli fabrikalar dcğlJ1 
bulundufu mahallin pancarını nakliye 
maarafına boğmadan ifliyecclr, pancar 
bakayuını hayvanlara, doJayıaile tarla
lara verebilecek kUçUk mikyasta fabrl• 
bJar kurulmaaı kUltUr balamında• 

tercih edilmektedir .• 

layıfa 8! tıl: 

··- Almanyacla, pMr fabrika1ut 
arul l&blblerinln lttlrak ettlkleri pr
ketJerbı elinde oldufundan, akıiyoner

ı., mOeue.eleri pancar kıymetlerine 
" dolaynlle alraate fayduıa bir ,eklJ. 
a. lt1emete mtlaaacle etmeme.ktedlr

layıfa 85 te: 

- Almanyada teker ı.brikalarınm 
&pultelcrl ytlbcbe de bu memleket
te tlmendlfer, nehir, kanal nakliyeleri 
Sok oldufundan, bu bpulte bUyOklO
IOnden draat mlteeaalr olmamakttı-

lliiyük hikaye Tefrika: 4 

Bu da llir hikayedir 
Yazan: Yapr Nabi NA YIR 

Turgud'un bu husustaki bütün ricaları hop 
gidecek bu arzunun ne ve neden ibaret ol
duğunu: hatta daha sonraları, en sami~! ~
ınanlarında bile öğrenemiyecek, bu ~ç~ 
nokta, ne kadar ehemmiyetsiz de oba, ıçın
de her zaman için bir ıır olarak kalacaktır. 

Artık sabahları, aynı postayı yapan va
~run salonunda hep aynı kötede otu~yor: 
lar. içlerinden ilk vapura giren bu . ~oıeyı 
dolu buluraa, bir itiyadı bozulmut gıb~ canı 
ııkılıyor. Aralarındaki ıözletmeden. ı~z~
lanınıı gizli anlatmanın bir maddeaını: • 
biki imkansız hale koyan saygısızlara ar-
tı öfkeleniyorlar. b n 

Aysun yavaı yavaı a}ikalandı~.1 ud ge · 
cin hayatını öğrenmek için tecessus .• uyu
)'or. Sözü ıık sık sevgi bahsine getırıyor, 

duğu bu kadın hakkında ıenc kız bir ıeyler 
öğrenmek istiyor, kadını o~dukça .yakından 
tanıdığı için bu münasebet~n ,eklı ve d~re
ceaini daha fazla merak edıyor. Turgud un, 
bir gene kız karıısında qk maceralarım ... an
labnanın Don Juvanhk ~!amak olaca~ım 
dü ünerek kapamak istedığı bu mP.vzu uze
nn'de ısrar ediyor. Sözü ırk ırk ve her fır-

tt • tif ade ederek 0 kadına ve bu artık aa an ıs . • S , 
• )mu• maceraya getırıyor. uzan ın 

mazı o :ı- • k" b.l 
meziyetlerinden babsedıyor, ze asını ve ı. 

• • • ··vu"yor nirin darıldıklarını soruyor. 
gısını o , :r •1 b h . o dan böyle takdir ve gıpta 1 e a sebnesı 
n.:den? Turgud'u tahrik edip söyletmek 
için mi? 

- Onu sevmiş miydiniz? diye soruyor. 
- Sevdiğimi sanmıttım, fakat sevme-

m it olduğumu sonradan anladım. 
Bu cevab gene kızı doyurmuyor. "Sev

diğimi sanmıştım,, onun için b~ çok müp
hem bir konuşma tarzı. Açıkça soylemekten 
kaçınmak ve dolambaçlı bir yoldan giderek 
itiraf etmek gibi bir şey. 

bahsederken çılgınca kelimeaini lmllaDlllJf
tı, ve sözlerinde mübalaia olabileceiini .... 
la dütünmemifti. Fakat naı.J oluyordu da 
çılgınca bir hızla günün birinde bqlayıver
mİf olan bu qk gene aynı hızla günün bi
rinde bitivermit, kalbinde derin bir iz bile 
bırakamamıttı. Halbuki hayatının hiç bir 
anında, o kadına kartı, kısa bir müddet 
için de olsa duyduğu kadar kuvvetli bir ih
tiras duyduğunu hatırlamıyordu. Gene bir 
ba~ka ıevgiaini hatırlıyordu ki devamı müd
detince hiç bir zaman ona çılgınca bir ihti
ras aıılamamq, sadece ruhunu sakin ve ra
hat bir saadetle doldurmuıtu. Günün birin
de sevdiği kadını kaybedince, çılgınlık asıl 
o zaman baılamııtı. Ve sonra aylarca, yıl
larca onu unutmak için kendi kendiıile mü
cadele etmeğe mecbur kalmııtı. Hatta timdi 
hile bu bet altı yıl öncesine aid ilk ıevgisinin 
hatırası hafızasında bet altı ay önceki ıon 
macerasından daha kuvvetle yaııyor değil 
midir? 

büyük bir hararet Ye tatlonhk gösteriti vnr 
mit olan, timdi aaL,orda ki, bunun daW 
ziyade bir hiı oyuna olmaııydı. Şimdi ~ 
ziye kanfDUt olan bu ıevgi, karıılıkh bit 
fizik incizabtan değil, ıadece iki hassas vt 
marazi ruhun, muhayyelelerinde yaşattık1M 
rı sevgili olabilecek birer eş bulduklarmf 
tahayyül etmelerinden ileri gelmiıti. Sunf 
o]arak yarattıkları sevgilerini, hakiki ıevlf 
unsurlan olmıyan, hia mübalegaları, rom~ 
tik gönül açıhılarile atetlendirmiılerdi. B~ 
büyük bir kağıd yığmmm tutuıturulmu~ 
dan ileri gelen gözleri kamaıtırıcı bir at~ 
olmuıtu, fakat ancak bir kiğıd yangını ~ 
dar devam etmif, sonra tutuştuğu kadar b\O 
yük bir süratle birdenbire sönerek ikisini d4 
haya) inkisarına düıürmüştü. Fakat bu ae'ft 

ginin de ayrı hazları vardı, devam ettitf 
müddetçe, Turgud'a. o zamanedek tanıma' 
mıı olduğu yeni ufuklar açmış, muhteıellf 
bir serabın güezlliğinden gözlerini kama .. 
tırmıfb. Göz göze bakışmaktan ve karıl 
karııya konuşmaktan duyulan hazzı ıod 
haddine vardıran, maddi ihtirasların çir'k!~ 
hayallerile lekelenmemiş, fikirlerin ve hı1r 
lerin anlaşmasından doğan bir sevgi. ~nc!'14 
ne yazık ki fikirlerde ve hislerde geçımı!zt 
lik fizik geçimsizlikten daha çabuk kendml 
gösterir, ve bu nevi aevsriler daha ömürı~ 
olurlar. 

