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Alalürk'ün Gananleb kurluluıu 

hakkındaki kıymetli lakdlrlerl 
••• Fakat Amerika Japonya'nın 

Bugün Gazianteb'in kurtuluş yıldönümüdür. Atatürk 
• geçen sene kendilerine çekilen minnet ve bağlılık telgra
fına şu cevabı vermişlerdi : 
On bet aene evel Anteb - lr.i sadece bir türlr. .. hridir - her nasılsa 
yabancı kuvvetlerin eline diipnÜf bulunuyordu. Bu telr. türk 19hri, 
hiç bir yerden maddi yardım görmekaizin, kendi lr.abramanhiı ile 
kendini kurtardı ve " Gazi,, unvanına bibakkin liyakat keabetti. 
Gazianteblileri, o gün olduiu gibi bu gün dahi, derin hürmetle tak
dir ederim. "Türküm,, diyen her tehir, her kasaba ve en küçük türk 
köyü, gazianteblileri kahramanlık misali olarak a labilir ler. En es· 
ki çailardan beri tarihi türk yurdlarında, türklüiün yiikaek varlı· 

cevabını kafi görmiyor 

• imı kahramanlıkla teabit etmit olanlarla f&haan beraber olduiu· 
i mu beyan etmekten duyduium zevk ve saadet yücedir. 
• r 
"'······························· ······································· ······· 

Gaziantebin 
kurtuluş 

yddönümü 

Filiatinde 

lngilizlerle 
Araplar arasında 

1 
Çinin cenubundaki harb vaziyeti Vf Hangşov'u gösterir harita 

~=t~!ıc~!~ çarpışma ar Tokyo, 24 (A.A.) - 'Japonyarun •e japon bükümetinin 14 ilkklnun ta-
Panay b&diaeal doJayıaiyle Amerikanın rlbll Ut notaaının, ]aponyanm resmen 

•- Guianteb lrurtuluıunun yıl· Kudill, 24 (A.A.) -Taberi}'e civa- notuma vermif olduiu cevab, bugUn Ultst,ede bulumnoım ve fUminat ve· 
jUı.J.z:2.~r.,!>'!!]'2!_ 1!!~e.°..'!!!: rında MaverayiffCria kuvvetleTiyle ı- tevdi edilmif!~ rilmcaini i · en Amerika notasına ki-

- -+-_... ___ ,1_.1..&-,. __ _,, • .__~" w1111mınm tm JiPMl t~'"' mtfr ftfft e.ı 
De nel Mar&f •e Anteb'te kuvayı kuvvetler de ittirlk etmektedirler. tereye olan c:nabı bu aJqam tevdi olu· dilmôtedlr. Bu kabil hldi•elerln te • 
milliye kumandanı olarak yerli Bunlar, prka clotru çekilmektedirler. nacaktır. kerrilr etmiyeceği hakkındaki teminata 
ı.tktan milteıek~il vatan milcahid P'llhtlnln muhtelif yerlerinde ıu1· Japonya ce•abmda, bldiaenln pya· gelince, notada, alınacak ihtiyat ted • 
)eriyle girlttilim mUcadele, yalnu (aonu '/ inci •yl•d•) nı esef bir bati neticeal olduğunu teyid birleri ıtratejik mahzurlar tevlid etse 
tarihimizin sayfalarına delil, kah· 
raman milletimizin gönlüne de nakt
olunmuf, blitün heyecaniyle yap
maktadır. Bütün dünyanın hayran
lıkla takib ettiği istiklll aavaınnız 
içinde pnlı bir vakıa olan Guian
teb mücadelesi ne f&rllar içinde ne 
tekilde cereyan etti? Bunu timdi 
tekrara lüzum gönniyorum. Bunlar 
o kadar bilinmit. izah edilmif, tek· 
rarlanmıt feylerdir ki hattı dilfmllll 
kumandanları da yazdıkları kitab
larda bunlardan hayranlıklarla bah
metmitlerdir. Yalnız ıunu aöyliye
yim ki, batka milletler için inanıl
mıyacak kadar harikulade olan bu 
hareketler, türk milleti için daima 
tekrar edilmeıi mümkün olan alel
lde ,eylcrdir. 

Kamutayın dünko toplantı si 

Denizbank kanunu üzerinde 
B. Şakir Keıebir inıhat verdi 

...... - -·~-·-· •" Kamutay, dün B. Fikret Sılayın bat· 
kanhiında toplanmıı, bazı kanunlann 
ikind müzakeresini bitirdikten sonra 
deniz Bank kanununun müzakeresine 
batlamıttır. 

t Afyon Karahiaar aaylavı Berç Tür· 
ker töz alarak, Deniz Bankın ıermaye 
vaziyetine temaı etmiı ve demittir ki: 

dahi, Amerika ve yabancı gemiler bu· 
lunan her bölıede büyük bir ıhtiyatla 
hareket edilmesi için ordu ve donan
maya kati emirler verildiği bildirilmek
tedir. Japon hava kumandanı General 
Matumumin geri çağınlmasmdaki chc
miycti ve bunun fevkallde vahim bir 
inzibat tedbiri tetkil ettiğini ısrarla 
kaydeden notada, hava filosunda meaul 
olanlar hakkında kanuni hükümlerin 
tatbik edildiği ilave edilmektedir. 

Amerika cevabı kafi 
görmüyor 

Vaıington, 24 (A.A.) - ı-:ariciye 
Bakanlığı, Panay hldiıeai hakkındaki 

japon cevabını alnuttır. 
Hariciye Bakanhlt, BB. Hull, Ruz

velt ve difer memurlar aruında akte • 
dilen cevab hakkında tefairatta bulun -
maktan imtina etmektedir. 

Bununla beraber, aallhiyettar mah
filler japoo cnabmm tatmin edici ol -
madtlnu. ~tınkt\ hldlıeyi bir yanbflık 
eseri olatak Cf:!:~.halbuki Ame.., .., ._ ........ ,........ .. 
tiınalini bertaraf ettliW, ~ bl&lıı 
Amerika vapurlarmda bayle bir yanlrf
htr lmlrtnus ~lacü harici ipretlerin 

(Sonu 3. anca sayfada) 

Sulh ve sükQn içinde inıanlığın 
ve medeniyetin bir imili olan bu a 
atı ruhlu millet, iıtiklil ve mevcu
diyetine ve mukaddesatına tecavüz 
edenlere kartı ne kadar amansız ol
duğunu bütün tarih boyunca isbat 
etmittir. Guianteb müdafaası, bu
nun en yeni misallerindendir. Bu 
haslet, türkün kanında, cevherinde 
yaradıhtında vardır. Bu ıebeble 
türkün hassas bulunduğu bu gibi 
mevzulara kartı baıka milletler çok 

- Bugün, ite baılıyacak olan Deniz 
Bankın sermayesi bir takım eski gemi· 
lerden, dubalardan, fabrikalardan, nh· 
tımlardan, demirbaı eıyadan ibaret o-

Kız'day'ın Anltarculaki mukez binaa 

buiretli bulunmalıdırlar. 
llttlMMI Velrili ue Ziraat Velrci

leti V elrili B. Şalıir Keubir 

lup nakdi sermayesi de, devredilecek 
mile11eaelerin kaaalannda bulunan ih • 
tiyaca kifayet etmiyecek, az mikdarda 
nakitten ibarettir • 

Hilkilmet diyebilir ki Denb Bank 
11rf hilkümet mile11esesidir, hiaee ae • 
nedi çıkarmak lüzumu yoktur. O halde 
niçin hWrilmet muayyen nakdi bir ser· 
maye tahaiı etmiyor?. Hiç olmuaa 

(Sonu 7 inci uyl•d•) 

Kızılayın 60 ı ncı yıldönümü 
Bu Pil Kıaılaym altnuımcı yıldönümüdür. Gerek aalhda, ıerek harb 

da memlekete daima yük1ek hizmetler yapaa ba luJJDetli kwumun 
yıldönümü bütün yurdda olduiu gibi Ankarada da bü~ töreni-, kutla
nacaktır. Bugün Ankara Kızılay bayraklarile donatılacak, bii~ bir 
a lay t..ıib edilecek ve teaahürlr yapdacalctır. 

Ulua, ba mÜllaMbetle 1 l , 12, 13, 14 ÜDcÜ •:rfalarmı Kıada:rm kıymet· 
li çalıflD&alrma taheia •tmiıtir. 

Mısn Kıralı Birinci FaruJı 

MISIRD A 

Vafd partisi 
saraya karşı 
cephe aldı 
Kahire, 24 (A.A.) - Baıvekil NabM 

P&f&, hutalığından beri bup ilk de
fa olarak evinden sdanlf ve IU'a)'& &i· 
derek bafkitip Ali Mahir pqa ile 16-
11 •ıtlr. Nailla ,... bundan ...... 
Vafd partisi mebua •e ayaa ıdlmm 
bir' lçtimaına ri,...t etmiftir. 

Bildirildiğine pre ,saray bqilnkfl 
ıiyaai güçlüklerin halli hueusunda yo-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Fıkra 

\:iazetecili§in piri 
ArAdua+'drlllUZuım o>erver Jı."1t, di

limizde ilk şahsı gazeteyi aefiedea 
Lıcso..ıJ .n.gan J!.;tenaı haıuunda ıuul 

ıJır tet.ıı:uc eseri ne§rettı. Ilk. resmi g•• 
zete 'i aicvım-i Vaıcayı [1831], yarı res
mı Cerıde-ı Havacııs L1840J, ı/Jc şabsl 
ıc.zeıe ~ erceman-ı Ahval [1861J, dua
cı şaıısı gazete 'asvir-ı l!;fJcir [1862] 
d11. l.' rausada ılk gazetenın 1631 de 
neşredmmş oldu1:unu biura olaralc 
byaeaedm. 

ı ercenıan-i Ahval ilk nüshasrnda a· 
bor.e şart,armı §oyle tayın eder: Bir 
yııu;:ı, kırıc saac yere kadar 174, yü~ 
saiılt yere kadar 19lJ, yüz suti ge,eıı 

yerler it;in 222 kuruş/ 

Osma11l1 postalanndaa mesafeye g6-
re ucret usuıunu kaldırıp ille det• poa
ta pulu çıkaran aa gene ou Ag"b Etea
uıuır LlcJ6J • 12'iilJ 

Agan Efendı bıJ vazifede iken, ecae
bı p.Jstaıaunı kaıclırıdaı;a teıebous et· 
m,+ur. dunun ı~ın Jsılınouıuaıcı sel•· 
reııer, hatta ecuebı posta neuretleri 
İle bususı temaslarda bulunuıu~, muv•
f akat cevabı almış, mesele balloıunm•Jı 
için saaece Bibıali ıaralıadaa ecnebi 
sefaretlere bir resmi takrir vermeğe 

Bizzat içinde bulunmuı olmak 
itibariyle çok iyi bilirim ki Gui
anteb mücadelesinin psikolojiıi, o 
saman bütün o havalide mevcud
du; ve bugün de mevcuddur. Ada
na, Mara,, Urfa mücadeleleri bunu 
iıbat ettiği gibi o vakit mücadele
nin en kanlı bir aahneıi olan Anteb 
S&rpıpalarma, Hatay türklerlnin 
ittirlk etmit olması da buna delil
dir. Çok eıki bir tarihe malik olan 
bu bölgenin türk aekeneai; duygu, 
dil, Adet, anane, ruh ve kültür iti
bariyle biribirl~rinden tefrik edile· 
mi yen. bir bil tün tetkil eder. Eğer 
devletimizin o vakitki tarzı hare
keti, Hatay bölgesinin hakkı mah 
fuz kalmak üzere statüsünü biliha· 
re tayin edecek bir anlatmaya miln· 
cer olmauydı Adana'da, Marat'ta, 

Tarsus'ta 
2 hakim 1 müatantik 
1 macldei mnmniye 

itten el çektirilcli 

FIRTINADAN SONRA 

Şule ve Sadıkzade 
vapurlarından halel 

bir haber alınamadı 

r lıglı: ı 6 11yf 1 

AYRICA: .._ 

' ':. bağlı kalmıştı. Jf.buzzıy•'nın nakletti· 
ğrne gore Ali Pqa münhasıran Agilı 
J!,;/endiye dil§lllaD olduğu ıçin, ona bıı 
ıereli hııaadırmalc istememiştir. H•· 
riciye na~ırınra Posta nazırına verdiği 
cevaba balclaız: "Devlet-i Aliye'nia 
uai-ı M.Jı hukuk iddiasına müsaid de
ğildir !,. Ebüzziya ilave ediyor: "..mıı· 

• 
(Sonu 6. rncı sayfada) 

s nssoososssanosnn 

6 ıncıda 

&ulıntell S1yf 111 

Adana, 24 (Huıuıl muhabirimizden 
telefonla) - Tanuıtan bildiriliyor: 
Şehrimiz adliyeainde büyük ıui isti· 
maller yapan iki hlldm, bir müddei 
umumi ve bir müıtantık vek&let em
rine alındı. Batkltibe de itden el çek· 
tirildi. Bu hldiaeye aid tahkikat nra
kının Adliye Vek&letince tedkikinden 
ıonra bu phııların tevkif edilecekleri 
anlatılmaktadır. 

Ulus: Şehrimiz mahfillerinde bu 
huıuıta yaptıfnnız tahkikata ıöre 

Tanuaa giden bir adliye mtlfettitinin 
ıöıterdip Ulsum llserine bu pluılar 

nkllet emrine almmıfbr. 

Aç auaus clenis ortaıında geçen 
gönden aonra Hiaar vapurunun 
•rdt!meni _, olarak bulundu 

iki 

lıtanbul, 24 (Telefonla) - Hava huıün poyraza çevirmit ve 
tamamiyle açılmqtır. Soluklar devam etmektedir. 

Zoquldak'tan fntmamn devam eltili hakkında habttrler 
ıeldi. Zonpldak ve Ereili' de botaltma ve yükleme faaliy•tİ ta
mamen clurmaftar. Boiu civan niabeten aakiadir. 

(loaıı 1. Gııcl •7'atlaJ 

16 sayf a·ı ık 

ilOvemiz: 
Türk şehri 

Bunun içinden dört 
sayfalık cocuk 

ilavesini cekib çıkarın 
• • 
~.,__._. .. ıııııw--._ .... ~..., .. ,r 

valfalciyeti halinde Agah Efendinia 
kırk yıllılc bir hariciye nazrrından d•· 
iM ziyade kesb-i memdubiyet etmai 
çekilir ıey değildi.,, 

Türle gazeteciliği pirinin ay•t11J1 
yuaa Ebuzziyanın bir de ıu S11t1rlaı
ıuı dilek.at ediniz: " ... bu ut gayet bed· 
bin idi. Fakat muhakemesi kuVYetli ol· 
duğu için, ve bilhassa, mulukemaial 
bedbin esaslara istinad ettirmek lıtr•tı 
61uktezası olduğu için, b i' bir 
leyde yanıldığı g6riJlm• · 
miıtir.,, 

Hiçbir feyde yanrlmamak için ea 
sağl•m mu/Mkeme prtı: her ,eyin le
n• ıid.cejini iddia etmek/ 

E&ld bari ~•mi ile alikasım keıeıı 
,eni aniller., osımnlı tuibinin ba 
mbalarau iyi ehtturımlıyıs. • Fıt&J 
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Kızılay altmıı yaıında 

K1rıehirde Muhtaç 
Atatürk annelere de 

Meclls enaimenlerlnde 

Dün müzakere ve 
tetkik edilen mes'eleler Dr. Durant'ın "Souvenir de Solferino" isimli kitabı 1859 senesin

de ltalya ile Avusturya arasında Solferinoda yapılan muharebede ilaç.
sız, bakımsız kıvranan yüzlerce, ibinlerce yaralının acıklı halini tasvir 
eder. O manzaranın bu doktora verdiği ıstırab, yalnız ortaya böyle bir 
kitab çıkarmakla kalmamış, harb meydanlarında kıvranan yaralılara 
bütün insanların elbirliği ile yardım etmelerini sağlayacak bir teşkila
tın, Kızılhaç'ın da kurulmasına önayak olmuştur. 

• 
günü kutlandı yetım maaşı 

Bu kitab yazıldıktan üç, dört sene sonra bu maksadla toplanan ilk 
hazırlayıcı kongrenin verdiği karardan sonra Kızılhaç adını taşıyan te· 
şekkülün ilk temeli 1864 senesinde atılmııtı. 

Yalnız bu insani teşekkülün ku ru1masında, Kırım harbında bulun
muş ve lstanbulda Selimiye kışlasında birçok türk, fransız ve İngiliz ya
ralısına bakmış olan İngiliz hemşiresi Florence Nightingale'in on sene 
önce kaleme aldığı raporun da büyük bir tesiri olduğunu unutmamalı-
yız. 

Osmanlı imparatorluğu 1864 Cenevre mukavelesini 1865 de imza
lamış, fakat memlekette hiçbir organizasyon vücuda getirmemişti. 

Ancak, bir takım harblarda birçok felaketlere uğradıktan sonradır 
ki 1876 da - yani osmanlı - rus seferinden bir sene önce- Babıali, "Mec
ruhin ve zuafayı askeriyei osmaniyeye muavenet" cemiyetinin kurul
masına, ve "Osmanlı Hilaliahmeri" nin teşekkülüne izin vermiştir. 

Yukarıki kısa tarihçe, Kızılhaç'ın Kızılaydan yedi yaş büyük oldu
ğunu gösterir. 