bir iç çekitle: 
- Kim bilir ne kadar çok m8:cera ge-

• . .. d. d. N olur dıye ıırar 'ırnııısınız ır, ıyor. e • 
ec:liyor, bana bunları anlatsanıza. k .... 

Ve ortaya bir iıim atıyor. Bu, er eg.ın 
hayatına kanpnlf ıon kadım~ adı~ır, B:r 
kaç ay öncesine kadar Turgud la ~, ~ ~ 
Pek ırkı bir doetluk bulunduiun1l ıt•tmll 0 

Fakat Turgud sözlerinde samimidi!. 
Bir f ırtma kadar kısa sürmüt fakat gene hır 
fırtına kadar ıiddetli geçmit macerayı göz
lerinin önünde canlandırıyor. 

"Suzan'ı ıevmit miydim 1 ,, diye kendi 
kendine soruyor? Devam ettiği müddetçe 
Hvıiıinden ıüphe etmeli habrma bile ıe
tbmemittl, kaç kereler ona HvıiıindeD 

Sevgiler hakkında zaman, ekseriya, in
sanın daima yanılan hislerinden daha eyi 
bir ölçü oluyor. Onun içindir ki devam)an 
müddetince büyüklükleri ve kuvvetleri üze
rinde hislerini aldatmıt olan sevgilerini, on
ları halden az çok uzun bir müddetle ayı
ran zamanın perdesi ardından daha eyi mu
hakeme edebiliyordu. 

Son maceruına zamanında bu kadar (Sonu vaı');, 
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--!!!!"!"--~~------~------------------------------~~~----------~~----~-
A nl•etlerim iz 

Ankarada kaç sınıf otel vardır?- İstanbul ve An
kara otelciliği - Otelcilerin dilekleri ... 

(Başı 1 incı sayı/ada) 
liyen asll yüzünü gormiye gelen Ana
dolu yavrusunun kesesine ve kafasına 

uygun olanlara varıncıya kadar oteller 
Ankaranrn demirbaşı gibidir. Mii~·teri

si arasrnda bu kad11r göze çarpan bir 
telakki, seviye, refah ve yaşayış farkı 
olan oceJJcr bugün acaba kendilerinden 
bekleneni verebiliyor/ar mı? yoksa dü
zene ko11ması gerekli tarafları var n11-
d1r? bu11/ar öyle sorgu/ardır ki karşı

Jık/annda tremn, tayyarenin, otomobi
lin, her çe!iid getirme vasıtalarrnrn 

yurdun içrnclen ve drşrndan getirdiği 

binlerce i11-;anrn rahatı, menfaati ile l>e
taber yeni Ankara'ncn modernlik bakı
mrnd11n <le;!eri saklıdır: 

Ankara\la otdcilik .. 
Lokantalan olduğu gibi belediye 

Ankara otellerini de 3 sınıfa ayırmış

tır. Bir de " lüks,, ismi altında hususi 
bir sınıf teşkil eden üç, dört otel var
dır. Birinci sınıf otllerin sayısı beştir. 
Geride kalanlar ikinci ve üçüncü sınıf 
olanlardır. 

Ankaranın ikinci ve üçüncü sınıf 

otelleri Anadolunun her şehrinde ve 
her yerde gördüğümüz, çoğu büyük ev
lerde ufak tefek değişiklikler yapıla

rak otel şekline sokulmuş binalardır. 

Oda sayıları çok azdır. Mobilyeleri ba
sittir. Ankara'nm hususiyetini taşıyan 
oteller bunlardan ziyade lüks oteller 
olduğund an tetkiklerimize r,'l1ardan 
başlıyacac ·r. 

Lük~ otellere gcJinct'.. 
Ankarada mevcudlara göre tam ma

nasile konforlu denilebilecek iki otel 
vardır: Ankarapalas ve Belvüpalas .• 
Bunlardan sonra sıra ile İstanbulpalas, 
Lozanpalas, Yeni otel, ve Taşhanpalas 
ge!ir. Ankarapalas 74, Belvüpalas 65, 
İstanbul palas 20, Lozanpalas 50, Yeni 
otel 18, yıkılan Taşhan 40 odalıdır. 
İkinci ve üçüncü sınıf otellerin sayısı 
20 yi bulur.r. Bunların i_çinde 22 odalı
d.an tutunuz da, beş odalıya varıncıya 

kadar otel vardır. Oteller daha fazla 
Anafartalar caddesileona muvazi so
kaklara sıralanmıştır. 

Lüks otellerde banyo, lokanta, rad
yolu istirahat salonları, dahili telefon 
t"'sisatı, çamaşır ve kola kısmı, vardır. 

Fiatlar vasati olarak Ankarapalasta 
banyosuz odalar 7, Belvüpalasta 4, İs

tanl.ıulpalasta 3-4 liradır. Tek yataklı 
lıanyolu odalar, Ankarapalasta 10, Bel
vopalasta 7-8, lstanbulpalasta 6-7 lira 
arasında inip çıkar. 

Lokanta ve çamaşır, kola kısmı yal
nız Ankarapalasla Belvupalasta vardır. 
Ankarapalasın ayrıca bir müziği ve 
kuvaförü bulunmaktadı r. 

t ... ıanhnl Ye Ankara lüks otelleri 
arasın.laki farklar .. 

Ankaranın lüks otellerinden birini 
idare eden ve bu alanda Avrupada uzun 
boylu tetkikat yapmış bir yurddaşla gö
rüştük. Ankara ve İstanbulun lüks o
te ileri arasındaki farklar için dedi ki: 

"- Herkeste böyle bir zihniyet 
vardır: Ankarada İstanbuldakiler de
recesinde otel yokmuş .. Her yerin ken
dine mahsus orijinal bir güzelliği, bir 
hususiyeti olur. İstanbul'la Ankaranın 
biribirinden çok farklr olan tabii man· 
zaraları, şehir vaziyeti ve sairesinin 
b•rakttğı intıba ve farkları otelde otu• 
ran •, · ,. yabancı şehrin diğer taraflarını 

\ 

uzun boylu bilmediği için bütün inti-
baı yalnız otel odalarının dar muhitine 
inhisar eder. Ve verdiği hükümler de 
dolayısile otellere ait olur. Halbuki 0" 

teller bulundukları muhitin hususiyet
lerini taşırlar. Mesela İstanbula yeni 
gelen bir seyyah sakin, güzel bir deniz, 
her semti ayrı bir hususiyet taşıyan ta
rihi bir şehirle karşı karşıyadır. Anka• 
raya ilk gelen bir yabancının duyacağı 
da bir müzekarşısında hissedilen uyu• 
şuk ve hareketsiz duygu değil: insan• 
daki bütün enerjiyi harekete getiren 
sert bir yayla iklimi, ve eşsiz güzellik· 
leri içinde ufukları kaplıyan bir bozkır 
ihtişamıdır. Bir şehre ilk defa gelip 
otelde yatan bir insan ise hükümlerini 
verirken otelin karyolasının temizli
ğinden, banyosunun intizamından, ser
visinin mükemmelliğinden ziyade bu 
oteli doğrudan doğruya alakadar etmi
ye ngenel hadiselere bağlı kalır. İstan· 
bul yabancılar için modern bir şehir 

olmaktan ziyade geçmiş yüzyıllardan 

kalma yapıları, camlleri ve hala esrar
lı bir alem gibi telakki edilen boğazı; 

sessiz ıakin köşelerile tarihe mal olmus 

Ankara Palas eksiksiz bir kua~ör salonu olan biridk otelimizdir. 

<lır. Mahsul, ucuz ve kolay olarak nakl 
edilebilmektedir.;, 

Sayıfa 94 te : 
" ..• Pancar reyonlarının fabrikaya 

nisbetle hududu, Almanyada 50 kilo
metre, İngilterede 1924 te (75) kilomet
re değiştirmektedir. 200 :350 kilometre
Bohemyada 20, Avusturyada 60 kilo
metredir. 

Bizde ise, muhtelif fabrikalara gö
re değişmektedir. 200 :300 kilometre
den bir kısım pancar celbeden fabrika
larımız vardır . ., 

Sayı fa 118 de: 
" .... Fabrika kapasitelerinin büyük· 

lük ve küçüklüğü de, fabrika tipinde 
olduğu gibi esaslı ve uzun zamanlı re
aksiyonlara maliktir.,. 

Sayıfa 119 da: 
" .... E~er Türkiye şeker sanayii, 

rremleket ziraatine ve hayvancılıgına 

ya:-acağı tesirler gözetilmiyerek, ve 
di~er milll' sebeblere ehemmiyet veril
mi} erek, sırf ticaret maksadile kurul-

muş ol3aydı, elbette maliyet fiatı şim
dikinden biraz daha aşağı olabilecekti. 
Evet! ucuz olabilecekti, fakat, orta 
Anadoluda belirmeğe başlıyan zirai in
kılab, en yardımcı bir unsurunrlan 
mahrum kalacaktı.,, 

*** 
Sayın yazıcının kitabmaan aldığı-

mız bu parçalar, ulusal bakımdan şe

ker sıyasasmın yolunu aydınlatabile

cek kadar açıktır. Bu i~in halkçı ve 
organik yani uzvi kurum şeklini de 
evelce biz göstermeğe çalışmıştık. O 
zaman biz, inkılabımızın "menfaatler
de biribirini nakzetmiyecek bir ahenk,, 
istiyen halkçı düsturunu gerçek kıla-

1.ıilecek şekiller bulmak kaygusunu reh
ber edinmiş idik. Yıllar geçti, fakat, 
sekizden yedi çıkınca nasıl on beş ka
labileceği, artık bu geniş ve üstün de
ğerli ulusal sorumda (meselde) görül
mekte ve anlaşılmaktadır. Biraz geç 
olsa da gene büyük kazanc ! 

Saicl A.nlo.'(lu 

lıır dıyardır. Ank,ua ıse ycnı şehirci

lik prensiplerine göre kurulmu~. mo
dern bir şehirdir. lstanlıulda IJir yaban
cıya tam manasile rahdt geceler geçir
tecek lıir otelin bulunmama3' müsa
maha ile karşılanıyor da, Ankarada u
fak bir eksik soş görülmüyor. İşte An· 
kara ve İstanbul otelleri hakkında hü
kümler verilirken bu düşünceler ve 
vaziyet kanaat üzerine müessir olmali
tadır. 

Halbuki hakikat hiç de böyle de· 
ğildir. Ne fiat, ne de konfor itibarile 
bizim Ankarapalas ve Belvupalas no 
Tokatliyan, ne Park otel, ne Perapa· 
}astan geri değildir. Nihayet olsa olsa 
onlarda eskiden kalma ve 1stanbuldan 
ayrılmasını istemiyen garsonlar ve ya· 
pıltrken doğrudan doğruya otel olarali 
yapılmış binalar dolayısile biru kon· 
for ve servis farkı vardır. 

Ucuz ı~tanhnl ve pahalı Ankara. 

İstanbul'la aramızda hlç bir fiat 
farkı yoktur demiştim. Müşteriden al
dığımız para aynı olmasına rağmen 

masraflarımız arasında büyült farklar 
vardır. Evvel Tokatliyan ve Perapal~ .. 