Kızılay, bugün altmış yaşını tamamlıyor. Harbda ve sulhta daima 
yoksulun, hastanın, yaralının ve evsiz, barksızın elinden tutan bu şef
kat yuvasına, altmışıncı yıldönümünde fazilet kadar geniş ve insanlık 
kadar engin bir gönülle yeni yeni başarılar dilemek ve onu kutlamak 
borcumuzdur. Nurettin ART AM 

Sıhiyede yeni yapılan 
tayin ve terfiler 

Kırşehir, 24 (A.A.) -: Ulu Önderi
mizin Sıvastan Ankaraya ıiderlerkcn 
Kırşehire ilk ayak bastıkları gUntin 18 
inci yıldönümü olan bugün çok canlı 
tezahürlerle kutlanmış, Atatürk anıtı
na resmi ve hususi müesseseler tara
fından çelenkler konmuş, nutuklar 
söylenmiş, tehir baştan bap donatıl
mııtır. 

KırJChir gazetesi BüyUk Şef'in o za
man Kırşehirde irad buyurdukları ve 
şimdiye kadar hiçbir yerde intişar et
miyen kıymetli bir hitabelcriyle Kırşe
hir gençliğine hitaben el yazıları ile 
yazdıkları bir hatıranın fotoğrafisini 
neıretmiştir. 

Hitabede: "Müstakil yaşamak için 
feyizli vatanın teminine muhtacız, 

Çizdiğimiz bir hudud vardır. Bu hu
dudu ecanibin elinde bırakmıyacağız, 
emniyetimiz pek kavidir.,, parçaları 
eşsiz kurtarıcının ne sarsılmaz ve ay
dın bir imanla ulusal savaşa giriştik
lerinin canlı bir Ör!leğidir. Bugün türk 
ulusu bu idealin tahakkukunu gör
mekle bahtiyardır. 

Ha tayda 

Nüfus işleri 
felce uğradı 

Adana, (Hususi muhabirimizden 
telefonla} - Hatay'da hala arabca dil 

Palu hilkümet tabibi Hayali Çubuk müessesesi mütehassıslarından Muh- hakimdir. Mahkemeler kararlarını a-
hükümet tabibliğine, merkez hıfzıssıh tar parazitoloji için Parise, Konya sıt - rabca tefhim etmektedirler. Seçimi 
ha müessesesi serum ve aşı şubesi ba~ ma mücadelesi tabiblerindcn Fevzi, güçleştirmek ve bilhassa türklcrin iş· 
aaistanı A. Tevfik bakteriyoloji şubcs röntgen için Viyanaya, Malkara bükü- tirakine mani olmak için Antakya nü-
mu .. tehassıs muavinlig~ ine, dördüncü u- met tabibi Enver ro··ntgen için Viyana- .. fus dairesi iş sahiblcrine her türlü muş-
mumi müfettişlik sıhhi müşaviri Sait ya, Ankara merkez hıfzıssıhha müesse- kilatı çıkarmakta ve iş görmemektedir. 
Akkirnıan Sıhhat ve i!rtimai muavenet sesi biyoloji şubesi başasistam Eyüb, Bu yüzden nüfus muamelatı durmuş
müfettişliğine, Yenibahçe Gurcba has- tecrübi pataloji için Amerikaya, Gazi-

ö 
~r. 

tanesi laboratuvar asistanı Ali mer, anteb memleket hastanesi kulak müte -
Ankara verem mücadc~c dispanseri mü- hassısı Ziyacttin kulak ihtisası için Ber- Halk Partisinin beyannamesi 
tchasaıalığına, Manisa sıtma mücadele· line gönderilmek üzere seçilmişlerdir. Hatay halk partisi bugün halka hi-
ıi tabiblerinden Nuri Konya sıtma mü• tabcn bir beyanname neşretmiştir. Bu 
cadele tabibliğine, a,.,ıktan mütekait ta- B' beyannamede tur·· klcrı· .. f 'd hare 

:s ır genç, elektrik cere,·anına n mun erı -
bib Nuri Aktız Haran belediye tabibli· ' ketlcrden sakınmalan ve partinin ya-
ğine, Aydm sıtma mücadelesi tabible - tutulup öldü pacağı teşebbüslere yardım etmeleri ri-
rindcn Osman Hayri Manisa sıtma mil· İstanbul, 24 (Telefonla) - Kadıkö· ca olunmaktadır. · 
cadelesi tabibliğine, Adana sıtma mü • yünde Rızapaş_ada oturan Cemal is- Halk partisi aynca, bütün yolsuz 
cadcleıi tabiblerindcn Hamdi Kocaba" hareketleri delege Garo nezdı.nde pro 

:s minde bir genç, radyosunun antenini • 
Maraş memleket hastanesi operatörlü- • testo ctmi§tİr. 
ğüne, Maraı memleket hastanesi dahi- tamir etmek isterken elektrik ccreya· nına kapılıp ölmUştür. Hatay zabtiyesi hala Şam kuman· 
liye miltehassnıı İhsan bu hastane b8.§· danhğırun emrindedir. Yük'Jck Komi-
tabibliğine, Ankara Nümune hastanesi llj•••••••••••••._ ser Dömartel bugünlerde Antakyaya 
eski baştabibi Nüzhet Çevik Çanakkale J \a gelecektir. 
iskan müdürlüğüne, Of hükümet tabi- Hukuk timini Yayma 
bi Hüseyin Hüsnü Gediz hükümet ta· Kurumunun 
bibliğine, Gediz hükümet tabibi Sabri 
Of htikiimct tabibliğine, Genç hukümct 
tabibi Avni Aksaray kazası hükümct 
tabibliğinc, Garzan hükümet tabibi 
Mutah}\ar Adıyaman hükümet tabibli· 
ğıne, Tıb talebe yurdu idare tabibi 1r -
fan Tıb Fakültesi Göz DpçentJiğinc, a· 
çıktan mütekait tabib Seyret Tıb talc· 
be yurdu idare tabibliğinc, Rize mcr· 
kez htikümet tabibi Hamdi Malkara hU
kümet tabibliğine, Pazar hUkümet ta • 
bibi Fahri Kütahya hükümet tabibliği
ne, Yalova hükümet tabibi Necip, Ba -
kırköy belediye tabibliğine, 1936 sene· 
ıi Tıb talebe yurdu mezunu Ahmet Ga· 
lib, Pazar kazası hükümet tabibliğine, 

Bu yıl için tertib ettiği seri kon
f eranılann ikincisini bugün 

Ankara Halkevinde 
Siyaul Bilgiler okulu Direktörü 
Profeıör Mehmed Emin Eriıirgil 

verecektir. 

Mev:u: Hukuk ve Sosyal 
Kaide] er 

Konf eranalara davetiyeıiz her· 

keı girebilir. 

Deniz Ticaret Müdürü • 
Romanya'ya gidiyor 

İıtanbul, 24 (Telefonla) - Deniz 
ticaret mUdürü Müfid Necdet Roman· 
ya hUkilmetile ticari müzakerelerde 
bulunan heyetimize iltihak etmek ü -
zere yarın Romanyaya hareket ede
cektJr. 

Y ılhaşı Piyangosu 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Yılbaşı 

piyangosu 31 kanunuevel gilnü Asri 
sinemada çekilecek ve çekilit radyo ile 
ilan olunacaktır. 

bağlanacak 
Muhtaç analara da yetim maaşı 

bağlanmaaı hakkında hükümetçe ha
zırlanan layiha Kamutay maliye en
cümeninde müzakere edilmektedir. 
Layihanın tanzim sebeblerini göste
ren mazbatayı aynen neşrediyoruz: 

"Tekaild kanununun 48 inci mad· 
desi dul anaların birinci . derecede 
maaşa müstahak yetimler arasına ko
nulmasını memurun hayatta iken be
yanname vermesiyle meşrut !<ılmış
tır. 

Bazıları ihtiyar analarından cvel 
kendilerinin ölebileceğini hatı rl.ı.rına 
getiremiyorlar bazıları da analarının 
çok ihtiyar olmasından dolayı genç 
zevce veya küçük çocuklarından son· 
raya kalamıyacağını ve herhalde ya
kın bir zamanda anasının öleceğini 
ve yetimler arasında maaş '1akli de 
olmadığından ananın kendine tahsis 
olunan maaşı da beraber gi:i~ürerek 
çocuklarının mahrum kalacağmı dil· 
şünüyorlar. Halbuki bunların aksine 
hadiseler zuhur etmektedir. 

Bu sebeblerden herhangi biriyle 
beyanname vermeden vefat cd-;:nlerin 
dul anaları ahir ömürlerinde ve ih
tiyarlık hallerinde sefalet içinde ka
lıyorlar. Orduda büyük rütb::ler ve 
yüksek makamlar ihraz etmiş olan 
komutanları yetiştiren analarla bu 
yüzden sefalet içinde kalanleırla va
kit vakit karşılaşılmaktadır. 

Diğer taraftan ana muhtaç olmadı
ğı halde maaşa dahil edilmesi de diğer 
yetimleri mütezarrır edeceği için tahsis 
olunacak maaşa her halde muhtaç ol
mak kaydiylc dul anaların diğer yetim
ler meyanında hesaba dahil edilerek 
maaş tahsis edilmesi maksadiyle kanun 
layihası tanzim kılınmıştır. 

Yeni layihanın ana hükmü şu fıkra
da toplanmaktadır. 

Maliye enciimeni: ı III - 1683 sayılı askeri, mülki te-
. - , . kaUt kanununun 58 inci marldesinin 

1 - Y ctım maaslarının ınmlcre tefsiri hakkındakı· l ı:ıyı"ha ·· "'kere 
h . d·1 v • • • • i:l yı muz.~ 

ta sıs e ı ecegını tayın eden tckaüd etmiştir 58 i · --1d d . 
k 8 

. . . . • . ncı ma...ı e şu ur . 
an ununun 4 ıncı maddesı yeni bır la- (B ·1f' ·ı t d h · de .h . d v. • • • • ı ıı o uz sene ve a :ı zıya 

Y~ a ıle .. eg~_ştırılmektedır. Yem la- hizmet ifa edenlere tekaüt oldukları 
yıhaya gore olen memurların muhtaç zaman almakta bulundukları maaşla • 
analarına da birinci derece yetimler rının emsalı· has ı b" ı· · · ·k . . ı ının ır sene ıgı ı • 
arasında maaş tahsıs edılecektir. U- ramiye olarak verilir ) 
yihanın tanzimi sebeblerfni izah e· · Gene bu kan · ·k· · dde . • unun ı ıncı ma • 
den esbabı mucıbe mazbatası ıle ka- sinin son fıkrasında (mülk" ke-

f k 
.. 

1 
d ci ı ve as 

nun ı rası ayrı sutun arımı7. a ır. ri memurların yirmi yaşı da sul· 
2 D ıt ·· 1., " k n vu 

- .~ve muessc~e erıy.e tur .. • den evvel geçen hizmetleri tekaüt 
ler ve~a turk sermayesıyle tl!~ekkul müddetine mahsup edilmez) diye ya
eden şırketl~r tarafından satm alman zıhdır. Tefsiri istenen nokta 58 inci 
buharlı gcmılerle memleket te yapı- maddede yazılı b 1 f 'l• h ' t•n 
1 h 

.. ·11 · · . . . u unan ı ı ızme ı 
~ ~.uması ~n ıçın getırılccek .eş~a hesabında yirmi yaşından ev.-elki za-

gilmruk resmınden muaftır. Yenı bır mandaki hizmetler·n nazar d 'kk te 
layiha ile motörlü gemilerin <le mua- alınıp alınmıyacağ 

1 
h s dı 

1 
a 

f . · · ·1 k d' E .. 1• ı u usu ur. 
ıyetı ıstenı me te ır. ncumen a- Bu kanunun 4 ti ·· dd · d• ·ha ·· k 1 . . ncu ma esın .. 
yı yı muza ere ve kabu etmıştır. de tekaüt maa,ının tahsis olunabilmc-
/ ktr.<lftd encümeni: si için fili hizmetin ıs sene olması la· 

zımdır denildiğine göre kanunda fi· 
1i hizmetin başlangıcı 20 yaş olarak 
kabul edilmiştir. 

--:J• c:ı1 ılı kanuna göre hül<fünet 
bazı maddeler üzerinde gürr.rük re
simlerini indirmeğe sallihiyetlidir. 
Ancak bunların sonradan meclisin 
tasvibine arzedilmcsi icab eder. Bu 
esasa göre resimleri indirilen a~ağı· 
da yazılı mevzular üzerindeki tezke
releri iktısad encümeni müzakere ve 
tasvib etmiştir: 

1 - Şeker ambalajlarına mahsus 
sandıkhk kereste, 

2 - İstihsal vaziyetine ve ihtiya
ca göre mikdarı hükümetçc tayin e
dilecek şeker. 

3 - Ankara bira fabrikası için 
getirilen 1,184,000 bira şişesi. 

Ad/ive errciimeni: 

l " Ott:r .ı rifesi k~n•mu la-
yihasınm müzakeresine devcı.m edil
miştir. 

LJorouncu smır muameıat mcmu. 
ru Enverin istidası müzakere edil

Encilmen müzakere neticesinde 
bilfiil hizmetin 20 yaşından başlaması 
lbımgeldiği kanaatine varmıştır. 

Maliyede 
Yeni tayin 
ve terfiler 

" Dul ananın hiç bir geçinecek ma- miştir. 
li kudreti te kanunen bakacak kimsesi · 

Evrak müdürlüğü memur namze• 
di Rıza Avni Akyol evrak müdürlü
ğü memurluğuna, Denizli inhisarlar 
avukatı Münir Aksoy Van metkcz ha· 
zine avukatlığına, Antalya es'>i mu• 
hasebe müdürü İsmail Hakkı Onay 
Amasya muhasebe müdürlüğüne , Ela
zığ muhasebe katibi Mehmed Yüzgeç 
Saimbeyli malmüdürlüğüne, Elmalı 
eski tahsil müfettişi Celal Oktay mil· 
li emlak müdürlüğü memurluğuna ta .. 
yin edilmişlerdir. yoksa oğlu hayatında beyanname ver- Divanı. lttıılıa~ebat enciimeni: 

memiş olsa dahi talebi üzerine birinci Mart - mayıs 1937 devresi üç ay
derece yetimler arasında maaı tahsis lık divanı muhasebat raporunun mli-
olunur.' .. :ılrııroal bt~i.-ilmistir. 

Onhir aylık dış ticaret 

ihracatımızda 16 
milyonluk 
artııvar 

İstatistik umum müdürlüğü 11 aylık 
harici ticaret istatistiklerini tamamla-
mıştır. Alınan neticelere nazaran ikin
ci teşrin sonuna kadar ithalat kıymeti 
101 ve ihracat kıymeti 117· milyon li
raya baliğ olmuıtur. Bu mikdarlar 1936 
aencainin aynı aylarına nazaran itha
latta 17 milyon ve ihracatta 16 milyon 
lira artış göstermektedir- İthalata na-
zaran ihracat fazlası 16 milyon liradır. 

(A.A.) 

Memurlar kanunu mıwakknt 

" ,, l : 

Mezun memurlara verilecek harci
rah hakkındaki kanun layihası mUza
kere cdilmi~tir. Layiha üzerinde pa
zartesi günü toplanılarak bir karar 
alınacaktır. 

Riidr.e enciimeni : 

l - Askeri hizmetlerde kullanı· 
lacak köpek ve köpek yavrularına ve
rilecek istihkak hakkında askeri ta
yinat ve yem kanununa ek kanun la
yihasını 

II - 3203 sayılı Ziraat vek!lcti 
vazife ve teşkilat ·kanununun 23 ncü 
maddesindeki hukuk müşaviri tabiri· 
nin (hukuk müşavirleri) olara;.. de
ğiştirilmesine, aynı kanuna b11ğlı kad
roda değişiklik yapılmasına dair olan 
kanun layihasını 

Adliye muhasebe memuru Hamt 
Kupkçıoflu adliye muhasebe memur
luğuna, İstanbul varidat kaDtTol _.._ 
....uru .ı<emzı Akıncı lstanbul varidat 
kontrol memurluğuna, Amasya vari· 
dat müdUrü Şükrü Gürses 35 lita ma
aıla aynı müdürlüğe, tahrir şubesi · 
katibi İsmail Çakırsoy 80 lira ilcret• 
le aynı 'ube katibliğine, Beyoğlu tet• 
kik itiraz kontrol azası Raif Güner 
250 lira ücretle aynı azalığa, Bursa 
varidat kontrol memuru Naci Gürol 
35 lira maqla aynı memurluğa, 

Kara tahsilat kontrol memuru Ha
san Bayar 30 lira maaşla aynı memur
lula, İstanbul kambiyo ve nukud mü· 
dürlilğü kontrolörü M. Sadi Esen 40 
lira maaşla aynı kontrolörlüğe, milli 
emlak müdürlüğü memuru Memduh 
Köksal 25 lira maaşla aynı memurluğa 
terfi etmişlerdir. 