Ankara'nın, 'önün'de otomobiller bekli
yen oteJJeri olduğu gibi arabalarrn dı 
yolcu ta§ıdığr ulak oteJJeri vardır. 

otelleri işletenlerin malıdır. İcar ver
mezJer. Bu masraftan mUhim, çok mü
him bir kısmının kısılması demektir. 
Ankara ile İstanbul arasındaki bina 
icarları farkı da göz önünde bulundu
rulursa bu farkın ne kadar arttığı der· 
hal göze çarpar. Düşünmelidir ki Bel· 
vopalas günde 50 lira icar vermektedir. 
Bunun oda kiralarına ne miktar zam 
yapabilecek bir kemiyet olduğu ilk ba
kışta anla~ılır. 

Bütün fark bu icar meselesinde ol
sa buna karşı tedbir alınabilir, fakat 
İstanbul'la nAkara otelciliğinin biribi
rini tutmıyan ve hepsi İstanbul lehi
ne olan farkları vardır ki bunları te
ker teker hesab edersek Ankarada otel 
fiatlarının lstanbuldan nasıl olurda bir 
misli fazla olmadığına hayret etme
mek mümkün olmaz ... 

Ü<; mh•al claha: ~u~ t·lt·ktrik, 
kömlir 

Bu birçok farklardan belli başlıla
rını size sayayım: Su, elektrik, kömür 
otellerin en fazla kullandıkları madde
lerdir ve adeta onlar için demirba~ gi
bidir. Belvüpalas üç ayda 260 lira su 
parası ve ayda en aşağı 400 lira elek
trik parası verir. Ankara'nın soğuğu ve 
sert iklimi bizi İstanbul'daki oteller
den daha çok fazla kömür yakmağa· 

mecbur eder. Böyle olmakla beraber 
Ankara'da su, kömür ve elektrik lstan
buldan çok pahalıdır. Aradaki bütün 
bu farklar dolayısile müşteriden çık

maktadır. iFatlarrmız İstanbul'la mü· 
savi olunca, fazla masraflarımız dola
yısile ancak ziyandan kurtulabilme ktı: 
ve otellerimizi daha konforlu ve daha 
lüks bir vaziyete koyacak masrafları 

yapmıya imkan bulmamaktayız. 

Ankara old(•iliğinin 'crinısiz 
ayları .• 

l"tanbuldan farklı olan bir tarafı
mız daha vardır. Biz dört ay, mayıs, 

haziran, temmuz ve ağustos aylarında 

hemen hemen boş durur, hiç bir iş ya
pamayız. Çünkü bu aylarda kurultay 
kapalıdır. Dışardan gelen müşteri aza
lır. Herkes lstanbula, İzmire ve Mer-

Jelva Pala~m itq g~r'ftnOıll '6/r 

elne akın eder. O saman biz, dört uzun 
ay masraflarımu hiç eksilmeden beli· 
temek mecburiyetindeyf%. tıtemediğl· 
mb bu ayların ı:arurl masraflarını yı· 

lın ıe1ds ayını yükleyince flatlarımız 
İltanbul derecesini buluyor. Bundan 
da anlqılır ki bizim dileklerimiz y eri
ne gotlrilirae fiatlarr yüzde yirmi beşe 

0

kadı rucuzlatmak mümkün olacaktır. 

·Devletten ve belediyeden 
dilekJer ... 

Derdlerimizi sayalım: Evvela icar
ların ucuzlatılmasını istiyoruz. Anka
ranın güzel, temiz, konforlu otellere 
aahib olması bence şehir namına çok 
gerekli bir iştir. Ankaraya gelen her 
yabancının takdir ve hayretle karşıla
dığı imar ve yeni bir şehir yaratma sa
vaşında otellerimize bu davaya muvazi 
gidebilecek bir değer vermek bence 
ulusal bir iştir. Bu bakımdan meşru 

glSrUlecek dileklerimizin yerine geti
rilmesi yolunda belediyenin tevassutu
nu istemeği bir yurddas hıı.kkı olarak 
telakki ederim. 

İcarlardan aonra ikinci bir dileği
miz de elektrik ~irketile bir ıınlaşma 

!':emini bularak otellerin verdiği ve ay
Öa en aşağı tiç yüz lirayı geçen elek
trik fiatlarının da hiç olmazsa yarıya
rıya indirilmesidir. Bu takdirde htan
bul vaziyetine gelmiş oluruz. Su fiat
larında da bir tenzilat temin edilebil
se o zaman görülecektir ki diğer ufak, 
tefek farklara rağmen Ankara otelci
leri ne kadar kanaatkar olduklarını is
bat edecekler ve fiatlarını derhal indi
receklerdir. 

Otel olarak yapılmı~ hinalar 
lazım .. 

Ankarada yapılırken otel olarak ya
pılmış hiç bir bina yoktur. Halbuki bu
gün bir mekteb, bir resmi daire, yani 
muayyen bir iş için yapılan binanın 

nasıl kendisine göre hususiyetler gös
termesi muhakkak lazımsa otel olarak 
kullanılan bir binanın da yapılırken 

modern bir otelin bütün ihtiyaclarının 
göz önünde bulundurularak yapılmış 

olması bir zarurettir. Mesela Belvüpa
lasın otel haline gelebilmesi için 20 bin 
lira sarfedilmiştir. Bu 20 bin lira, icar 
müddeti üzerine göre yatak fiatlarına 
zammerlilmiştir. Binasızlık bu gibi şe
killerde vaziyeti idareye otelcileri 
mecbur etmektedir. 

Otel. olarak yapılan bir binada kon
for şüphesiz ki daha kolay temin edi
lir. Ve bu nisbeten masrafsız olur. Es
tetik bakımdan bunun değeri biiyük
tür. Şehrin en eyi manzaralı, havası 

gilzel bir yerinde, mü~teriye can sık
tırmryacak biçimde yapılmış bir otel 
odasının yarı konforu zaten temin e
dilmiş demektir. Onu döşemek ve süs
lemek ikinci derecede ve birinciye gö
re basit bir iştir. Ankarada bu tipte 
hiç olmazsa iki otel binasına muhakkak 
ihtiyaç vardır ve bunlar yapıldığı za
man şehrin belli başlı bir eksiği kapan
mış olacaktır. 

Gece hayatı ve oteller 
Ankarada gece hayatı yoktur. ıkt 

sinema ve iki bar bunu yaratamıyorlar. 
Zaten bu duı-umda vanlı, hareketli ve 
dışardan gelenlere hoş vakitler geçirte
cek bir gece hayatı yaratmaya imkan 
yoktur. Bu yüzı.1.en Ankarada işi olan 
bir yabancı işinin neticesine İstanbul
da intizar ediyor, mecbur kalırsa ge
liyor. Bir iki gün kalıp gidiyor ve İs
tanbulda bekliyor. Ankarayı görmeye, 
gezmeye ve uzun zaman kalmaya gelen 
seyyah da gece hayatı olmamasından 

• 
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~ vrupa otellnden /arba"dır, 

dolayı aocc.inJ otelde ccçlriyoc v• bfl 
an evet Ankaradaıı, g8rUtecelr. gesil• 
cek, yaradılıf bilnyeı( yakından te~ 
edilecek bir çok delerli taraflar bulll" 
nan Ankaramızdan ayrtılıp ~diyor• 

Gelen yabancıya hog vakit gcçirtd>ile
c.ek eğlence yerleri, gUzel bi.r gece ha• 
yatı yaratacak kunımlarımı.s olsa An• 
kara bir seyyah tehri olacak, bilhass• 
yokluktan varlığın naaıl yaratılabileCO" 
ğini görmek arzusunu duyan ileri, mU. 
nevver, bir aeyyah kalabahğiyle he• 
gün dolup boşalacaktır. 

Ankara otelleri ihtiyacı 
karşılıyor mu? 

Ankara otelleri normal zamanlardı 
ihtiyaca kafi gelebilir. Fakat cümhuri• 
yet bayramları gibi fevkalade günlerd• 
ihtiyacı karşılayamıyorlar. Ctimhuriy,et 
bayramında yer bulamıyan bir ço" 
müşterilerimiz, otomobillerde yatnılf' 

]ardır. 

Bence Ankarada o~l saytamı taıhdid 
etmeli, binaların ııhht otel olabilec.eİ 
şekilde olmasını, oda adedlnin fa.dal .. 
ğım, servisinin ve konforunun - iın" 

kan nisbetinde ve fiatlara göre - i,. 
bir şekilde olmasını temin etmelidir. O 
telcilere elektrik, eu, icar ve diğer flr, 
lerde hususi bir tenzilat temin ediUr# 
fiatların ucuzlaması ve aradaki fukıll, 

da otellerin konforu iç.in ıarfcdllme~ 
mümkün olur. Otelcilerin do böyle blf 
işe seve seve rıza göstereceklerini .,. 
nırım. 

Küçiik otellere gelince 
Küçük oteller, Ankaradak.i otel sa• 

yısının dörtte üçü demektir. Buraların 
u:r çoğu pansiyona benzer. İçlerin~ 
aylıkla oda icara veren pe!A: çoktur. Bit 
küçük otel sahibini mü~tcrilerile her&. 
her otelin ufak salonunda soba başın• 
da otururken gördük: 

" - Büyük başın derdi büyük olut 
derler .. hakikaten öyledir. Büyük otel• 
lerde mü~teri ağırlamak, banyo hazır• 
lamak, kalorifer yaktırmak bir duttir. 
Benim otelimin beş odası var .. Üçünde 
iki aya yakın zamandanberi Ankarada 
i;;i olan iki memurla bir tüccar otı.ıru. 
yor. En alt odada da iki lise okuru var. 
Piyasa için bir tek odam kalıyor. O da 
tanrıya şüki.ir boş kaldığı yok .. Şu gör• 
düğünüz soba hem bizi ı~ıtır, hem de 
yemeklerimizi pişirir. Burada emece 
yoliyle her gün tencere kaynar. Aylar
ca işi için Ankarada kalana lokanta pa· 
rası yetişir mi ? Burada 250 gram et, 
bir kilo fasulya ile beş kişi karın do. 
yururuz. 

Bizim işimiz kendimiıe göre oldu' 
ğundan ne vergiden, ne belediyeden, ne 
elektrikten şikayetimiz yoktur. Bizim 
otellerimiz iç.in belki kirli ve bakımsız 
diyenler olur. Bakımsız belki ama kir
li değildir. Belediye memurlarının gö:ı 
açtırdığı yok ki kirli olsun .• Yılda be' 
defa kazanç verdik mi bizim kazanç da 

gider. 

Bizim otel, hemen hemen hiç boş 
kalmaz. Sa.tan aylarca oturanlar olur. 
Bunların içinde pek s.eviştiklerimiz o
lur ki memleketlerine döndükten sonra 

bile ahbablığı kesmeylz. Biz otelci er 
dairelerde iş takilı eden yarı bir rnuak
kib gibiyiz. Allah eks ik etmesin, u -
zaktaki eş dost du~dan iş havale e
derler. Onların da bi ze iyiliği doku -
nur. Memleketlerinde ucı.ız olan yi
yeceklerden, giyeceklerden gönderirler, 
~len hemşerilerin bizim otli sağlık ve· 
rirler. Ve böylelikle uzun boylu dçrt 
içine girmeden geçinir, cideriz ...• 
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Skandal 
GABYMORLAY 

HA VACilJK ve SPOB 
UN 

HA VA SEHITLERt 
' SAYISINDA: 

ABIDIN DAVER, 
BEHÇET KEMAL 
ÇAGLAR, NÜZHET 
HAŞİM, M. NURET
TİN ARTAM, SER
VER ZİYA GORE .. 
VfN'in 

YAZI, ŞUR ve MAKA .. 
LELERİNİ 

OKUYUNUZ 

iLAN §ARTl.ARI 
.... .... 

Sa)'lfa Santimi Sayda Santimi 

-------
2 300 3 200 
4 160 5 100 
6 • 7 40' 

8 - ..... ~ 
M 1 - Hayır iglerine ve yeni 
'ı çıkan kitablara aid ilinlardan 

1

• % ı S tenzilit yapılır. 
1 2 - Zayi il!n bedelleri mak. 