Mersin memleket hastanesi Kulak mü- 11111111111111111111111 
tehassıaı Nejat, Gazianteb memleket 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kırklareli tahsilat memuru Reşad 
Apolmen maliye muhasebe memurlu • 
ğuna, Manavgat malmüdürü Vahdi 
Dökmi Bozüyük malmüdilrlüğUne, B~ 
züyük malmüdürU Kadri Bozdağ Ma• 
navgat malmüdürlüğüne, Beşiri mal • 
müdürü Ali Rıza Eren Mutki malmü• 
dürlüğünc, Serik maln;ıüdürü Ziya O· 
zan Nusaybin malmüdürlilğüne, Sam -
sun varidat müdürü Rüştü Çağlar 

Manyas malmüdürlüğüne, Amasya mu
hasebe müdürü Nedim Apak KaramUr· 
sel malmüdürlüğüne, İzmir varidat me· 
mur muavini Şercfettin Okay vakıflar 
malmüdürlüğüne, 52 inci tümen muha· 
sebccisi Reşid Aksoy Samsun muhas .. 
be müdürlüğüne, 11 inci tümen muha• 
sebe katibi Fikri Ayten 52 inci tümen 
muhascbcciliğine, merkez varidat kont· 
rol memuru Fikri Tiske İzmir varidat 
kontrol memurluğuna, Bursa varidat 
kontrol memuru İzzet Tancal Samsun 
varidat kontrol memurluğuna nakle • 
dilmişlcrdir. 

hastanesi kulak mütehassıslığma, açık· 
tan kulak mütehassısı Ziya, Mersin 
memleket hastanesi kulak mütehassıs· 
lığıhaı İnebolu - Cide frengi mücadele 
tabibi Şevki, Çorum memleket hastane
si cildiye ve zühreviye mütehass ıshğı-

na, Tire eski belediye tabibi Halit, Urla 
tahaffuzhanesi müdür muavinliğine, 

Sinop memleket hastanesi operatörü 
Avni, Bartin memleket hastanesi ope -
ratörlüğüne, Amasya memleket hasta
nesi d•hiliye mütehassısı Talat, Sinop 
memleket hastanesi dahiliye mütchas
ıııhğına, Aydın memleket hastanesi la
boratuvar şefi Nuri, İzmir emrazı sari
ye ve istilaiye hastanesi laboratuvaf şef· 
liğinc, Manisa virnyet bakteriyoloğu 
Şevket, Aydın memleket hastanesi la • 
bortauvar şefliğine, Diyarbakır emrazı 
zühreviye hastanesi bakteriyoloğu Na
fi, Manisa vilayet bakteriyoloğluğuna, 
İstanbul Cerrah paşa hastanesi röntgen 
mütehassısı Nazmi, Beyoğlu hasta· 
nesi röntgen mütehassıshğına Beyoğlu 
hastanesi röntgen mütehasssısı Tarık 

Temel, Cerrahpa§a hastanesi röntgen 
mtitehaasıslığına, açıktan mütekait cc-• 
zacı Ruhi Elmalı belediye cczacılığma 

nakil ve tayin edilmişler. Ordu frengi 
milcadele tabibi Zeki Mesut ve Maraş 
memleket hastanesi operatöril Nuri, is· 
tifa ederek vazifelerinden ayrılmı§lar, 

Bitlis merl,tez hükUmet tabibi Adil cild 
ve zilhrevi hastalıklar ihtisası için vila
yet hesabına Parise, Ergani hükümct 
tabibi İzzet Tok göz hastalıkları ihti -
ıaaı iÇin Parisc, Uşak memleket hasta
nesi dahiliye mütehassısı Muin, emrazı 
asabiye için Pariıe; merkez bıfzı11ıha 

Noel 
Kudüs civarındaki Beytüllahim'e 

gittinizse orada yarrsı toprağrn dı
şında, yarrsr içinde taştan yapılmış 
kaba bir bina görmüşsünüzdür: Ka· 
pısı, orta boyluları bile girerken e
ğilmeğe mechur edecek kadar alçak 
olan bu taş binanın önünde ve içinde 
her zama11 bir kalabalık, bir hareket 
görülür . Çünkü, marangoz Yusuf 
Neccer'le genç Meryem burada se
vişmişler, lsa burada doğmuştur. 
Bu mabedin odalarım, dehlizlerini 
dolaşırken ufak beşikler, bu beşik
lerin içinde yatan yapma bebekler 
gözünüze çarpar ve o zaman hıristi· 
yan tercümanrnız size izah eder : 

- Efendimiz burada doğdu; bu· 
rada süd emdi; burada ilk defa ko-
nuştu. 

Siz, bu yapma bebekleri seyre
derken, yanı baırnızdaki dindarla· 
rın istavroz çıkarmasına aldırmıya
rak, Noel gecesi, Santa Clause tara
fından çocuklara dağıtıl.an bebek
leri, oyuncakları hatırlarsrnız. 

l~te dün gece, mukaddes tarihe 
mal olan bir aşk hikayesinin ilk se· 
mere verdiği gecenin 1938 inci yıl 
dönümü idi; Noel gecesi idi. 

Çamlar, mumlar, oyuncaklar, org
lar, dualarla büyük bir insan kalaba· 
lığı, koyu esmer, uzun burunlu ve 
biraz kanbur - Mesihin pek yakın
da keşfedilen bir kitaba göre haki· 
ki portresi budur! lsanzn mavi göz
ıa, kumral tabloları önünde çalka
landı, durdu. 

BeytUllahim'de "efendileri,, ni be-

~ik içine yatırılmış bebeklerle tem· 
sil edenlerin diln gece çocuklarrna 
bol bol oyuncak dağıtmalarrndan 

güzel bir şey olamazdı. 
Fakat, dün geceyi dünyanın bu 

saldırganlık buhranını geçirdiği bir 
hengamede törenlerle kutlayanlar, 
1938 sene önce doğan Beytüllahim 
çocuğunun, sonradan, söylediği şu 
vecizeyi, - sulhçu Buda'nrn ilm
meti ile birlikte - acaba, unutabil
diler mi: 

- Blr yanağınıza tokat vuran o· 
!ursa öteki yanağınızı da çeviri
niz/ - T. 1. 

A partımanların rengi 

Geçen Ün Ankaranın eski tehir 
tarafında, çoktan beri görmedi
ğim, bir aokağmdan geçtim. Bura· 
da kıaa bir müddet önce bot araa 
halinde duran topraklar üzerinde 
yeni yeni apartımanlar yükaelmiı
ti. 

Kendi ıehirlerinizin yeni yapı
larla aüslendiğini · gördüğünüz 
zaman, kendi cebinizdeki para 
artmıf, kendi bahçenize yeni fi. 
danlar, yeni çiçekler clikilmit gi
bi bir sevince kapılıyoraunuz. 

X eni yapılan bina ve aparta-

. 
manların tekli, irtifaı, yeri imar 
idaresinin kontrolu altındadır. Fa
kat bunlara vurulacak renge bu 
idare karıımıyor olmalı ki, evelki 
gün gördüğüm yeni apartımanlar· 
dan birisine gayet çiğ Ye gayet se· 
vimsiz bir boya vurulmuıtu. Hal
buki, ıehrin güzelliği Üzerinde bi
naların çizgileri kadar renkleri de 
iyi veya kötü tesirler yapıyor. 

Karadeniz 

Sakin bir havada, ağır ağır kı
mıldanan dalgalarını ve koyu ma· 
vi rengini gördüğünüz zaman, hiç 
de iamindeki 14kara,, sıfatını ha
tırlamıyacağınız Karadeniz, za· 
man zaman, çıldırır ve size ger· 
çekten "kara,, bir deniz olduğunu 
düıünüdürür. 

Bu satırlar yazılırken bu poy
raz yuvası, gene kudurmuı bir hal· 
dedir; üzerinde yüzmeğe, yol al
maia uğraıan gemileri dalgaları
nın arasına gömmeğe, kıyılara, 

karalara çarpmağa uğraııyor. Hi
ıar ıilebinin içinde yirmi dört va
tandaıımız, onun yüzünden, 1938 
senesini görmeden can verdiler • 

Gerçekten fırtınada kuduran 
bir deniz ne korkunç bir ıey olu-

yor. Onun karımnda ya Şekapir'· 
İn "Fırtına,, sındaki kahraman 
Proapero gibi, bir büyü ile, bir ai
hirle bu kudurmut auları yatııtır· 
mak, yahud da Abdülhak Himi
din Finten'indeki Davalaciro gibi 
haykırmak i~tiyacını duymaz mı
sınız ? 

Giil ve diken ! 

Fransada erkekli, kadınlı bu ka
dar insana hiç acımadan kıyan ca
navar katil Vaydman'ın çok tabi
at sahibi, hele ııüllere pek düşkün 
bir adam olduiunu Öğreniyoruz. 
Bu genç haydud, Vulzi villasının 

bahçesinde güller yetiştirir ve hat
ta konu komıusunu da bu ite teı· 
vik edermi,. 

Gagası kanlara batmıı bir bül
bül tasavvuruna tahammül edebi
lir misiniz 7 Vaydman'ın bu mera
kı inaanın hayalinde öyle bir kut 
tecessüm ettiriyor. 

Fakat realite gösteriyor ki hem 
o, hem bu mümkünmüı. 

Sesi, katilin pek hoıuna giden 
ve aorduğu suallerile Vaydman'ı 
bülbüller gibi konuıturan kadın 
avukat ona ı 

- Hem katillik, hem gül sevgi-

ıi; bu ikiıini nasıl birleıtirdin? 

Diye sorsa, bana kahraa, ıu ce

vabı alacaktır: 

- Ben inıain cemiyeti içinde bir 
diken değil miyim 7 Dikenin gül
den hoşlanmasından daha tabii 
bir ıey olur mu ? 

lsı, yeniden nakıs 7 dir 
Dün Ankarada hava kapalı geçmiş

tir. Günün en düşük ısısı sıfırın attın· 
da Uç, en yüksek ısı da sıfırın altnda 1 
derecedir. Yurdun Trakya, Ege, Ccnıt· 
bt Anadolu mntakalarında hava kapalı· 
dır. Diğer mıntakalar da kapalı ve yer: 
yer yağışlı geçmiştir. 24' saat içindek1 

yağışların metre murabbaına bıraktığı 
su mikdarı şöyledir: Rizcde 41, Trab
zonda 24, Muşta 12, Zonguldakta ıo, 
Gümüşhane ve Orduda 9, Diyarbakırda 
8, ve birçok istasyonlarda da 1-5 kilO' 
gram arasındadır. Yurdda en düşük ısı 
Niğde ve Ulukışlada sıfırın altında 7, 
en yüksek ısı Adanada 14 derecedir. 



25 - 12 - 1937 

~!:~:~~:~::::::::ı 
Amerika ve uzak ıark 

harbi 
Japonyanın Uzak Şarkta airitti

li hlÜcadelenin bir hedefi Çin oldu
h gibi, diğer hedefi de Uzak Şark
taki İngiliz ve Amerika menfaatle• 
lidir. Bu, o iki devlete aid harb ve 
ticaret gemilerine kartı geçen haf
ta Yapılan tecavüz ile de anlatıl
lllıttır. Panay harb gemiaine Ye in
liliz gemilerine yapılan taarruz 
aaı&§ıhyor ki Japonyanın bugün id
dia ettiği gibi bir yanhslık eaeri de
lildi. Japonya İngilter~ ve Ameri
lra kamoyunda böyle bir hareketin 
"1andıracağı akisleri denemek iste
blittir. Acaba her iki devletin harb 
lelbilerine karşı yapılan bu teca• 
"iz nasıl bir te<sir bırakmıttır ? 

Gerek İngiltere ve gerek Ameri
lrada bu tecavüzlerin derin tesir
ler bıraktığı &şikardır. Fakat bu te
Iİrlerin Amerikayı harbe sürükliye
eek kadar derin olmadıiı da mey
dandadır. İngiliz Hariciye Vekili 
l:clen, bunu samimi olarak avam 
IEaınarasmda ifade etmi,tir. 

uı:us 

DÜNYA HABERLERİ 

Irak' ta 
Kral Gazinin 
parlamentoyu 
açış nutku 

Bağdad, 24 (A.A.) - Kıral Gazi, 
açılı' nutkunda Irak ile koqu hükü
metler arasındaki iyi münasebetler
den ve İngiltere ile mevcud olan 
dostluktan dolayı memnuniyet beyan 
etmi,, Hicaz prensinin Bağdad'ı zi
yaretinin ve yakın şark devletleri a
rasındaki ittifakın iyi tesirlerini ha
tırlatmı,tır. Kıral, Suriye ile olan ra
bıtaları kuvvetlendirmeğe çalışacağı
nı, büdcede muvazene husule getire
ceğini, büyük nafıa i,Ierine girişece
ğini, orduyu takviye ve umumi maa
rifin inkipfını temine gayret edece
ğini söylemi,tir. 

Romen kabinesinin vaziyeti 

Seçimde hiç bir parti 
ekseriyet temin edemedi 

KöylU partisi kabinenin istifasını istiyor 
Bükreş, 24 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildir.iyor: 
Tatarctıko kabinesi kararlafDUf bu

lunduğu üzer-e 17.1.1938 de her iki mec
lisin de huzuruna çıkacaktır. 

lelade içtima devresinin kanunen bu 
tarihte bitmesi lizımdır. Bu müddetin 
uzatılmıyacağı söylenmektedir. 

Tatil devresi sonbahara kadar süre
ceğinden bu uzun müddet zarfında hü
kümet sük\tnetle çalı,abilecek ve kırat 
siyasi vaziy~ti yeniden tetkik etmek 
fırsatını bulacaktır.,, 

Seçimden aonra partilerin 
vaiyeti 

Gerçi lngilterenin Uzak Şarkta 
a..enfaatleri çok büyÜktür. Fakat 
inailizler yalnız başına hareket et· 
lllek istemiyorlar. Bunun içindir ki 
Panay hadisesinden sonra bütün 
İıagilizler bu tecavüzün Amerika ü
lllerinde yapacağı teaı.-leı· i anJ.ıma?
lzere gözlerini Amerikaya çevir. 
lllitlerdir. Amerika ise, yalnız batı· 
lla hareket ederek Japonyayı pro-

1 leato etmit fakat bu hareketin in 
ailtere ile müıterek olmadığmı le 
barüz ettirmeğe itina etmittir. Ja
l»oiıyaya kartı mütterek bir nüma
)İf bugün için bahis mevzuu bile 
defilclir. 

Mev1fid Paşa Muhlis, mc:busan 
meclisi reisliğine intibah edilmiştir. 
Seyid Mehmed, 1929 senesind:mberi 
itgal etmekte olduğu ayan reiı;liğine 
yeniden intibah edilmiştir. 

Diplomatik mahfiller, Tatare.ıtonun 
kırahn itimadını tamamiyle muhafaza 
ettiğini ve parlamentoda karfılajalc.ağı 
bütün güçlükleri önlemeğe, hazır bu
lunduğunu bildirmektedirler. Bazı 
kimseler, hükümetin hini1fcettıe ka
rarnameler iadar etmek suretile de va
zifesine devam etmek azminde bulun
duğunu söylemektıedirler· Salahiyet
lerin muteber olması için yapılacak 
muamelelerin 15 marta kadar devam et
mesi ihtimali vardır. Parlamentonun a-

Japonya Amerika'ya 
cevabını verdi 

(Başı ı inci sayfada) Japonlar Hang!}eov kapılarında 
mevcud olduğunu bildirmektedirler. Şanghay, 24 (A.A.) - Haber ve. 
Japon hü~eti, tarafından teklif edi- rildiğine göre dört japon kolu Hang
ten teminat da kafi addedilmemekte- §Ov'un başlıca kapılarını hücum ile 
dir. Bu teminat, Tokyo'nun muhasema- almı§lar ve şehre girmişlerdir. 

BükreJ, 24 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Parlamento için yapılan se
çimlerde, hiçbir parti seçım prıminden 
müstefid olabilmek üzere reylerin yüz
de kukını tıoplamağa muvaffak olama
mıttır. Fakat liberal partiden sonra, 
sıra ile naayonal köylü parti&i, "Her
şey vatan için,, partiai ve naayonal hı· 
ristiyan parti&i gelmektedir. 

Senato meclisi için yapılan seçimler
de ise, liberal parti, dört vilayet hariç 
olmak üze~. bütün diğer vilayetlerin 
hepsinde kazanmış bulunmaktadır. 

Liberal partinin aldığı reyler, dev

letin devamlı menfaatleri ile memleke
tin manevi sıhatinin müdafaası için 
kuvvetli bir kalkan tefkil etmektedir. 
Hükümet, memlekete normal hayatı 

temin edecek eaerine devam eyliyecek
tir. 

Panay tecavüzü Uzak Şarkta 
llıaenfaatleri olan Amerikablan ha
l'eltete getirdiği gibi, sulh taraftar
ı..,.., da tahrik etmittir. İngiliz ga
llleteleri ve lngiltere ajansları birin
ci zümreye mensub olan zümrele
rin fikirlerini yaymaktadırlar Hal
b111ti Amerika gazeteleri okundutu 
Zaman Uzak Şark meselesi yüzün
den memleketin "bir harbe aüriiklen· 
llleaini istemiyen zümrelerin çok 
lnı.vetli olduğu anlatılır. Bu ziim
... ıer Am•ika Jsanunu ...aainde ta
dilat yapnuya bile te,.bbüs etmit
lerdir. Amerika kanunu esasisinde 

~fa;:'Yon~~~ e 
~ meclisinin bir arada yaptıkları 
İçtimadır. Bu salahiyeti kongreden 
alarak doirudan doiruya millete 
•.-mek için bir teklif ileri aürül-
8lÜftür. Teklif kabul edilecek olur
aa, Amerika vatanı tecavüze uira
clıfı takdirde harb ancak ariya 
llriiracaattan sonra ilin eclilebile
c:elrtir. 