1 r tu yüz otuz kUrU§tUr. 
1 

3 -Tebrik, teıekkür, evlen
me vefat ve katı alika ilanla • 
nndan maktuan beg lira alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

1 Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 

6 Aylağı 
3 Aylrfı 

17 Lira 30 Lira 

9 " s ,, 
18 " 
9 ,, 

Posta Ucreti gCSnderilmiyen 
mektublara cevab verilmez. 

Askeri Fabrikalar Um1,1m 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonu tlinlan 

1 ADET KIZAKLI SO· 
ôUK DESTERE 

ULUS 

·--.. MüMfaa V ekileti 
Fs°.-ım. Komisyonu 

. llinlan 

İLAN 

Keşif bedeli 9806 lira otan 
İzmir Reşadiyede kanalizas
yon inşası açık eksiltme ile 
yaptırdacaktır. Şartname ve 
keşiflerini görmek ve 50 k"ıJ. 
ruş karşılığında almak isti
yenlerin her gün öğleden 
sonra ve eksiltmeye girec~k
lerin 6-2-35 çarşamba, günü 

~ saat l·t de 735;45 liralık ka· 
1 nunun tarifatı dairesinde ol

mak üzere muvak!""t temi
natlar.c ile ekı;iltrr.t: kanunun 
ikir.ci maddesinde yazılı ve
sikalarla M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na u2"ramalan. ( J 30) 

1-221 

l LAN 

~--~--..... --... -----..... -----· 2 ADET DEVİR ÖLÇÜ 
ALETİ 

Trabzon garnizonu için 
beher kilosunun tahmin fi. 
atı 10 kuruş olan 235 bin ki
lo ikinci nevi Samsun unu
nun kapalı zarfında verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
bir ay zarfında kapalı .zarila 
alınacaktır. Şartnamesini pa
rasız görmek istiyenlerin 
her gün ve pazarlığa gire· 
cekler de 15 şubat 935 tari
hine kadar 2115 liralık mu
vakkat teminatlarile Trab
zon satın alına ko. na müra .. 
caatları. (143) 1 - 251 Nafıa Bakanlığ mdan: 

Muhtelif ebadta 5 parçadan ibaret 126.9ö metre mu
rabbamda olup muhammen bedeli 1841,21 lira bulunan 
oda halısı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu,~ ... 

Eksiltme 4. 2. 935 tarihine rastlıyan pazaıtesı günu 
aaat 1 ı de An.karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapdacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası Yesikası ve 138,09 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığma yatınldığı
na dair olan makbuz ile birlikte 4. 2. 935 pazartesi günü 
aat 10 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri Ja
mmdır. 

İstekliler b1ı1 husustaki prtııameleri parasız olarak 
Anlıtai.ıa wkl1et ...... triıldlb~ •Jlllildler. 

(117) 1 -215 

Ça~ırı'ış 
Ermenek Ahali Banka sından : 
Ermenek Ahali Bankası Türk Ananim Ortaklığının 

1934 yılı genel toplanılışı 27 şubat 935 günlemecine gelen 
çarşamba günü 18 üyde Ermenek Cümhuriret Halk Fır· 
kası salonunda yıllık alacak ve vereceklerme bakılac~
ğmdan iki tutarka senedine sahih ortakların kurultay gu
nünden yedi gün evel tutarka senetlerini b~~ ~~yışma
hğına yazdırarak ginne kağıdları almalan bıldırılır. 

Konuşulacak iş'er 
1 - Kurultay çevirmesiyle araştıncı raporlarının okun-

IDasL •• 
2 - Bilanço ve kazanma yitirme alacak vereceklerınm 

bakılması ve kabulü. 
3 - Kazancın dağıtılması. 
4 - Çağları biten kurultay çevirmeleri~le ~aştıncı 

9eçnıek ve bunlara verilecek günlük ve yılhgın aynlması. 
1 - 318 

• 
lstanbul Miıli Em'ik 

Müdürlüğünden: 
Galatada Kemenkeş Kara Mustafapaşa mahallesinin 

Topçular ve Yüksek kaldırım caddelerinde eski 31, 33, 35, 
37 ve yeni 25 27 29/ 1 ve 119, 119/,1 ve 119/2 numaraJaı:~a 
Dıiirakkam dÜkkinı~ müştemil Değirmen h~ .n:mıı e 
Dıaruf hanın 120 hisse itibarile 34,5 hissesi .bedelı ~O:k~ 
•itte ödenmek şartile muhammen 15022 lıra u.:ıa ı~-
19 şubat 935 salı günü saat on beşe kad;.1"~ daire-
~acaktır. İsteklilerin 24?<J ~yılı ~uçuğu nisbetinde 
•ınde, muhammen bedelin ~e Y. ı bul milU emlak 
teminatlariyle, pazar ve salı günlen, stan at1 
müdürlüğündeki satI§' komisyonuna mtiraca an. 
(M) (302-167) 1 - 317 

Ankara Milli Emlak 
MüdürlüO-ünde•1: 

D ambarlarında mevcud otomobil, soba, 
efterdarlık . . tıkla ihalesi 2 şubat 935 

illa.sa, sandalye ve saırenın pazar ı klil · def 
cumartesi günü saat 15 te yapılacaktır •.. ste erın -
terdarhkta kunilan atıf l[omisyonıuıa muracaatlan. 
(186) ı - 315 

6 ADET AMERİKAN 
MAKKAP EVİ. 

Yukanda yazılı ve tah
mini bedeli 1250 lira olan 
malzeme 9 /şubat/ 935 ta
rihinde cumartesi günü as
keri fabrikalar umanı mü-

Ankara Belediye Reisliği 1 
tlinlan 

İLAN 
Müsadere edilen 17 teneke 

dürlüğü satın alma komis- gaz açık artırma ile satda-
yommda açık eksiltme ile caktrr. İsteklilerin 3-2-935 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsizdir ve komisyon-
dan verilir. Taliplerin mu-

ı- vakkat teminat olan 93 lira 
75 kuruşla ve 2490 numara-
lı kan1111mı a ve S; madde- ' 
!erindeki vesailde mezk6r 1 
~~ ve saatte komisyona Ankara I:.evazam Amirllif 
muracaatlan. (145) 1 - 250 S 

1 
..,. • 

atına ma aomısyonu 
SİLAH FABRİKASIN- llinlan 

DA ÇATI TAMİRİ J LAN 

Bedeli keşfi 3305 lira 
10 kuruş olan yukanda ya
zılı çatı tamiri 12/ şubat/ 
935 tarihinde salı günü as
keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komis· 
yonunda pazarlıkla yaptın
lacaktır. Şartname 17 ku
ruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin 237 
lira 80 kuruş muvakkat te
minat ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkftr gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. (146) 1 - 249 

KIRIKKALE TİP 12, 13 
EVLERİNDEKİ HELA 
ÇUKURLARININ KANA
LİZASYONA BAGLAN
MASI. 

Bedeli keşfi 2863 lira olan 
yukarda yazılı İ.§ 12/Şub/935 
salı günü saat 14 te askeri 
fabrikalar satmalma komis
yonunda pazarlıkla yaptın
lacaktır. Şartname 15 kuru§ 
mukabilinde mezlriir komis
yondan verilir. Taliplerin 
214 lira 73 kuruş muvakkat 
teminatları ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezktlr gün 
ve saatte komisym!4 müra-
caatları. (171) 1-300 

İnşaat ankazı 
satılıyor 

Kilo ve parça halinde 
dilme ve tahtalar satılıkµr. 
Kilosu iki kurugtur. Ahcıla .. 
nn Hacet tepesinde çeşme 

, karpsmda ardiyeci Bay 
lfayd~ baş vumıaı.n. 

1-322 

Ankara kıtaat ve müesse
sat efradı ihtiyacı için bin 
ton değirmisaz Liğnit kö
mürü kapalı .zarf usuliyle i
halesi 13 şubat 935 çarşamba 
günü saat on birde yapıla
caktır. Bedeli onbeş bin li
ra ve teminatı muvakkatesi 
bin yüz yirmi be§ liradır. 
Şartnamesini görmek için 
her gün cuma gününden 
maada saat andan on ikiye 
kadar ve teminatı muvakka
tesini dahi muhasebeciliği
ne teslim ederek mukabilin
ne alacağı makbuz ile bir
likte teminat ve teklif mek ... 
tublarım ve bu itle ittigal 
ettiklerine dair Ticaret oda
sından alacağı vesikayla be
raber belli saatten bir saat 
evel Ankara Levazım Amir
liği satmalma komisyonu 
Riyasetine makbuz muka
bilinde vermeleri. (194) 

1-329 

GOVENCSPOR 
BALOSU 
7. Şubat 93! 

Perşembe alqamı 
Ankara Palas'ta 

1-190 

• ZAYİ 

. 

Belediye Su İfleri llUdUrlU· 
iiinden 5. 5. 932 Gönlemecindc 
35.74 kuruş mukabilinde aldıjım 
11485 No. lu makbusu kaybettim 
yeniaini a'acağımdan cvelkinin 
htikınü ye :,tur. 

A.ııkara Ulu Kapı caddesinde 
1-314 Ali Rıza 

.iAYIFA 7 
at 

jTürkiye atlı spor kulübü 
Reisliğinden: 

. 

Samsun vilayetine ait Fronzaç ismindeki saf kan an· 
glo arab İdi§ atı 2. 2. 935 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat (11) de Atlıspor kulübünde artpma suretiyle satıla .. 
cağı ilan olunur. (189) ı - 324 

Büyük Erkanı Harbiye 
Matbaası Müdürlüğünden: 

Büyük erkanı harbiye matbaası için bir Litocıya ihtiyag 
vardır. Ücret 40 liradır. Taliplerin şeraiti anlamak ve li· 
yakat imtihanına gimıek üzere 5. 2. 935 tarihine kadar bü
yük erkim harbiye matbaa müdüriyetine müracaat etme-
leri. (187) r- 320 · 

Zayi ' 
332 •nesinde Ankara Sultani-/ 

•inden alchjun Tuclilmam~ 
••)'i ettim. Yenimi alacaimıdaJl 
elk•iohl hikaü rolmar. 

Kirahkev 
Yenişehir Hawlbql 

mir cadde sonun~ 2 
U..~ht4örteda. 

1-261 1-330 M. Nad 



SAYIFA 8 

Nafıa al~anlığından : 
Muhtelıf ebadta 10 parçadan ibaret 182,60 metre mu

rnbbaında olLip muhammen bedeli 2647,70 lira olan yol 
:ıahsı kap(l.11 zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksilttoe 4. 2. 935 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 10,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yapılaca.Ktır. 

İste kl il erin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 
198,58 liral{k muvakkat teminatlarmm malsandığ·ma ya
tırıldığına dair olan makbuz ile birlikte 4. 2. 935 pazarte
si günü saat 9,30 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi et
meleri lazımdır. 

İsteklileı bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(110) 1 - 216 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büvük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK-
RAM1 YELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA-
FAT VARDIR. 

Tapu ve k,dastro Umum 
Müdürlüğünden: 

Kızıl dökme pirinçten oyulmuş beherinin muhammen 
kıymeti 70 - 80 kuru~ olan 465 aded vilayet ve kaza ve 
etiket isimlerile motörle çalrşacak 350 - 400 lira muham
men kıymetinde bir aded beş, altı santim dikebilecek ki
tab dikiş makinesi açık azaltma ile alınacaktır. İstiyen
lerin 935 şubatın ikinci cumartesi günü saat 14 te o/0 7,5 
peylerile İstanbul tapu müdürlüğüne gelmeleri (91) 1-182 

Nafıa Bal{anlığından : 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 3202,5 lira olan 

150 ton yerli kok kömürü Haydarpaşada vagonda teslim 
şartile pazarlıkla alıncaktır. 