Gerçi bu, yeni bir teklif dejildir 
a.. kanun layihası 1935 .....inde 
bleclis azasından Lucllow tarafın
dan ileri sürülmü,tü. Fakat teklif 
• aaman, meclisin adliye encümeni
... havale edildi. Ve encümen iki 
._edenberi bunu müzakere bile et· 
llledi. Uzak Şarkta harb çıktıktan 
"- Amerikanm da bu harbe aüriik· 
lea.nesi tehlikesi belirdi~ten eonra 
l.adıow teklifinin umumi heyet ta
l'afından müzakeresi için iki yüz on 
lekiz imzalı bir takrir vermiıtir. 

kanunu esasi: göre, bu mikdar 
bnza tafıyan bir takrir, her hangi 
lair li · ·w..,. n cncü ~ence müzakere
Iİlae • ahal bırakmadan doğrudan 
doğruya heye: · •ım.,r 'yenin huzu. 
.._. aetirilmesi için kifid;r. Bina· 
9laaley1

1 Ludlow takri.: artık .adliy• 
eı.cümeninin c.:inden çıkmıtb... Ve 
telecek ayın ilk on günü zarfında 
heyeti unnuniyece müzakere eclil
lbek lazım:hr. 

1.iyihanm müzakeresi mutlaka 
IE&batü demek değild:.·. Teklif ka
ll11Jıu es:- sinin tadili demek olduiu
"- göre, önce mecliste, 10nra da i· 
)anda iki sülüı ~ =. :Jeriyet temin et
lllc. ::. Bundan sonra da Arıeril." İt· 
tilıadmı teıkil e • n kırk aekiz hü
lıii..etten otuz altısının ayn ayrı 
~ikine iktiran et-. ...llidir. Bu. çok 
1aaıan ve hazan seneler .üren bir 
._...._.e'edir. Fakat 218 imzalı tak
l'İp gösteriyor ki Amerikanın harbe 
tiİriiklenmesine kartı çok k .. vetli 
ter.yan vardır. Bu takrir adeta 
~ aleyhine yapdlDlt b:r .ıüwa· 
tİttir. Ve bu nümayitin, meclisiı. 
~yetini teıkil ec'•r. bir .nebu 
tGı.ıreai ·t· afınd:ın yar nı da 
"'-ııidardır. 

A. Ş. ESV.ER 

Sı1riyede vaziyet k6r1şık 

tın daha batlangıcmda verdiği bazı te· Şanghay, 24 (A.A.) - Çin men-
minatm tekrarından ibarettir. balan, Hangşeu'nun zaptını kati su-

Panay'a 24 bomba dü.ııü rette tekzib etmektedirler. 

Vatington, 24 (A.A.) - Bahriye na- Japon tayyarelerinin isıik§a/ı Köylü parıiai hükümetin 
zm Svanaon, Panay topçekeri kuman· Londra, 24 (A.A.) - Royter'in çekiinıesini iıtiyor 
danı Hugues'den aldığı raporu bugün öğrendiğine göre, 15 japon tayyaresi 
netretmittir. bu sabah Lantas adası üzerinde 45 da- Bükreş, 24 (A.A.) - Havas bildiri-

Bu rapora göre, Panay topçekerine kika .kadar uçmu§lardır. yor: Alınan malUınata göre, liberal 
japon tayyareleri tarafından atılan 24 Lantas adası, Hongkong ingiliz partisiyle seçimde kartel yapmı' olan 
bomba isabet etmiftir. Diğer taraftan ıpüstemlekesine tabi bulunm:tktadır. cruplar 380-390 mebusluktan 150 yeri-
tahliıiye aandalları sahile yaklaştık· Çinliler Gerilla yapaaıklar ne 180 ini elde edeceklerdir. 
ları sırada bunlardan ikisi japon mit- Hankeu, 24 (A.A.) _ Marepl Çan Azihkların memleketin yek\ın reyi 
ralyozlarmm atefine maruz kaluıııtır. Kay Şek, VufUlgdakİ umumi karar- ile mUteDMib olarak defil, departman

Japon gazetelerinin ytU<lıklan gihta D.N.B. muhabirini kabul ederek lar neticeleri esasına göre tevzii mev-
!J'~ 3L../.A A ~a,, .-_ endiai.a. P4:bıl111~~·-··-·~-~--.l&a~11F-~h!lft-r..-.;.._,..,,._ 

İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği "-Çin milleti japon u.lgınına karfılltlbidısth. 
ve Amerika tarafından Japonya aley- f.iddetli mukavemet göstermeje azmet- Bu takdirde. en katabaJık parti, az e
hinde savrulan tehdidlere karıı Japon- mit bulunmaktadır. Çin filhakika 80D hemiyetli olan cruplardan daha iyi va
yanın mukllbil tedbirler al~ia hazır- zamanlarda cephelerde mühim .zayiat ziyette bulunacaktır. Seçim merkez ko
lanmıt bulunduğunu yazarak diyor venniftir. Fakat millet yeniden muha- miayonu bu huıusta süratle .kararını 
ki : • rebe kabiliyeti yüksek bir çok fırkalar verecektir. Vereceği karar bu ıekilde 

.. Japonya, Yangtıe ü:ııennde vuku kuracaktır. Harp ne kadar uzun devam 
bulan hadiselerden dolayı tarziye ve ıedene Çinin mukavemti de 0 derece olduğu takdirde, hükümet parlamento 
tazminat vermeği reddetmiyor. An· fazlala,acaktır. Cephelerde harpten da kolaylıkla eberiyeti temin edecek
cak, yabancı devletler bugün Çin'de bafka gerilla harbi de organize edile- tir. Meseli macar ekalliyet grupunun 
mevcud olan vaziyete uymasını bilme· cektir. Çine silah ve cephane getiril- mii.ıahareti yani ıs rey, büdcenin ka-
lidir.,, mesi tahminlere uygun bir tarzda te- bulü için kifi gelecek ve bundan sonra 

J 'le • de celli edecektir." apon gem rın da i.ki meclia kanuni tatile girecekler-
ar(Jftırmalar Tevkifler devam et:Uyor dir. Bu arada da liberallerle köylü naa-

Vaıington, 24 (A.A.) - Bazı taYi- Tokyo, 24 (A.A.) - İyi bir kaynak- yonaliatler araamda bir anlapna vuku 
alara göre, Kalifomiya cenubunda ha- tan alınan malOmata göre, solcu unsur- bulabilecektir. 
rekette bulunan bir destl"oyer filotıl- lar arasında yapılmakta olan tevkifler 
luı, sahil yakmmda japon plopala- devam etmektedir. Fakat bu tevkifler Şimdilik, milli köylü partisi, hilkü-
rmda araıtınna yapmıttır. Bunların geçen günlere nazaran daha udır. metin 1938-H~39 büdcesini teıbit taaav-
buılarında zahirde tehlikesiz olan Dahiliye nuırı Tokyo valiaini a.ı- vurunu fiddetle protesto etmekte ve 
torpil boruları bulunmuıtur ki, bun- letmiı ve yerine emniyet müdürünü Tatareako kabinesinin istifaaını iate-
lar, deniz mahfillerine göre, bir kaç tayin eylemiftir. mektedir. 
dakika içinde monte edilebilecek ıe -
kildedir. Bu p.yiaların tevsiki henüz 
mümkün olmamıttır. 

Lady Bird hôdüeai etra/ında 
Londra, 24 (A.A.) - 12 ilk kanunda 

Lady Bird topçekerine karıı ateı aç -
mak emrini ttnniı olan zabit hakkın -
da japon hilkümetiıi<:e alınan inzibati 
tedoirlerin neden itnret olduğunu so
ran i!Çi partisi mebuslarından Philip 
Noel Balcer'e cevaben lord Eranbome 
dün bu husuıta bir cevab veremiyece -
ğini bildirmiı ve f U sözleri ilave et
mi§tir : 

"Bu hldiae neticesinde alınan ted
birler hakkında japon hükümeti tara -
fındap. verilecek mütemmim malOma -
ti bekliyorum.,, 

Japonlar aüraıle Hangçeıı 
üaerine ilerliyorlar 

§aııclay, 24 (A.A.) - Şanghay'· 
dald japon konsolosu tarafından 
Haqçeu'da bulunan yabancı tebaala
rının ıeri çekilmetine dair yapılan 
te,ebbüslln ıeç kaldığı anlatılıyor. 
Çünkü japonlar süratle ilerliyerek 
bu tehrin ba,bca yollarını keamit bu
lunuyorlar. Hangçeu'da 30 kadar ya· 
hancı vardır. 

Asiler Temelde mukabil 
taarruza hazırlanıyorlar 

Şehrin akibeti harbin neticesine bağh 
Madrid, 24 (A.A.) - Cumhuriyetçi· 

ler, Terueli zaptetmek suretiyle aynı 
namdald eyaletin dörtte üçUnU elde et· 
mit bulunuyorlar. Fethedilmit olan e
rul, bin kilometre murabbaından faz. 
ladır. Halkı 40.000 kiti olup 20.000 i 
Terueldedir. 

Hü.kümetçilerin tebliği 
Banelon, 24 (A.A.) - Millt müda

faa bakanlıiının reemt teblifinde de
niliyor ki: 

"Cumhuriyetçiler, Teruel'deld diif
man mukavemeti mellkeı:lerini durma
dan azaltmaktadır. ŞDd:iki halde W
ler mubvanetini yalnu birkaç bina
dan yapmaktadır. Sivil halkm dörtte 
üçü tabliye edilmittir. Şobrin dlfmda
ki cephede dilfllWl takviye latal.arı 
cumhwiyetçi kıtalar sat cenahına hü-

prbideki yanlarına dOpnektedir. Te· 
ruel tebrinin ileri mevzilerinde devam 
eden tiddetli muharebe htlıldimetçile
rin Teruel üzerine kati hücumda bu
lunmalarına mani olmaktadır. Bu teh
rin yukarı kıamı mukavemete devam 
etmektedir. Dipr taraftan general A· 
randa. fChri tamamiyle kurtarmak için 
Pd4etli bir mukabil taarruz hazırla
maktadır. Umumi vuiyet Franokcular 
igiıı iyiletmif bulunuyor. Teruelin aki
beti timdi Frankoculu lehinde devam 
etmekte oWı muharebenin ııeticaine 
bağbdır. 

Binalarda hava 
sı§ınaklan 

cum etmiflene de kolaylllda piia]dlr- İstanbul, 24 (Telefonla) - Bina
tülmU,tür. Diğer cephelerde ifara de- larda hava hllcumlarına ve zehirli 
ğer bir teY yoktur.,. gazlara kal'fl birer ıığınak bı.ılundu-

Fırtınadan 
sonra 

(Başı ı. inci sayfada) 

"Hiaar'' /aci.aaı tahkikatı 
Hisar vapuru faciası tahkikatı

na devam edilmektedir. Tahlisi
ye umum müdürlüğü ile deniz 
ticaret müdürlüğü ilk tahkikat 
neticelerini birer raporla lktısad 
Vekaletine bildimıiılerdir. 

Rumeli feneri müdürü bugün Ka
vaklardan İrva tahlisiye istasyonuna 
gitmiş, burada faciayı gören tahlisiye
cileri, köylüleri ve kazazede ateşçiyi 
dinliyerek kaza hakkındaki malfımat
larını tesbit etmiştir. 

Tahlisiye umum müdürü, bugün 
Hisar vapurunun sahibi Kalkavanza
de ile beraber 1rvaya geçmiştiı. 

Kaptan vazif eıini &onuna 
kadar yaptı 

Bugüne kadar yapılan tahkikat 
gerek tahlisiye efradının, gerek va
pur kaptan ve mürettebatının vazi
felerini tamamiyle yaptıklarını gös
termektedir. Gemi süvarisi fırtına 

başlar başlamaz açılmayı düşünmüş, 

fakat suların sürati süratine galebe 
çaldığı, ocakları da su bastığı için ha
reket yapmağa imkan bulamamıştır. 

Ateşçi Seyfeddin'in ifadesi Je sü
varinin bütün ümidlerin kaybclduğu 
zaman bile mürettebatı güverte üze
rinde topladığını ve kendilerine ye
lek dağıttırdığını, hepsini ayrı ayrı 

teşci ettiğini göstermektedir. 

Geminin serdümeni tJağ 

olarak bulundu. 
Bu sırada evveli baş, aonra k;ç ta

rafı ayrılan vapur birdenbire kayna
yıvennitti. İrva istasyonu müretteba
tı geceli gündüzlü cesedleri ar:unak
la me11uldürler. Bugün geminin çarp 
tığı kayalık ada üzerinde henüz öl
memi' bir gemici bulunmu' ve istas
yonun hastahanesine kaldırılmıştır. 

Bu gemici serdümen Temeldir. 
Temel, aç ve sususz bir halde bu 

kayalık üzerinde iki gün geçirmiş, ö
lüm haline gelmiştir. 

Nazım vapurunun macermı 
Fırtına sırasında Köstencede bu

lunan ve akıbetinden haber alınamı
yan Nazmı vapuru bugün dönerek 
fıtanbula gelmi,tir. Nazım vapuru u
zun zaman dalgalarla mücadele et
~ .. teblilrell ıaılar teçlrmlftir. Ge
minin kaptanı Salahattin boğazdan 
80 mil açıkta fırtmaya tutulduğunu, 

sahile dönüp parçalanmamak için ge
miyi açık denize çıkardığını, fntına
dan telsiz antenlerinin parçalandığı
nı anlatmıştır. 

''Cevab veremiyorduk" 
Kaptan demi,tir ki: 
- Bu vaziyette ilerliyemedik ve 

bütün istasyonlar Nazım 1 Nazım 1 di
ye bizi arıyorlardı. Biz bu işareti din
liyor, fakat telsi.ı antenimiz kırık ol
duğu için cevab veremiyorduk. Niha
yet hava yatışınca bu sabah boğazı 

bulduk ve girdik. 
Büyük tehlikeler atlatarak dün 

boğaza giren Mete vapuru yükünü 
bugün Haydarpapda boşaltmağa bat· 
lamıştır. Dalgalar bu vapurun da is
kelelerini ve aandalını alıp göliırmüf
tür. 

Ereğli' de 
Ereğliden gelen haberlere göre, 

bu limanda beş motör karaya otur
mu' ve dalgalar betini de parçalamı•
lardır. Gene orada karaya oturmuş o
lan Tavil npuru kendini kurtarmağa 
çalışmaktadır. 

Biraovyetvapun.ında 
3 yaralı, l ölü 

Sovyet bandıralı Svanitya vapuru 
Adalar denizinde müthiş bir fırtına
yedikten sonra limanımıza gelmiştir. 
Bu vapur yeni yapılmıttır. Ve ilk 
defa olarak Odesaya gitmektedir. Fır 
tına 'esnasında gemiyi hasardan kur
tarmağa çalıf&Il tayfalardan dördü 
yaralandıiı için hastahaneye kaldml
mıılar, bunlardan biri bugün ölmüş
tür. 

Sovyet gemisi bu gece ölen gemi
cinin cesedini alarak Odeaaya hareket 
etmi,tir. 

ArkOdya vapuru 
latmıbuldan geçti 

Uç gürıdenberi Marmarada boca
lıyan ve akıbetinden haber al •namı
yan yunan bandıralı Arkadya vapuru 
da öğle üzeri limana gelmi' ve dur
madan Karadenize doğru yohma de
vam etmiıtir. Havanın yatıpnası üze
rine vapur aeferleri intizama girmit" 
tir. 

Adana, 24 (Hususi Muhabirimi.ı
den telefonla) - Suriyeden ıelen 
:berlerden burada yeni kargatalık

r olduğu ve vaziyetin yeniden ka
~•ttı~ı .anlaıılmaktadır. Dün Halebte 
lııi ~unıatler nümayit yapmı9lar Ye 10 

Şangbay, 24 (A.A.) - Bir japon 
kolu, bir gece yütüyüfünden sonra 
HanıfOY'a tark tarafından hikim o
lan epeleri itıal etmiıtir. Aynı ı:a -
manda timaldeıı ve ıimaH garbiden 
hareket icra etmelrte olan diğer kol
lar, Han"ov'a 1eldz kilometre meu
fede klln olan noktalara varmıtlar
dır. 

Aailer Terua' de m.ukıabU ru1mau hakkında tehrlmizde yapılan 
L---•--- ,_ tetldkler bitmiıdr. Fırtına biros ha/i/lsdi 

t.aarru..a nuaarlUftl.yOrıar Yeni bı--'·-da mecba_. olarak bı'- • ._ be u_.- n Sinob, 24 (A.A.) - uroi günd~n • 

-3-! .................................................... ! 
TÜRKiYE BASIN 1 
.................................................... 
Hilkümetçilerin Teruel 

zaferi 
TAN'da Ömer Rıza Doğrul, L

panyada cumhuriyetçilerin son defa 
Teruel'i geri ahtlannı anlatarak. 
"Frankistlerin mutlaka muzaffer o
lacaklarmı söylemek bayağı moda 
olmuıtu. Herkes cumhuriyetçilerin 
kaybetmiı olduklanna inanıyorlar
dı. Hatta cumhuriyetçilerin davası • 
na bağlı olanlar bile hadiselerin a• 
leyhinde tecelli elme$inden mütees
sir oluyor, fakat neticenin naaılaa 
makus bir mahiyet aldığını ister is
temez itiraf mecbur.iyetini hissedi
yorlardı.,, dedikten sonra, hadise
leri izah etmekte ve cumhuriyetçile
rin muvaffakiyeti için şöyle demek • 
tedir : 

"Çünkü çok mütevazi bir surette 
hareket eden ve yabancı kuvvetlere 
dayanamıyan cumhuriyet kuvvetleri 
son günlerde aailerin en çok ümid 
besledikleri nokta olan Teruel'e yük
lenmiş, ilerlemiş, Teruel tehrine da• 
yanmı" tehire bakim olan nolı:tallın 
ele geçirmit, nihayet ıehre girmif ft 

en son haberlere göre ıehrin cenubi 
kısmmı ele geçirdikten sonar tehrin 
eski ve timal kısmmı zaptetmek içia 
mücadeleye devam etmittir. 