Pazarlık 11-2-935 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapı· 
lacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 240,19 liralık mu
vakkat teminatlarrnm Malsandığm::ı. yatırıldığına dair olan 
makbuz veya nümunesine uygun ~anka kefalet mektubu 
ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda hazır bulunma
ları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki sartnameleri Ankara'da Bakan
lık Malzeme Müdürlüğünd~n ve Haydarpaşada tesellüm 
ve sevk memurluğundan parasız olarak alabilirler. (168) 

. 1~301 .................................... 
RAKJ l(_;l\IEK İSTERSENiZ 

BO:\IONTI RAKISINI 
TER( : ı ı f EOTNrz 

Ankara Cümhuriyet 
l\tlüddei Um11milifiinden: 

Mahpusların taşmmasmda kullanılmak üzere 934 mo
deli ve -2500- lira muhammen bedelli bir kamyon alına
caktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Ankara Müd
dei U. liğine müracaatları ve ihale tarihi olan 31/ 1/ 935 
perşembe günü saat on beşte mezkur Müddei U. lik daire
sinde teminat makbuzlarile birlikte bulunmaları. (104) 
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j5Em?ak ve Eytam ~ 
~ Bankasından: ~ 
f§ Ankarada Dikmen bağlarında zemin katında, bir ~ 
~ geniş salon, iki oda, bir mutbah ve hela ile birinci ka- S 
~tında; geniş bir salon, üç oda, ve bir tıraçayı havi iki =: 
5 kattan ibaret büyük ve muntazam bir bağhane altı = 
5 dönüm ve bir evlekten ibaret bağile birlikte pazar- §§ 
S tıkla ve açık arttırma suretile satılacaktır. 5 
~ Almak~ istiyenlerin 200 iki yüz lira depozito ak- ~ 
§ §elerile beraber 5 şubat 935 tarihine müsadif salı gü- = 
:= aü saat onda bankamız satış komisyontına ve fazla =: e a1a1Umat almak ve bağı görmek istiyenlerin banka· ;; 
~ ımz muamelat müdürlüğüne müracaatları ilan olu- ~ = nur. 1 - 291 = 
~UIHllll il il l l l il il l l l il l l l l l l il l l l il il lll l l il l llll l lll il ll l l l il l l l l l l l l il l l l llllll il lll llllllli ! 

ULUS 29 SONKANUN 1935 SALl 

ı 
1 il{inci lianun 1935 tarihin,Ien itiharcıı • ••• ,. ., •• , ... 

FİATLAR 

Fahrili.ada 

'' En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL Turhal 

saçlarını.t 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine manı 
olunuz. 
KANZUK ECZAHANES1 
müstahzaratmdan. 
KOMO]EN: Saçların dö. 
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMO J EN: Saçların kök • 
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 

1 ~ J 
Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve ıtriyat mağazala- j 'ı 
rmdan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nutatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksir:' 
Her Eczahanede bulunur. 

Pek Yakında 
Ankara Memıµ-lar Kooperatifinin 

Ucuzluk sergisi açılı yor 
Her çeşit yiyecek, içecek üzerinde lıayretP 

değer tenzilat. 

Anliara Belediyesin den: 
Belediyenin Mahalle Mümessilleri her gün saat 9 dan 

on buçuğa kadar Belediye Muhtarlık işleri Müdürlüğü 
Dairesinde bulunacaklardır. İşi olanların bu daireye mü-
racaat etmeleri ilan olunur. (193) 1-328 

Ziraat V el{.aletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsii yanında tohum ıslah 

istasiyonu binalarından amele dairesi ile hangar binasmm 
1271 lira keşif bedelli çatı ve kiremitle örtülmesi tamiratı 
işi pazarlck suretile yaptırılacaktır. 

Bu işi yapmak istiyenlerin "7,, K. mukabilinde verilen 
şartname ve sair kağıtlarım almak üzere her gün Z. Ve
kaleti Ziraat İş. U. Müdürlüğüne miiracaatları ve pazar
lığa iştirak için de yeni yıla mahsus Ticaret odası vesika
sı ve fenni ehliyet kağıdı, 96 liralık muvakkat teminatın 
vezneye yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektubu 
ile birlikte 13-2-935 tarihli çarşamba günü saat 15 de Ve
kalet İnşaat Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (195) 

1-327 

l\.unıhara hiitün hir i~tilillaldir. 

Maliye Bakanlığından: 
Buğdayı koruma vergisi kadrosundan açık bulunan 

(60) lira ücretli katibliğe· makine ile yazı yazmasını eyi 
bilen biri imtihanla alınacaktır. imtihan 9 şubat 935 cu• 
martesi günü ,zevalden sonra on dörtte yapılacaktır. İsti· 
yenlerin bonservis, sıhhat raporu ve orta mekteb mezuni• '. 
yet vesikası ile 7 şubat 935 perşembe akşamına kadar me- · 
murin müdürlüğüne dilek kağıdlarile müracaatları. (184) 
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Halkevinde 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
Bu ak~am saat 8130 da 

l(en<lis inin gölgesi 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli (1950) lira olan (6500) metre 

beyaz bezin eksiltmesinde fiat haddi Iayrk görülmediğin
den işbu bezin pazarlığı 6 şubat 935 çarşamba günü saat 
(11) dedir. 

2 - Talihlerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de (146) lira (25) kuruş tc
minatlariyle vaktinde Cebecide harita umum müdürlüğil · 
satın alma komisyonurıq gelmeleri. {190) 1 - 325 
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harriri falih RıflcıATAY 
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1 Umumi ııeşl'iyatt iti,arc: eden 

1 Yaıı işleri müdürü Nasuhi 
~BAYDA~ 

-1 ------ SİNEMALAR 
l KULÜP) 

Çankrrr ~ddesJ civurnda 
Ulus matbusrndı hasrlrnrr:•rr ' ., •• 1 

{ YENi 
Bugün Bu gece 

Rose Barsony ve Georges Alexendre 
tarafından temsil edilen senenin en 

güzel Almanca sözlü Komedi 

ASKTAN KAÇILMAZ 

Bu gece 
Halkımız rn en çok sevdiği, beğendıgi 

MAT~ ıIA EGGERTil 

tarafından nefis bir surette yaratılan 
GENÇLİK ARZULARI 

Neş'e - ıevk - eğlence ve saadet filmi 