Cumhuriyetçileri nikbete uir&IDlf 
ve memleketin üçte ikisini kaybet. 
miş sayıldıkları sırada bu himmet Ye 
faaliyeti göstermeleri ve bu mühim 
muvaffakiyeti kazanmaları ortahiı 
hakikaten dütündürmüttür. 

O kadar ki, dünyanm en solak 
kanlı adamları arasmda olan ingiJİa 
amelesi bu zaferi tebrik ederken. 
lapanyada demokraainin fatiatliie 
indirdiği bu darbe kartısmda b.,.. 
cana kapılarak kendini tutama• .. 
tır. 

Vaka hakikaten heyecan nreeek 
mahiyettedir. Demokraai namına caa 
la batla bir avuç İnaanm en büyük'" 
en genit yardmılar karııemda yalnm 
göğsünü siper ederek dava ufnmııla 
umulmıyan zaferler kazanmau :we 
demokrasi davasını ileri ıötünnelı 
yolunda hiç.bir feclakirhktan çekİnııı 
memesi insana hakikaten beyec:an ftııı 

recek bir manzaradır • 
Bu heyecanlı zaferlw karıı...

kalbleri aajJr ve kör kalma ili-. 
ler, hiçbir vakit i.ı.I ..,..___, olMt
lanhr. 
lspan,.a~~Yr .. 

teaine sıfmarak aam ile .. iclealhl 
bUtün bıziyle saVBfU lspan:ra cmna 
huriyetç.ileri biç tüpbe yok ki, m1Dlıl 
fer olacaklar ve memleketlerini Y .. 
bancı istiladan kurtaracaklardır. 

Çünkü bir avuç mücahidin k.
ıısmcla para ile, ganimet luni,t-. 
veya yabancı emellere hianet ....,. 
kiyle toplan11111, fakat idealden mabıı 
rum kümeler vardır. Ba kimelerill 
hu.rana mahkUnıiyeti, tarihin, t.wl 
adaletin, icabıdır. Banlar laman• 
bile kazançları muvakkattD' ve ers89 
tarihin hükmü, adaletin icabı )'el'İlll 
buıacaktır.,, 

hal ya imparatorluğunu 

lan1nma meselesi 
Brüksel, 24 (A.A.) - Dernleıw 

Heure gazetesi yazıyorı 
.. Belçika, İtalyan imparatorluğa• 

nun tanınması için Hollanda tarafın
dan yapılan teşebbüse müzaharet et
meğe meyyal değildir. Norveç ile 
Danimarka da Hollandanın tf'lkinle
rini müsaid bir şekilde kartılamakt.a
dırlar. 

lsveç, bu teklifi ihtiyatla telikld 
etmektedir. Bununla .beraber Belçika 
hariciye nazırı, Habe,iatanda filen 
mevcud olan vaziyeti Hollandanm 
dolayısiyle tanımağa karar veımiı ol· 
duğundan ve "kıral ve imparator" na
mına yazılmış bir itimadname ile Ro
maya bir elçi göndereceğinden emin
dir.,, 

lere göre Sıvastopul açıklarında Yo
vais ismindeki yunan vapuru batnut
tır. 

iki vapurdan daha haber yolc 

Zanguldak, 24 (A.A.) - Dün ak· 
f8Dl denize açılan Şule ve Sa1ıkzade 
vapurlarının akıbetinden haber yok· 
tur. Birçok vapurlar Ereğli ve Ama~ 
ra limanlarına sığınmışlardır. Kar ti
piıiyle karışık kuvvetli yıldız rüzglr 
tarı esiyor. Kömür yükleme ağızlan 
tesisatından bir kısmı hasara uğra· 

mıftır. Dün gece bir kayıkçı bir e
lektrik direğine temas ederek cere
yana kapılıp ölmüştür. Telgraf ve te
lefon hatlarında bozukluklar vardır. 
Fırtınadan mütevellit zayiat ve haaa
rat henüz belli değildir. 

Erzincan' da kar 
fı kadar tevkif etmi9lerdir. 

..... Vatani partisine kartı muhalefet 
~~~~~nmiıtir. Suriye f6raaı felhe
':--aJUr. 

Diğer japon lnı.vetleri; Çinlilerin 
battı ricatini katetmek için ~
ta olup, Hanpov'un 24 ld.lometa pr
bı 9imalinde ll'uyanı'ı ifcal ~er
dir. 

Sen Jan dö Lm, 24 (A.A.) -HaVM rer ıılmak yapılacaktır. &ki bina- ri tiddetle devam eden fırtına hafif
ajamı bildiriyor: Franlsıo kaynaldarm- lar iae iki knma aynlmqtır: Sılmak lemeye bqlamı9tır. Güneysu. İnal, 
dan gelen malGmata ıwe, K.oakuıd ve yapılmaya mBaaid olanlar ve olım- Tan, Yılmu, Samaun, İzmir, türk va
Villutar köyleri civarmda pek lamlı yanlar. purlariyle ın,ilis bandıralı Eregli 
muherebeler devam etmeıktıedir. Bu•- Vufyetleri mlllaid olanlarda 11- ve bir yuıwı ,Uebi limanımızda ba
ba Tentelde harekette bulunan iapuı- lmak J&Pdmuı isin tıedbirler alma- vanm düselmeaini beklemektedirler. 
yol oııdUMIDWl fimaldeki B c:emabu qktu. Buradaki pmilerin aldıkları telliz-

Erzincan, 24 (A.A.) - Bugiln sa
bahtan akpma kadar fasılasız kar 
yağmıftır. Karın yerden yüksekliği 

1em untimdir. Yağlf devam ediyor. 
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iYazan: Çeviren: 
~üzbQfı F. W. von Herbert Nurettin ARTAM 

Harb, hükümdarların ve .diplomatların 
ortaya çıkardıkları bir-· cehennem ... 

B 1 R G . EZ i N T i N 1 N H 1 K A. Y E s 1 
t t .. 40 

lTurhol'don • • 
ıyı intibalar.la ay.rı il rken .. 

Fabrika~ın köylüy~ ve işçiye 
temin ettiği menfaatler 

Ankara: 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 Muhteırf 
plilı: neşriyatı - lS.50 PUk: Türk musik!~ 
ve halk ıarkıları - 14.15 Dahili ve han 
haberler - 15.30 dan itibaren Mü:ı:ik Ö~· 
retmen mektebinden naklen, Cumhur Baı• 
kanhiı Flarmonik orkestra heyetinin kon• 
ıeri, Şef Praetorius. 

Sıhiye neferleri, önceden ölmilı 
sanarak bıraktıkları yaralıları timdi 
toplııyorlardı. Yerde öteye, beriye 
kllıçlar, silahlar, çantalar saç.ılnuı, 
arabalar ve binlerce yayan asker 
bllDları çiğneyip geçmiıti. Binic;isini 
kay:betmit atlar kiıneyerek ve sürü 
halinde yiyecek yem anyarak öteye 
beriye seğirtiyorlardı. 

verdiler. Tam 0 sırada bir yualı Turhal'dan en iyi intibalarla ayrı
kafilesi dıi.ha geldiği için onlarla tıyorum. Turhal, geniı bir mmtaka 
meıgul olmak üzere beni kendi ha- içinde türk modernimıinin başlıbaşı
lime bıra'ktılar. Bbnlarm çoğunun na bir timsalidir: Ziraat memleketi 
bir t~kım ;azalarını keamek lazmı Tüf'kiye Turhal gibi ziraatçi ol
geliyordu. malıdır; endüstri kalkınması içinde 

YAZAN: 
Nasuhi Baydar 

Vakit vakit irili ufaklı su d~ğir
menleri görüyoruz: Amasya bu civar 
buğdaylarını öğütüp ihraç eden bir 
merkezdir. • 

Sonra, Amasyanın ' sarp kayalık
ları görUnilyor. Bu kayalıklarda du
var gibi dik birer 'Uçurum manzarası 
var. Şehir bunların altında, dar Ye-, 
9ilırmak vadisinin iki tarafında uza
maktadır. İki hörkUçlU. bir tepenin 
batında kale harabeleri vardır. Bu te
penin eteğine doğru ve şehre bakan 
cephesindeki kaya çıkmtıları üzerin
de göze çarpan eski duvarlar, denil
diğine .göre, PontUs krrallarının saray
larından kalma imit; daha yukarda 
görünen boşluk ise 'bu kıralların me
zarlarının bulunduğu yermi,... . 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plak net" 
riyatı - 18.ŞS Çocuklara Karagö:ı: (Küçiik 
Ali) - 19.10 Türk musikisi ve halk ı;arkıla
rı (Hikmet Rıza Sesgör ve arkada:ılan) -
19.35 Saat ayan ve arabça ne:ıriyat - 19.50 
Türk musikisi ve halk ı;arkılan (Belma ,,, 
arkadagları) - 20.15 Hukuki konu:ıma: Hfi
kuk ilmini yayma üyeleri tarafından - 20.30 
Türk musikisi ve halk p.rkılan (Sali.bacl
din ve arkada§lan) - 21.00 Ajans haberle
ri - 21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1- K~ 
16rbela: D6dicace de temple. 2- Maldteufel ı 
Retour du printemps. 3- I. Ivon Caucasiennl 
- 21.55-22 Yarınki program ve 1stik1&1 

Bütün bu manzaralan bana ıakin 
bir yaz gününün batan günetinden 
serpilen ölgün •tıklar göstermiıti. 
Harb, hükümdarlarla diplomatla
nn meydana getirdikleri bu cehen
.neın mahsulü bile, demek ki, güneı 
ıtığından hissesini alıyordu. insan, 
göklerin bu manzara karıısmda göz 
yafı dökeceğini düıünüyor. 

Birteviye geçip giden araba te- bulunan Türkiyede Turhal bir mer
kerleklerinin takrr.dısı, geceleyin aı- halenin ifadesidir; büyük inşa hamle
ğınacak bir yer bulabilmek için gi- si ile ileri atılmıt olan Türkiyenin bu 
rip çıkanların ~ürültüsü uyumama mıntakau Turhal'ı kendine örnek tu· 
mani oluyordu. · tabilir ;' Turhal'daki Y&f&YI§ tarzı Sı
• Bir çok defalar dıtarıda tU yolda vas'tan Samsun kıyılarına kadar, her 
konupnalar duydum : vatandqın nazarında bir semboldür. 

bulunması icab e4en tren 11 de geldi. 
Sıvas'ta ve Turhalda, sık sık tekerrür 
eden bu gecikmeler dikkatime çarp
mıŞıtı; sebebini sordum. 

- İzmir fuarı dolayısiyle bilet 
ücretlerinde yapılan tenzilattan isti
fadeye koşan halk bugünlerde kütle 
halinde s~ahat ediyor, dediler. Bu 
hatta mutad olmıyan bir seyyah kala
balığına bilet vermek, indirit bindir
mek, tirene vagon ilave edip tirenden 
vagon ayırmak elbette bir meseledir. 

maruı. 

İstanbul : 

ÖÖLE NE$RİYATİ : 12.30 PlAkla türlı 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pllkl• 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plak 
neıriyatı. 

• - Kimdir 0 ? • Turhal'dan bir mekteb vazifesi AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Pllkla 
danı musikisi - 19.00 Safiye: Piyano •• 
ketı\an refakatiyle - 19.30 Konferans: Pro
fesör Salih Murat tarafından (Radyo &loo 
minde yenilikler) - 19.55 Borsa haberleri 
- 20.00 Sadi ve arkadaıları tarafından türlr 
musikisi ve halk ıarkılan - 20.30 Hava ra• 
poru - 20.33 Ömer Rıza tarafından arab,a 
söylev - 20.45 Semahat Özdenses ve arka• 
daıılan tarafından türk musikisi ve hallr 
şarkıları (S. A.) -21.15 ORKESTRA 
1 - Biset: L' Arlesienne, Süvit. 2 - Kre
me: Valse lente. 3 - Rubinstein: Lichter" 
tanı. 4 - Schebek: Sfofoade. 5 - Manfiedl 
Baby-Parade - 22.15 Ajans haberleri -
22.30 Plikla sololar, opera ve operet parça<' 
lan - 22.50 - 23 Son haberler ve ertesi gii
nün programı. 

- Yaralıla/ arabası efendim, al. beklenmeli değil midir? Ziraatçiye 
h kiti; bet türk, bir nu. zamanımız ziraatinin icablarını, ti-

- Burası dolu, kimseyi alama- caretle uğra,ana aamnİz teşkilatçılr-
yız. fını!l aırlarınr, hayattan temiz zevk-

Bazı aivil türkler de yaralı tatı· 
yanlara yardan ediyorlardı. Bir 
rencber kıyafetinde yaıhca bir a
dam, beni götüren çelimsiz neferin 
fazla yorgun düıtüğüne dikkat ede
re~ orwn yerini aldı. Bunun üzerine 
nefer, bölüğüne iltihak etmek üzere 
aeriye döndü. 

- Her yerden b,i>yle aöylü;orl1tr; ler almak istiyenlere iyi bir mesken 
bu zavallıları bütün gece arabanın inıa etmenin, bu meskeni döşeyip 
içinde mi dolattıraynn efendim ? dayamanın, elektrikten ve bol sudan 

- Kuzwn, elimden bir teY gel- faydalanmanın, cemiyetle yaşamanın 
mez ki. Mümkün olmıyan bir ıeyi nasıl mümkün olacağını anlatıp öğre-
nasıl yapabilil'İm ? ' ten bir mekteb ... 

B\lnun üzerine kapı kapanır, ho- Bir gün Kazovı,:dan geçerken fab-
murdanan arabacı inildiyen yolcu- rika müdürlerinden biri bir köprü 
lariyle onlara baıka bit- sıfınak bu- göstererek: "Yü,zlerce köy halkı bize 
labilmek için, uzaklatır.' giderdi. pancar getirebilmek için ·saatlerce sü-

Bu iyi kalbli adamcağız, beni ka
aabanrn ilk evlerine kadar getir'di
ii zaman artık ortalık karannııtı. 
Kendiıine bundan fazla yÜl'Ümeğe 
takatim kalmadığmı anlattım. Yor
gunluk ve sızı artık bende mecal 
bırakmamıttı. Bunun üzerine o de
di ıki : 

- Burada Sofya'dan gelme yeni 
bir hastahane var. Dün geldi; bura
larda olacak; tunu bulalım bir. 

Plevne yerlilerinden bir çok 
türkler sokaklarda idiler; zaferi 
aevinçle kutluyorlardı. Bunlar, va
tanlarma çok merbut kimselerdi. 
Bana anlatıldığma göre Yunus bey
le Skobelef arasında çarpıtma ol
duğu sıralarda bunlar, kurıun men
zili içine girmekten korlmııyarak 
aakerleri tetvik etmek, onlara içe. 
cek au, yiyecek öte beri götürmek
ten çekinmemİ§lerdi. Bunlar, bize 
de yol gösterdiler. K:üçük bir evin 
önüne geldik. Fakat bu evin kapı
aı, kaba bir Bulgar karısı tarafm· 
dan aurataruza örtüldü. Türk, bu
nun üzerine, bir küfür savurdu. Da
ha aonra bunun ilerisindeki eve git
tik; bu aefer yanılmamıttık. 

Burada vatanperver ev sahibi, 
kendisi mutfağa ve bahçede bulu
nan bir odaya çekilerek bütün evi
ni hutahane olmak üzere bırak
IDJf, buranm tesisatı da daha yeni 
tamamlanmıfh. 

Bir araba, bizden biraz evvel 
içindeki dört yaralıyı buraya indir
miıti. Bunlardan, baıka yedi kitinin 
kalmaıı için yatak vardı. Bunlar da 
bir aaat sonra geldiler. Gece ~an
amdan önce yirmi hasta olmuttuk. 

Burada bir cerrah, bir asistan, 
ilci hasta bakıcı, birde bat hademe 
~ardı. 

Çenemi muayene ederek diktiler. 

Gece yarıama doğru biraz daha ren bir devir yapmak mecburiyetin· 
yemek yedim. Yattıiım dötemeaiz idi; çUnkü Yetilırmağın bu parçası 
ufak odada benimle iztirab arka- üzerinde köprü yoktu; yaptık; ya
daıı olan iki türk daha yatıyordu. kında açacağız," dedi. BUyük bir en· 
İkisinin de birer azaaı keailİnifti dilıtri müeaseaesinin bulunduğu yer
ve klorfomıun tesiriyle uyuyorlar- ler için ne derece müfid olacağına bu 
dı. Erteai gün arkadaki bahçede bile bir delildir. 
bir adamın bir takan kol ve bacak- Bir başka gün, mıntakanın zirai 
lan gömdüiünü gönnüttüm'. vfuiyeti hakkında görüşülürken def-

Nihayet ben de uyudmn ve kah- terlerime tunları kaydettim: Buralar
vealtrya kaldırılmcaya kadar da u- da yavaj )'avat kağnı kalkıyor; fabri
yananaadım. ka, ödiyeceği pancar paralarından be· 

Bu muharebenin umumi vaziyeti deJleri lccailmek suretiyle tirxıdiye 
§Öyle olmuttur 1 kadar köylüye binden fazla dört te-

20 temmuzda naalar, general kerlekli at ve öküz arabası dağıtmı§· 
Krüdener'in kumanda.ar altmda bu- tır. 
lunan iki kolordu ile timalden, fi· Buralar köylülerinin ziraat alet-
mali ıarkiden, farktan ve cenubtan· leri yeniletiyor: Fabrika. gene aynı 
yani dört taraftan hücum etmiıler- tarzda, tırmık, pulluk, dirgen, çapa, 
di. . sökme beli satmaktadır. 
Şimalin ileri taraflarında Opa.. Eeklden köylünün bir kağnnıı, lld 

neç yakmlannda biru: bonldak ökUzü, b~r ineği, bir bra aabanı var
olmuı, fakat rua geaerali Lotkanf, dr. Bugün beher hektar arui için va
vakitaiz ve akılsız bir düfilnce ile sıta normu taayyün etmittir: İki ara
bütün dikkatini Vid'e ve bizim rlcat ba, dört ökü.ı veya at, ilç inek, iki 
yohanuz üzerine teftih eıtmi,; bu pulluk, bir tırmık. 
maksadla kuvvetini muharebe a&• 

hasından çekerek ricat eden kuT· 
vetlerin yolunu korumaia kallı:ıt
mıttı. 

Şimali ıarkiden reneral Velja
minov'un kwnandası altında gelen 
kuvvet, içinde benim tabyam da 
dahil olmak Üzere aol cenabm .u 
kuvvetine muvaf f ak.iyetsiz bir ta· 
arruzda bulunmuttu. Benim bölil· 
ğüm ayrıldıktan sonra düpnan bir 
müddet yan aiperleri iıgale muvaf
fak olmutsa da sonrada buradan 
çekilmeye mecbur kalmııtır. Man
zarayı görenlerden yüzlerce .kimM• 
nin tahadetiyle aöyliy,hilirim ki 
bu rus ~icati en kOl'kunç bir inhiz~ 
halinde olmuıtur. Hatta ruı muhar
rirleri de bunu kabul etmektedir
ler. Kuropatkin bunun ' için "inti
zamsız bir ricat,, gibi karakteristik 

Fabrika in,a edilirken çalışan iş
çi ve ameleye 850.0000 lira ödenmiştir. 
Son Uç aenede ,eker mıntakalarında 
fabrikalarca pancarcılara tesviye edi
len paranın yekQnu C?1l buçuk milyon 
lirayı bulmu,tur. Bunu dörde ayırsak 
Turhal'ın hiaaeılne iki buçuk milyon 
liradan fazlası isabet eder. Bundan do
layıdır ki vergi tahsil nisbeti buralar
da yilıde yUıe yaklafIDiftır. Ve gene 
biltiln 1>unlardan dolayıdır lci trenle 
Samsuna doğru giderken yol kena -
rındakl ağaçlıklar arasında köylüle
rin davul ve zurna çalıp oynıyarak 
pancar bayramrnr kutladıklarına §a
bid oluyorum: Turhal'da teker kam
panyaar l?aflamıttır. 

•. - Ah bir yağmur yağsa ... 
Herkeain &özü havalara, uzaklar

dan gelip geçen bulutlara tahHsür

Hakikaten vagonlar koridorlarına 
kadar dolu idi. Aynı kalabalığı karşı 
taraftan gelen tirende de gördüm. 
Fakat bu kalabalık vagonları tahımı
müJ edilemiyecek derecede kirleti
yordu. Abdeshanefere girmek imkan· 
sızdı. Bu h,ali gördükçe düşündüm: 
"Yolcular tirenleri çöplük farzetme
seler, ve temizlik memurları da, hele 
böyle yolcunun çok olduğu zaman
larda, faaliyetlerini biraz teksif et
seler .... ,. 

Bu hatta defterime şunu da kay
dettim: "Memurlardan çoğu, merkezi 
idarenin intizam ve ciddiyet hedefle· 
rinden habersiz gibi: Yolcularla ah· 
babca kendi aralarında pkal<lf&rak 
• hazan çekişerek - ve tiren durup 
kalkarken hususi otobüslerde çalı
şanları hatırlatacak 'surette konuşup 
görüşüyorlar. Halbuki devletçe idare 
edilen demiryollarının .memurları ti
renlerde, istasyonlarda, tirenler ge
lir ve giderlerken resmt vazifeleri 
başındadırlar. Resmiyetle telif edile
miyecek en küçük hareketlerini gör
mek bile ıamimi bir mütahede nasıl 
ağır gelmez:?,, 

Bir buçu.Jı: ıene evete a1d bir haf· 
ka mU,ahedemi hatırlıyorum: 1936 
nisanında Budape9tcy• giderle~ .. "Bul

garistan. Sırbistan ve Ma-cariıtan •i
mendif erleri memurlarının tirenler 
iıtaayonlara girerken ve iıtasyonlar
dan kalkarken birer nefer gibi elle
rini yanlarına koyarak ıe13.m vaziye
ti almalarının sebebini anhyamamıı, 

sormuı ve fU cevabı almıttımı 
- Tirenlerde devletin postası, 

bilyilk memurları, yabancı miaafirle
ri ve nihayet kendilerine saygı borç
lu olduğumuz bütiin yolcular vardır. 

••• 
Küçük istasyonlarda duruyoruz. 

inenler, binenler, mal alıp mal yük
leyenler oluyor. Ve çabuk kalkıyo -
ruz. Amasya'ya yaklaştıkça Yeşilır

mağa sık 11k rastlıyoruz. Eski İria'in 
suları eıki Halya (Kızılırmak) eski
ler gibi bulanı1' · değil, açık yeşil ve 

duru akıyor. Yetilırmak bu nehre ha
kikaten yakıgan isimdir. Suda yıka
nıp kenardaki söğüdler altında kuru
lanan köy çocukları, ağustos güneşi 
altında ancak kendi süratinin rüzg!
riyle biraz serinleyebilmekte olan ti-

Bu eski §ehirde eski mimari eser
lerinin ne kadar çtık olduğunu bili
yorum. Tirenden inmek, bunları gör
mek, y,.Jnrz elmasiyle tanıdığımız A
masyayı yalqndan Te içinden tanı-
mak istiyorum. Vaktim olsa... , 

tleriye ve geriye doğru altmış ki· 
lometre imtidat eden ırk ağaçlr me}"' 
va bahçelerini Şimendifer süratiyle 
görerek havzaya doğru ilerliyoruz. 
Bu bahçelerden de 'kulaklarıma da
vul ve zurna sesleri geliyor: Pancar 
bayramın dalar ... 

5 kuruşla 

Fakir bir çocuğa 

yemek sıcak 

temin edebilirsiniz 
• 

Çocuk Eairgeme Kurumu her sene 
olduğu gibi bu sene de Ankara ilk okul 
larındaki zayıf ve kimıeaiz (505) çocu
ğa arcak öğle yemeği vermekteqir. 

Bir çocuğun bir üğilnliik yemeği 
bet lı:uruı tutmaktadır_ Her vatandq 
lı:urn"'" hea kuruı vermek aur;:ııe 
yoksul bir yavruyu aevindirmek · ~-
nmı bulabilir. 

Elektrik ve Tramvay 
Şirketleri hakkındaki dava 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Elek

trik ve tramvay tirlı:etleri hakkındaki 
kaçakçılık davuma J>ugiin, de bakıldı 
ve muhakeme buı lıoktaların daha 
aydınlanmuı için bapa bir ·güne bı -
rakıldı. 

Sur.iyen in 
istiklôl i 

• 
Haleb, 24 (A.A.) - Ankata yolu ile 

Pariıten dönmekte olan Suriye baıve
kili Cemil Mardam bey dün akpm 
buraya varmıttır. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER : 8 Könik"" 
bere - 16.45 Viyana - 17.45 Strasburı. 
Pariı P.T.T. - 19 Layip:ı:ig, Stuttgart -
20 Köniksberg - 21.20 Bromünster - 21.JO 
Paria. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK KONSERLER : 9.30 Berlin,Layp
.ııiır - 11.~0 Münih - 11.45 Bromüniıter, 
Viyana - 12 Hamburg - 13 Stokholm -
16.30 Droitvich - 20 Bcrlin, Frankfurt -
21 Sottenı - 22 Keza, Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ : 14.20 Bromünster -
15.20 Laypzig - 15.40 Viyana - 18 Münib 
- 20.10 Sottenı. 

SOLO KONSERLERİ : 8.25 HambutC 
- 8.30 Frankfort - 9.30 Breslav, Kolonya 
- 10 Münih - 11.20 Berlin - 14 Layp:ı:iio 
Münih - 14.10 Breslav - 15 Berli,n, Haın
burg - 18 Brükıel - 18.30 Hamburg -
20.15 Münih. 
NEFESLİ SAZLAR ( Marli v.L) J 

6 Hamburg ve diğer alman istasyonları -
8.30 Münlh - 18 Frankfurt - 19.15 Bmfll 
- 21.50 Stokholm. le 

ORO JCONSR'l?l vot oT1' ·-----.... • 
6 Laypzıg - ıs.45 Kolonya - 10 Eraıııs-
fort - 10.30 Keza - U Bresll\v, HamburlJ 
- 11.10 Kolonya - 11.30 l.aypzig - ıs.ıs 
Köniksberr - 20.10 Beromünster - il 
Brükıel - 24 Milnih. 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Kolonya - JI 

Breılav, Hamburg - 12 Bertin, Bresla•, 
Frankfort, Kolonya, Köniksberg - 14 Bet'" 
Jin - 16 Kolonya ve diğer alman lstasyoD" 
ları - 18 Berlin - 19 Berlin, Frankfort. 
Könikıberr, Viyana - 20 Hamburg - 21 
Milino, Roma - 21.30 Strasburg - 21.41 
Tuluz - 22 Budape5te - 22.25 Frankfurt -
23.30 Berlin ve diğer alman istasyonları. 

HALK MUSİKİSİ : 8.10 Breslav- ıo.!O 
Münib - 23.10 Budapeıte( Sigan mü.sifi) 

DANS MUZtöt : 22.15 Hamburr, M&ı 
nib - 22.30 Breslav, Prag, - 23 Droitvicll 
Varıova, Krakori, London - Reı;ional, Mi• 
llno - 23.5 Lemberg, Poste - Parisien -
23.45 Pozmon, Pariı - P.T.T. - 24 LiikseO" 
burr, Milino, London-Regional, Roma. • • 

Paris enternasyonal sergisi 
Paris, 24 (A.A.) - Mebusan mecll• 

si, enternasyonal serginin 1938 de yr 
niden açılmasını 260 reye karşı 33ı 
rey ile kabul etmiştir. 

Burnumdaki yara o kadar ehemi
yetli değildi. Soyundum ve rahat 
bir portatif karyolaya yatırıldım. 
Bana et suyu, ririnç, yumurta, .üt 
:ve ağrılarımı dindirecek il&çlar 

bir tabir kullanmaktadır. 
le ba,kıyor, 

••• rendeki biz yolcularla aanki uzaktan 

Cemil Mardanı bey, ''Franaa ve Tür
kiye vazifemi bil.yük mikyasta kolay
laştırmıştır, ilci memleket' de lstiklAli
mizi tanımafa ve iatlklfilimize mlizaha

Ayan meclisinin reyine ikincikSnUll 
ayının ilk günlerinde müracaat edilr 
cektir. (Sonu var) Saat 9.10 da Turhal istasyonunda uzağa istihza ediyorlar. ret etmeğe hazırdır'' demlttir • 

• 
l!!!!!!!!!!!~!!!!!l~~!!!!!!~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!I 

yalnız dönmek, yatağına yalnız girmek ,korkusu 
onım iradesini altüat etti. Pariae çoktan alıttıimı 
•anıyordu. Çoktan gurbetin sıtmalarından kmiul
d uğuna zahip olmuttu. Fakat, itte, ilk Paris &"ece
Jerinin atlanmaz, geçilmez bir divar• gibi yeniden 
önünde yükseldiiini gördü ve nice zahmet muka
bilinde aylardan beri uğraJ& uğrafa, kendi kendi· 
siyle mücadele ede ede nihayet yendiğine inandı
ğı o kara yüzlü spleen ıeytanı, bir goril yavru.u 
halinde gene bacaklarma dolanmağa, gene omuz-' 
)arma asılmağa batlamıttı. Ve bu, biraz evvel Ar· 
Jette ile Boockmaker yan yana oturdular, konuıup 
gülüıtüler ve kol kola uzaklatıp gittiler diye mi 7 
'i'{ oksa, Al bert' in saatlerce sijren peasimiıt ve anar· 
chique nutkunun, sinirleri Üzerinde ika ettiği yıp
ratıcı tesirinden nV ? Anlıyamıyordu. 

. Havada iliklere iıliyen bir soğuk vardı ve dok· 
tor Hikmet mnmak için hızlı hızlı yÜrümek mec. 
buriyetinde kalıyordu. Bu yürüyüıle Boulevard 
Barbea'i ba§tan baıa hemen bir hamlede katteti 
ve Rochechouart'm dirseğine .gelince bir mola 
vermek lüzumunu duydu. Çünkü biraz nefesi da
ralmıt gibiydi. Göğaünü hafif bir sızı kaplamııtı. 
Kendi kendisine : "Bilmem ki bu hızla nereye &"i
diyorum 7,, dedi. Quartier' den ( l) artrk bıkıp u

aanmııtı. Montparnaaae'm tadına henüz ereme
mitti. Orada lüzumundan fazla sefalet, pUJik Ye 

(J) Bu "Quartier,. kelimesi tefrikanrn bir çoğunda 
"Luartier,, olarak çıkmıştır; Quai'ler 'keza Luai'ler 
olarak. Bundan başka "Cafe Soufllot", Soufflet ıek
Jinde dizilmiştir. Buna benzer bir sürü tashih h11talarınr 
muharrir, üzerine alamıyacağını §İmdiden kari/erine 
•r:zeder. 

• 

BİR SORG-ON 
J 
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laüb-ilik bulU701"du. 

0

Montmartre ile, bu aoğuğa, 
rutubete Ye •ae raimen bu a&tt• bile hi.li. cml cı· 
vıl erkek ve kadm ile kaynatıyordu, ve kira ara
balarının tahta kaldırım üatündeki toktoldan biri
birini takib ediyordu. Doktor Hikmet, Pariste yal
nız, "sokaklarda dolatmanm,, zevkine varmııtı. Bu 
isimsiz iıban kalabahiı, bu aaimdan aohuıdan bi
ribirini takib eden çehreler, bu hareket ve cadde
nin ortaamdaki bu toktoklar... Doktor Hikmet bü· 
tün bunlan seyrediyordu. Fakat bu aece, sokaktan 
da hotlanmıyordu. Bir ne, bir aile atmo.ferine ih
tiyacı, Tardı. lhk, Maaiz ve yan aydınlık bir oda
da, • bir hemıire mi olur, bir ana mı, bir sevgili 
mi ? · - candan bir kadmla bir takan içten gelen 
ıeyler konllfVak mun uzadıya, bat beta kalmak 
iıtitordu. Belki, böyle bir aambnt atmoaferde, böy
le bir kadının mahremi7etinde, Doktor ~ikmet, bu 
gece, hı9kıra hıçkıra ailryabilirdi de. türeii o k.a· 
dar tatkmdı. 

Genç a~aın, "Bu rt!U kartana h&ft&'i kadm çık
sa, beni alıp iatedip yere ıürüldiyebilir,, dedi ve 
onun yanından bir takan kaclınlar ıreçmi7or de
lildi. Fakat 90funun ;rüzünde o kadar itici veya 
o kadar 71lıtlk " hayalı bir y1111nqaklık Tardı ki, 
f'I dakllada kalbmde plan bclm mefhumuna 

. 

YAK~KADRI 
bir türlü cevab veremiyordu. O, bu ıetid, meslek· 
ten yetiıme, kaldırun kızlanna hemen her gec~ 
yolu Ü•tünde ra•tgelmekt-5 Ye bqını çevirip geç
mektedir. Bunlan, umumiyetle çirkin vey,_ ifrenç 
bulduğu İçin değil • zira itiraf etmelidir ki, bu 
mahluklar arasmda Doktor Hikmetin tatlı. taz.e 
ve hatta güzel bulduklan da vardı - fakat, Paria 
~bi bir yerde muayyen bir para mukabilinde bir 
kadmla yatmafı, onun aklı, hali, bir türlü alını· 
yordu. Böyle bir hi.diaeJi ancak Pariateki hayatı· 
nm bir hezimeti, bir aYıbı sayabilirdi ve kadm 
bahainde kendiaine müsteuıa bir qk romaıimm 
sayfasını açacak, ideal maıullayı bekliyordu. Bu 
roman Arlette ile pek &la baılryabilirdi. Arlette 
ile .... Fakat, itte, bu henüa baıİamadan hasin bir 
hayal kırgmlrğı ile bitti. 

Doktor Hikmet, böyle düıünüp yürürken, bir
den gözlerine acayip bir teY ÇAJ"J>Dllf ribi durdu. 
Bulunduğu noktadan on adım ötede bir köıe ba
tmd., yaya kaldırmımm kenarında, bir adam bir 
fener direğine aarılmıt, küı kayarak qağrya doğ
ru bir külçe halinde çöküyor, küı yukarıya doiru 
bir yılan gibi uzanıyordu. Bu meczubım biri miy
di? Kendini kaybebnit bir aarilof ma,,du T :Yok
la solon sese~ .,.~ ... )sa:g.annyfa ........ 

prlataıa mı ? Eier öyle iae bot gayret Çünkü 
hiç kümenin ona dönüp baktığı bile yoktu. Nite-
kim Doktor Hikmet de, hemen geçip gitmek üze
reydt Fakat, birden bu kö§eyİ teıkil eden yan ao

kafın karanlıiı içinden bir genç kadın çıkıp ta 
lıayrett-,, korkudan donmuı gibi önüne dikilince 
gerıi · geri birkaç adım atarak duvara yaslanmak 
mecburiyetinde kaldı. Kulalı dibinde. bir sea : 

- Ah, mon Dieu, mon Dieu... diyordu. Küçük 
fakat kuvvetli bir pençe koluna yapıfmıftı. Genç 
kadın, debıetten düıüp bayılacakmıt gibi sallanı• 
yordu. Obür eli ile dıvara tutundu : 

- Ah, bedbaht, bedbaht adam 1 diye hıçkırdL 
Bu bir delirium trem•ıt• krizidir. Biliyorum, bili· 
yorum, benim babam da bundan ölmüıtü. 

Bu ' .özleri .öyliyerek vücudunun• bütün ağırlı• 

fı ile Doktor Hikmete yaslandı ve gittikçe kısılan 
bir hiateri krizi euıaamda bir kadmın mırıldanma• 
larmı andıran bir aeale : 

- Beni alm, götürün, rica ederim. Dedi. 
Doktor Hikmet, ıafkın. 
- Nereye ? Nereye götüreyim ? Diye sordu. 
- Nereye iateneniz, ben bittim. Bitiyorwn. Uze• 

rhne bir fen~lık aelecek. 

Doktor Hikmet, bir, direie sarılmıı adama, bir, 
bu kaclma bakıyordu. Direğe sarılı adamda ger• 
çekten bir delirilim trem•n• al&.metleri yok değil• 
eli. Bütüİı vücuclu raıeler içindeydi. Benzi aapsa• 
nydı. Gö:ır;leri ~an kapalıydı ve kafası guya boy• 
nuna bir incecik iple bağlı imiı gibi muttasıl sağa 
eola, öne arkaya sallanıp duruyordu. Doktor Hik•. 
met, o kadar afallamı§lı ki, bu can çek.iten ada• 
mm ................ J.alıuz bir aiyah melon ıapka-

. (Sonu var) 
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i HAYAT ve SIHHAT ~ Yeni liylhaları göre Malta ve Kıbns'a 
• 

yapdan kat't sahılar ~ •............................................................................... ,. 

HalG · uyanamamış ... 
Biaim .. ki takvimlerin "ihtifayı 

laqarat,, diye kaydettikleri kıt UJ'• 

bauau bilininia. HaJYanlarm bir 
top luf yaklatmca koYUklara, ma· 
laralara yahucl topratm içine sire
tek bahar mnaimi selinceye kadar 
1IJka,.. dalarlar. 

luaa oflu tabiat içinde en Pi· 
)l--.ı hayat sahibi olmakla kıt 
•ylnaau mecbariyetiadea müatema 
deiilclir. Kutuplara yalan 10iuk 
llaemleketlerde yqayan medeniyet· 
aia imanlar da lotm maiaralarİna 
l'irwler, uyıamualar da hayat faa
liJetini asaltırlar. 

Fakat mecleni inaan, aekUiyle ta
laiatin ibtiine Çlkmaia çallf&ll n 
Pek 90iı itlerde tabiata salehe etti· 
liai söeteren inaaa acaba ,bu tabü 
•ecJ.aİriyettea mil.tema mıdD' ? 

ilk haJutta öri• söriiniir. Medeni 
,_ine kqm haya~ daha aiyade 
f&&M,.te P:er. Siyui meclialer lo-

• taa •daha çok çalıtırlar, huauai ce
'°7etler lutm daha parlak olur. 
komerler, balolar kıtm çoğalır. 
,.iyatrolann ilk temsilleri bile kıt 
~sinde Yerilir. 

Ancak bunlar inaanlıiı ,.üksel
tea büyük aeki.nm, medeniyette ye
lli ,ollar açan dehlnm kıt mnai
llainde daha itlek olduiunu ilbat 
edemea. Bunu anlama.k için yük. 
lek aekilanDt debi aabiblerinin 
...U..ullerini tetkik etmek lazım. 
8u iti Lomltl'OIO merak etmit. En 
Jiluek fikir maheallerinia hangi 
laenimlerde m97clan• çllmldannı 
..... birer tetkik ederek iatatiatik 
~a ........ 

Edeltlyatta " sGael anatlanl& 
• aibel .....ıerdea en çoiu, 388 
taa..ı ilkbaharda. 347 tanesi yaam, 
IU tanesi 10Dbaharda, yalnıa 280 
taaeel de lotm me,.d&na çılanq. 

Fiaik ilminde en büJÜ)l ketifler
den 22 illmaharda, ıs ~aharda, 
10 yaua n yalnıa S kıtm .•. Aatro
llomi ilminde 131 IODb•harda, 131 
........... 120 yaam. Banlar biri
ltirleriae yalan olclaldan halele kı· 
taa ........... uallJOI', sadece 83. 

illmi_.. laepainde birden 1871 
~ftea 1141 ilkbaharda, ........ 

Jumda Kuöilay 
için törenler 

loquldak, 24 (A.A.) - Dün gece 
· halkevinde Kubilay adına büyük bir 
tıoplantı tıertlb edilmi9tir. Halkevi bat
ltanı Kan.otuzun ıözlerinden sonra 
llepd Özdunar bir .c>ylev wı-erek in· 
kılab yolunda canını batlflayan Xubi· 
l&y•m tilrk gençlllinin inkıl&ba inan 
"9 baildıtmm ve Atatilrkün kutsal e
llllnetlnl korumô andmm ıemboljl o
lln adı l&JP ile anılmqtırt Halkevi -.u kolu tarafmdan komer veril
IDlftlr. Halkevliler tıoplantıdan bUyUk 
llldlye inan ve ,Uvenlerlnt artırıcı de· 
lbı duygulula ayrılmı,ıardır. 

Marq'taki tören 
llarq, Z4 (A.A.) - Saat udo da 

lıqııyan Xubllay töreni çok parlak bir 
,.kilde kutlanmı9tır. Kubilayın ha
,_ anlatılmq, Kubilly için yuılan 
blllOk tlfrler okunmu9tur. Bütün halk 
Aaep bir qudan mürtecileri telin et· 
-.ır. 

----

baharda, 477 yazın, sonra gene 
haylıca az olarak 368 kıım. 

Bü,ük eserler yalmz bir mevsi
min mahsulü sayılamaz Uzun uzun 
mevsimlerde devamlı çabtmalarm 
neticeleridir, Onun için bu istatis
tik belki kati bir teY ifade edemez. 
Fakat, bir bü)'iik adamm çahıma 
sünleri tetkik edilirse sene ayn: ne
tice çıkıyor. Mesela methur Spal
lanaami'nin büyük ketiflerine va
rıncaya 'tadar yap'ıiı mütahedele
rin bet yıllık defterine bakarsanız. 

Bet aenenin mart aylarmda 50, 
nisan aylarında 65, mayıa ayların· 
da 143, haziranlarında 41, ağua
toalarmda 33, eylullerinde 24, kıt 
aylarmdan ilkki.nunlarında 1,7. 
ilrincitetrinlerinde 1 O, ikincikanun
larıncla 18, tubatlannda 2. 

Buna da, yalnız bir büyük ada
mın iti, d ... eyiniz. Çünkü mütahe· 
de defterleri bırakmıt olan büyük 
adamlarm hepsi kıt aylarında daha 
az mahsul çıkarabilmiılerdir. 

Bu bjze medeni insanların baya· 
fı kıt uykuau mecburiyetinden kur· 
tulmut olmalariyle beraber, en 
yüksek zekalarm bile, ilkbahara 
10nbahara nisbetle, kıpn az çok u
J'Ufuk olduklarını gösteriyor. 

Bu istatiatiklerin bir de herkesin 
aağbğma dokunan bir neticesi var 
Fikirle çahtan adamlar yıllık isti
rahat tatillerini yazın yahud son· 
baharda yaparlar. Bu usul bize p 'r 
aıcak 1emleketlerde yatamıt olan, 
eski İsrail oiull"rının mekteb tatil
lerinden kalmııtır. Mutedil ve so
luk iklimlerde yuın ıdil etmek 
fikrin, ilkbahardaki gibi en iyi de
iilae de sene iyi mahsuller verebi
leceği mevsimleri feda etmektir. 

insan oflunun kıt uykusu mec· 
buriyetinden bala büsbütün kurtu
lamamıt olmasma göre, bir netice 
de kıım biraz daha ziyade uyumak 
lüzumudur. insan tabiata galebe 
etmeie ne kadar çabpa, vücudu· 
nun aaibfmı korumak için gene ta· 
biat kaidelerine uymaia mecbur· 
dur. Kıtm fazlaca uyka da tabiat
ta mqumi bir kaidedir. 

G. A. 

7 inci halk konseri 
Cumhur bafkanlığı filarmonik or

keatruı tarafından mtl%ik öğretmen o
kulu konıer salonunda bugün saat 
15.30 da 7 inci halk konseri verilecek
tir. Program tudur: 

1- W.A. Mozart (1756-1791): 

"Saraydan kız kaçırma" uvertür\! 

2- J oseph Haydn ( 1732-1809): 

Re majör senfoni (Londrada bes
telenenlerin 12 incisi) 

a) Adagio - Allesro 
b) Andantıe 
c) Minuetto ·Trio 
ç) Allegro ıpiritoso 

3- Robert Schumann (1810-1856): 

·'Manfred" uvertürü op. 115 

4- Edvard Grieg (1843-1907): 

Norveç dansları op. 35 

Gelecek konser 8.1.938 cumartesi gü
nü saat 15.30 dadır. 

KESiK BAŞLAR 
Y cucın: Edt1aT W allace 

~==-12--============================== 
Adel, kapısını kiltdledi, mumu ıön· 

«tlnln, tonra ıoyunarak pencereye yak 
latıp astı. Ancak o sunan penceredeki 
dart k~ camlardan birine, dfı tara
fından, toparlak beyu bir kiiıd yapıt
tırılmıt olduğunu gördü. Bunu ora~ 
lropartmak üzere elini Cı.zatırken belkı, 
trt..ı ubab çe

0

keceii filmde bir nokta· 
)'ı teablt makudiyle ıtnebvortun bunu 
h.araya yapı9dırtmıf olduğunu düıüne·. 
tek YU ıesti. Geri dönüp yatatına u
~ı, fakat bir tUrHl uyuyamadı. Bir 
IUıı içinde hayatına girivermit olan 
l«iteı Bribanm Uierm.ki auib tMi
rbıi dütunmeje balladı: "Fakat ıevim· 
li l•nç 1 ... dedi.,. Muhakkak ki phıiyet 
llhibi .... " 

Nihayet uyku galebe çaldı. Gözlerini 
lr.p.rkea bal& ıiliümaüyordu. 
L. lld, aut kadar uyumu9 olmalı idi; 
-otkarak uyandı. Yüreği çarparak ya· 
'-tında bağdaf kurdu. Bot odayı hafif 
bir •Y ıtıtı aydmlatıyordu. 

Acaba onu uyandıran teY kapı uka
lında birinin mevcud olması mı idi ? 
~kab tıolanatı yokladı: Kapi iyice ki· 
--.ıll idl. Ya pencere? Dlltündü ki pen· 
"'- topnta yakındı. Açık bıralrmıt 
Oldap 1N pacereyi kaP'""i• litti. 

bir kanadı örttü, tam ötekini örterken 
karanlıklardan bir el uzanıp Adelin 
bileğini kıllı kıskacı içine aldı. 

Adel bağıramadı. Nefesi keailmiı. 
korkudan aanki ödü kopmuftu. Yüreği 
çarpmaz oldu. Bütün vücudü buz ke
sildi. Ne idi bu? bütün ceaJretini top
hyarak pencereye doğru i"uince iğ
renç bir •uratla burun bur1.&na geldi : 
iki yeıil &öz ıözlerinin içi.ıe dikildi. 

Canavar, bir ku,un ötü9üne beıuer 
ınler çıkararak bir 9eyler mırıldanır
ken Adel de onun karanlıkta pırıldı· 
yan diılerini gördü. Hayvan Adeli ken 
dine doğru çekmeğe çahfllUyor, yal
nız bileğini, demir bir 9C2lber içinde 
hapsederek, öteki eli ile de, pencereye 
kadu çıkmaama imkin vermit olan 
aarmatJıklara tutunuyordu. 

Gene mırıldanarak, bu acfer, ku:ın 
kolunu çekti. Adel, geriye doğru atıl 
dı ile de kolunu kurtaramadı. Sonra, 
pencerenin kenarında kıllı ve up uzun 
bir bacak göründü. Maymunun eli ge
lip Adelin yü.zUne indi, ve bu kocaman 
el, onun baiırtııını bo&du. 

Fakat bq baiırıtı biri ifitmitti. 
Apğı taraftan sanki bir fimf&k çak· 

tı ve bir ailih aesi geldi. Bu menni aar· 

Köyde proğram • 
Ekonomi Bakanlığının 

tacirlere bir tebliği 
Kızdayın altmıJ yıh 

Kemalist rejimin bir tiarı da prog
ramla yürümektir. Misakı Milli, kur
tuluşun programı idi. Umdeler, ikinci 
intihab devresi baııiıda. Büyük Millet 
Mecliai zaviyesinden kurtuluıun ilk 
yıllarına istikamet verdi. Parti kurul
iayları dörder yd faııla ile Kemalizm 
prensipleri içinde, milli faaliyete ye
ni vecheler göstermektedir. 

Türk milli benliğindeki programlı 
hareket ıiarı, ilk 5 yıllık endüıtri "pla
nımızı muvaffakiyetle ıona erdirmiş
tir denebilir. Uç yıllık maden progra
mının baprılacağına da 9üphemiz yok
tur. 

Yüce Şefin ikinci tetrin bqındaki 
nutuklarında, milli programın en yeni 
ve en genit hatlarına kavuttuk. Ruh
larımız,bu nutkun manaıından kuvvet, 
üslubundan bedii zek., ahenginden 
vecd aldı. Baıbakanımız da bu yeni 
direktiflerin memlekette yaratacağı 
it manzarasını hükümet programında 
vuzuhla çizdiler. 

*** Programı köye de götürüyoruz. 
Dahiııye vekaıetı son yıuclraa ırny u
zerJPı.uekı !iaıış~ıalrını n .. yu genışlet
mıştır. J.nbcr ıhtısas eıaueıeı mm tet
kı ... er .. u u1: ıçıne alan ou ç.ıuşmaıarın 
ılıc ı.. ... ~.ı ı..>ıaıal{ geçen m .. yısta Büyuk 
Muıe. , .... cuı;ıne ıki layıha verilmış
tir . .Uanıııye encüm .. ninın ruznamc:..ıı 
de oıan bu layihaıar 19l4 de y.ı,ı.ı ..... 
koy kanununun bır•-ok nıdddc:ıer.nı uu 

• :ı; • 

guniın icabların .. bure u~bış~u ı.ıe,ı:tı;-
aır. 

b.ôylünun mancvı varı. t>ı on dön 
Cumnurıyet yııınaa hayu yuKseımış
tir. Maddı imkanlar da oldukça genış· 
!emiştir. Cumhurıyetın ılanınaa iJK 
mektebte olan çocuklar bugün köyde 
söz sahibidir. tiu yeni unsurlara yeni 
vazifeler vermek gerekti·. Layihalar 
bu maksadı temın edeceı.;tır. 

*** 1924 köy kanunu, koy.işlerini mcc-
burı veya ıstege bağlı olarak i.ıci zum
reye ayırmakla kalmı~tır. Bu hizmet· 
lerin hangi imkan içi.-ıde, nasıl bir sı· 
raya göre, ne yollardan gidilerek başa
rılacağı tayin edilmi' değildir. 

Mecburi hizmetlerin başbcaların, 
sayalım: Köy ıınırı içindeki bataklık
ları kurutmak, içme sularım kapalı 
mecralarla getirmek, kuyu ağızlarına 

bilezik ko_ımak, evlerde oıjaları ah_ır -
ıanum ayırmalr, kapalı kuyu nyaia-
ğımlı helalar yapmak, pis suları lağım 
içine almak, aokakları ıu batlarını te
miz tutmak, süprüntüleri &übreleri 
köy dışına çıkarmak, köy içinde çap
raz sokaklar meydanlar açmak, köy o
dası, konuk odası, mekteb yapmak, A
ğaç dikmek (her köylü senede enaz bir 
ağaç, muhafaza vazifesiyle beraber), 
köy sınırı içinde kaaabalara veya kom
şu köye gidert yolları köprüleri yap· 
mak, askerdekilerin öksüzlerin ziraat 
işlerini imece ile baıarmak, korucu ço
ban, sığırtmaç,gibi adamlar bulundur
mak, salgın inıan ve hayvan hUtalıkla
rını haber vermek ve önlemek, mu.zur 
kuşları, böcekleri, tırtılları öldürmek, 
yırtıcı azgın hayvanları zabtetmek, 
mahsulleri ağaçları köyün korusunu, 
yaylasını, çayırını korıımak, sellerin ö
nüne geçmek. 

Köy kanununda sayılan iıteğe bağ
lı hizmetler daha genittir. Başlıcaları 
şunlardır: Mezarlık, köy çama9ır
lığı. hamam, pazar yeri yapmak, 
orman yetiştirmek, sulama tesisatı 
yapmak, müıtereken kullanılacak .zi
raat makineleri almak, topluca kredi 

maşıklar arasında ıılık çalıp pencere
nin köşesine çarparak oradan dıvara 
fırladı Dev gibi maymun, Adelin ko
lun~ bırakınca pencereden atlayıp ka· 
ranlı.klara daldı. 

Kendinden geçeceğinden korkan ve 
kımıldanaınıyacak IÜtlde bulunan Adel 
pencereınin kenarına dayandı. İleride
ki taflanlar arasında bir hayal görünü
yordu. Gece yarıaı kırlarda dolapn a
damı Adel tanıdı. Bu adam Mitel Brik
sandr. 

Alçfk ıesle aordu : 
- Yaralandınız mı? 

Adel ancak baımı kımıldatarak ya
ralanmamış olduğunu anlatabildi. 

- Zannedersem maymunu vurama
dıın. 

Adel kendini zorh~arak bir kaç ke
lime kekeliyebildi : 

- Hayır .... Kaçtı. 
Mipel Brilcaan cebinden bir elektrik 

lambaıı çıkarıp aarmqıkları muayene 
etti. . 

- Hayır, kan lekesi yok. Ona iyini
tan almak gilçtUr. Sizi de yaralunakw 
tan korkmu9tum: 

Bir pencere açıldı ve Jak Knebvort'
un aesi ıe"niıı ıWd~tu isinde lldaler 
yaptı : 

- Bu silah ıealeri ne? Sizmi•iniz 
Briksan ? • 

Gürültü, anlatılan, ne Longvall ve 
ne de artistleri uyandıramamlJtı. 

Briklan ceVllb verdi : 
- Evet benim., bahçeye geliniz de o

lup bitenleri ıize anlatayım. 

• 

tedariık etmek, köye yuar aanatlrarlar • Kızılay bu gün altmıııncı yıl dö-
yetiştirmek. İktıaad vekaletinq.cn: 2.11.1937 ı.Mh nimünü kutluyor. 

Köy kanununun 12 inci maddesine ve 2/7569 aayıh kararnamenin birinci Bir bayır cemiyetini kurup tanı 
göre köylü mecburi olan iı!eri yapmaz- fı"rası hükmıyle, 2/ 7005 aayılı karar- altmıı sene _ ezeli bir gençlik için• 
sa ceza görür. Mecburi itleri yukarıda namenin 1 sayılı liı~tesine ilave edilmiş de her gün biraz daha canlı, her gün 
gördük. Bunları yapma&a ceza miley· olan Malta ve Kıbrıs adalarına. 2/7569 biraz daha kudretli - ya§ntarak ge
yideai Wi gelseydi türk köyleri 13 sayılı kararnamenin neşri tp-ihine ka- littirebilmit olanlar ve onların ha• 
yıl içinde bütün bu i9leri baprmış o- ~ ayrılmış olan kati aatııların tibi lefleri bütün bir ömür demek olan 
lurdu ve bu ba&Arılıt yurdun rehreaini tutulacakları muamde hakkında İktı- ' d b hA _'\! • 

r- ~ altmıt senenin sonun a, u auıaeyı 
değiftirebilirdi .•. Halbuki kuvvetli bir aad v.eklletine birçok müracaatlar vaki tesid etmekte yerden göğe kadar 
ekseriyet için, henüz vaziyet deği~it olmaktadır. haklıdırlar. Kızılayın bu nasibine 
değildir. Şu halde ceza müeyyideıi ye- Bu kabil müracaatlar hakkında bir her hayır cemiyeti erememi§tir. Bu 
rine' ifleri bir programa bağlamak, bun- karar alabilmek üzere, tüccarın, Malt~ müıahede, türlü aebeblerden dolayı, 
ların tatbikinde müeyyideden fayda- ve .K~brıaa mevzuubaha k~~arın netrı diğer cemiyetlerin aleyhinde olmasa 
Ianmak en tabii yoldur. Dahiliye veka· tarıhı olan 11.11.1937 aen onc~ ~apmıt~ bile her halde Kızılayın leh.indedir& 
leti de bu eaaaı kabul etmiştir. Son yıl· olduğu kati satış ~ukavelelerıtıın aaı.1- Demek ki onun hizmetleri _ bir ha, 
larda idari tedbirlerl~başarmak istıedi- larım ve buna müteferri ihticaca aalıh yır cemiyetini uzun zaman yaıatabi• 
ği pr~gramh hareketi, kanunla da te • ve11aiki, kinunuevel ıonuna kadar İktı- lecek kadar _ geniı bir kütle tara. 
yid etmek istemittir. aad vekaleti Türkofiı batka~lığın~- te- fından takviye olunmuı ve kendisi 

Encümendeki liyiha da ceza müey- ahhüdlü olarak göndermelerı teblıg o- de, varhğmı idame edebilmek içila 
yidesi olan madde yerine ıu hüküm lunur. lüzumlu her tedbire vaktinde mür ... 
konmaktadır: "Köy idarelerine tahmil caat etmeli, teıkilatlanmağı, te§ki. 
~dilen köy işleri alakadar vekiletlerin k I latmı bakkile idare etmeği bilmif. 
mütaleası alınmak şartiy1e dahiliye Yakalanan kaça ~· ar 
vekaletinin hazırhyacağı program da- tir. 
bilinde yürüttilür. tş programlarının, Geçen bir hafta içınde gümrük mu- Nitekim hakikat de bundan ibaret•. 
ihzar, te.kık ve tasdi.c ~ckiıler.nde, hafaza te,kilatı, 55 kaçakçı, 1016 kilo tir. Kııulay bir köyün, bir ıehrin, 
Dahiliye v.ekaletının musa uesı alın· J!ıimrük kaçağı, 6 kilo 500 gram uyut- bir mmtakanın, hatta bütün memle
madıkça bir makam veya heyet tarann· turucu madde, 15 altın, 167 türk lirası, ketin batı sıkıldığı zaman yardımına 
d d'lat 372 keıim hayvanı ile 8 kaçakçı hayva· kotmUf• zelzelede, su baakınınd-. an ta ı .>'· 1H •• unaz.,, . . . • 

1 
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Görülüyo! •• , .v.ı.l11!iye vekile.ti köy mele geçırmııtır. • büyük yanım ar a, ar er e para 
programlarının nasıl hazırlanacağım, ile, eıya ile, ilaçla, doktorla, yatak, 
.ıangi esaslara göre tetkik ve ne tekil- girebilecef muraflan §Öyle tahdid et- yorıan, yiyecekle vatandaılarm ... 
de ta&ciik edıleceğini vazıhen tayın e- mittir : tırabmı hafifletme, yaralarmı aarıp 
decektir. Bu yapılırken bütün memle- . 1 _Köy kadrolarında çalıpc:aldarın acılarmı giderme yolunda en önde 

..._ vii..&imu"ıtur" . Kızdayın altmıt yıllık ket için ana istikameti çizilmiş olan iıtihkuıarı, ı _ .t"ru,ramh köy iı~- , - -
zirai, iktisadı, kültürel faalıyetlcrin nne lazım para , a} n.yat ve imece tu- tarihçeai bu ıibi misallerle battan 
köye düşen hıssesi ölçülecektir. tarları, (Ayniyat ue ~meceli çalışma- bata doludur. 

Bu sebeble l>ahiliye vekaleti jrog- ıaryı kıymet halınue büdcelere konul- Kızdayın idare tarzı - dediğimia 
ramlara aid hazırlığı yaparken bır çok masıyle yurdda buyuK bir idare diıip- gibi - bu muvaffakiyette muhak• 
vekaletlerin de miltaleasından fayda- lini kurulmut olacaktır.) 3 -satına- kak ki en büyük &mil olmuttur. Hal· 
!anacaktır. Bu ana hatlardan• batka, lınına emlak ve arazi bedeli. 4 - Var· km muavenetine müracaat ederkeQ 
~ö~lc~in .!urd h:'r~sındaki me~kii ile 18 borç takıitleri iaız~eri; s - Köyun istediği yardımm ağırlığını zerre ka· 
ıklımı, nufusu, ıstıhsal kuvvetı ve da- aıah oıan emlak ve arazinin bakım mas dar hiuettirmiyecek şekiller, mo
ha bir çok hususiyetleri de İ§ prog- rau. u _ Auıme hı~metıne aytıpış te- dern tarzda gelir tedariki imkanla .. 
ramlarına tesir edecektir. Bunların te- 'ıtllJenn ıuaıe maıratı. 7 _ .n.1.1Jllll ıua rım bulmak, heaablarmı, depolar1D1 
sir derecesi de vekaletçe salahiyetle re maar.ı~ı. ö _ Aanunlarla koye verı- herkesçe beğenilecek, hatta örnek 
tesbit edilmiı olacaktır. ıen va.t.uCıerin maııraıı. 9 _ L.ı.ahalli i- tutulacak tarzda düzenlemiıtir: Kı-

Liyihaya göre "Köyün gelir ve ihti· uareıer oanKaaı hıasesi (~unun teşkili zdayın kudretli mevcudiyetini hepi· 
yaçlarına uygun yıllara taksim edilmiş hazırlıgı batlaınıştır). 10 - Irpd ve miz feli.ket anlarında görmütüzdür. 
i! ~r~gram.ları~ı. haz.ırlamak,, Köy mec tenvıt masrafı. ( J.mece ~ıtında ki büd- Onun haricinde yalnız bayramlarda 
lısının vazıfesıdır. Ancak bu program- ce tutarının yüzde ikısı). 11 - Beklen· Kızılay bize mevcudiyetini ancak 
lar "kaymakam. veya vilinin tasdikin- mi yen maaraılar. ihsas etmiıtir. 
den,. sonra ~~bık ol~n.acaktır. .ualiili_xe vekaleti, köy kadrolarının Halka yük olmamağı t•ar edine-
Şu halde koy meclııı programını ha- anca.k ıntışaç nııbetınue olmasının rek bu kadar temkinle çahtan bu' 

.ıırl~ken, kaymakam veya Vll~ ~lan kanunla tcyıa caumcaını ı~temıştir. müeueae, kudret ve kuvvetini İcab 
teAtk~ ~e taadik ede~ken, ı:>ahılı~ w: Layıhaya gore nuıus ve &clır caaaıarı- ettiii Yakit ba,...anbkla sözlerimiz 
~tuıuı en ~!Üf ba! Cöriif Aft)'ftl DA sÖN köy ~lamın ne ôlac:aır.m ilnfine yayabilen bir mi•l•l•dir. 
ıçınde mahallı huausıyetlere de pay vekalet tayin edec~ktır. Ntifusu 50U ve Herkes Kızılayı bütün bu aebeblerle 
b~rakarak verece ti ana direltiflere bundan yukarı koy lerin teıkilit maara- ae•er o da kendini bütün bu aebeO. 
rıay~t ede~e~le.rdir. Bu eaular üzerin- fı büdce tutarının yüzde kırkını geç- lerle ~Ydirir. 
ded bbirl değkıı~klık ancak vekiletçe ya- miyecek.tir. :t.aruret goriıl-en yener- Bu ç~in ve maddi zamanlarda bir 
p a ece tır. d "' .. 1 'k . . . .. 

1 
·ı v e ancu vuının muaaadesıy e ou mı - ana eh ııbı ıoz yaf arnmzı aı mese * * * tar yw:ae aıunıŞ.ı ~ıkabıl~cektır. Jlil- ve bir kardet kucai• gibi te ... ürle • 

Programların en bllyilk tatbik un- na,.u;a koy gew ının muıtehlık bir 'rimiai unutturmaia hazır bildiğimia 
suru biidcelerdir. Köy büdceleri de, KcluH.ı ı.arcumwad erıtılmıyere.ıt bir çok Kızılay yüreklerimizdeki terahhum 
programlarının bir yıla dftıen kısmım ıayuau teı;eoouıuere de gırıtılebıJme- hissinin' ve zihinlerimizdeki teaanüd 
tahakkuk ettirecek demektir. Layiha- 11 mu.um oır mevzu otaru ete alınmış- fikrinin ifadesi olarak daima yqa• 
lara göre bunlan da her sene köy mec- tır. yacaktır. Altmıımcı yıl onun uzun 
lisi hazırlıyacak, vali veya llaymakam AÖY büdcelerine, muhuebe uaulleri- ömründe ilk merhalelerdendir. Kı· 
tasdik ettikten sonra tatbik edilecek -

ne ilıu nuKwıuerıe koy orıa ma.uarının zılayı tebrik ederiz. - N. Baydar. tir. , r 
ıuıuı, Htım., mut>adele, rehın. ıcar ve i-

Şu halde büdcelerin programa uyma· baleıı ıtleri de bır nızamnamc ıle in-
sı köy mecliıinin bir vazifcai olduk· zibat altına alınacaktır. ~11111111111111111111111111111111111111~ 
tan başka, devlet makamlarının da mü- • -
rakabeıi altındadır. Köy gelirlenyle köy hizmetlerine ay- =Ankara 0kurlar1m1za ~ . 

rılan yerlere hac:ız konamaz . .Bu yerle- :"' _ 
Kanunla köye pro&ram ve bildce gö- rin bina ve arazı vergiai de yoktur. - B • k b l f -

türülürken, köy ıelirlerile masrafları * * * 5 Qe me ıu "eya te e on- 5 
üzerinde de durmak gerekti. Gelirleri 5 la adrealerini bildiren o- : 
yeni iktisadi ıartlara göre genişlet- Köy itlerini bir programa göre ya- 5 kurlarımızın evlerine her : 
mek, ınurafların da en faydalı tekilde pacak uzuvların ec9ılme ve çatıtma u- - -
yapılmaamı temin etmek lbımdı. Li- ıullerinde de buı degi9iklikler var· 5 ıabah ''Uluı" gazeteai bı- 5 

dır. Bütün bunlar, mamur ve müreffeh : •nkmak ı' • ıe u'baı -•..J·k. : yihadın gelirlere.aid kıamı önce yazıl- = . ... çın r U&U6 = 
mı!tır (*)· Uyiha köv büdcelerine Kemali.at köyün kurulmumı aajlıay--·- Telefon No: (1061) =-

~ cak tedbirlerdir. - -
\ •ı v~us. ı:>·l~-1931. 

Knebvort bahçeye gelince Bri.kaan 
ona hadiseyi bir kaç kelime ile izah et· 
ti : 

- Maymun, dostumuz Sir Gregorl 
Pen'indir. Bu ıabab evinde görmüt
tüm. 

- Ne tahmin ediyorsunuz? Acaba 
buralarda dola9ırken •çık bir pencere 
görerek ... 
Miteı ba'ını Alladı : 
- Hayır, hayır, buraya muayyen bir 

makladla, yıldıı:mızı kaçırmak makaa
diyle gelmi9ti. Bu pek hayali, pu lhti
malıiz bir teY .zannedilir ama ben bu 
kanaatteyim. Emin olunuz ki bu may
mun iman gibi bir ,eydir. 

- Fakat Adelt tanımıyordu. Onu 
hiç görmemifti. 

- Ya hayvanlardaki koku alma kabi
liyeti? Bayan Limington bu ubah f8· 
toda bir çift eldiven kaybetmlftL Bu 
eldivenleri asıl Sir'Gregori Pen'ia hay
vana kızın kokuıunu öftetmek maksa
dlyle •!ırmıt olduğunu düşilnmemıi-
sini.z ? • 

- İnanılır teY defli 1 bir tilrlil akıl 
erdiremiyorum buna. Vakıa bu bOyilk 
maymunların yapauyacakları da yok
tur ... Bari vurabildiniz mi 1 

- Hayır Bay ltnebvort, vuram(dmı. 
Fakat lize temiıı edebilirim ki bu bay· 
van daha evvelde böyle kuquna hedef 
olmu9 olmak lbımdır. Böyle qlmaaay
dı iizerime hücum ederdi, ben de onu 
öldürürdüm. 

- Gece yar111 burada ifinia ne ldi , 
- Olup bitenlere dikkat ecll70"dum. 

Kemal ÖNAL 

Mesleğine inanmıı bir hafiyenin kafa
ıında o kadu çok fCyler vardır ki her
kes gibi uyuyamaz. İtiraf etmeliyim 
ki bu gece bahçeden bir tarafa kmııl
danm1mak niyetinde idim, .zira Ba&'ın 
ziyaretini bekliyordum. Bu kim bu ? 

- Evin kapıaı açıldı ve bir hırkaya 
aaiılmıt ince bir •huel belirdi. 

Knebvort hanen : 
- Bayanım, ~t ediniz, nezle o

lunumu, eledi. Geçmi9 olıun. Neler 
geldi bqınıza böyle ? ' 

-Bilmem. 
Adel hali bileğini oğuyordu. De-

vam etti : • 
- Gürültü i9ittim., pencereye yak

lattım ve o zaman o korkunç mahluk 
beni kolumdan yakaladı. Ne idi bu &ay 
Briban? 

Brilman, teı&tamca : 
- Sadece bir maymun ... Si.zi korkut· 

tu, değil mi? Helıe tabanca aeıi ? 
- Gartlünilz ya bundan hiç korkma· 

dım. Fakat öteki iğrençti, Aman ne 
iirençti 1 ••• 

Adel iki eli ile yüzünü örttü. 'Gözle· 
rinin önündeki müdhif hayali sanki 
bir daha görmek. lıtemiyordu. 

J ak Xnebvort hom.y'Clanmata bafla· 
dı : 

- Her halde Bay Brilmana büyük 
bir tepkkür borçluaunus. Belli Jd bu 
ziyareti bekliyerek bahçede etrafı gö-
.zetliyordu. • 

..:. Onu bekliyor mu idiniz ? 
-B. Xnebvort ba meaeledeki'•lUmü 

mllbllap ile anlat17«. Ent, oılı bek-

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

liyordum. Çünkü Longval onu bu gece 
bu civarda görmüştü . Bay Knebvort 
da onu görmüı olduğunu .zannetmişti. 
Böyle değil mi, Bay Knebvort ? 

Jalı: Knebvort tasdik makamında ba
tını önüne iğdi. 

.Briksan devam etti : 
- Daha doğruau onu hepimiz gör

müıtük. Ve bir maymunun bir müstak· 
bel yıldızı gece yarısı ziyaret etmeıi 
de ho9uma gitmediğinden bahçede nö
bet bekledim. 

Adel: 
- Teıekkür ederim Bay Brikaan, 

dedi. Hak:kını.zda yanlı§ bir fikir edin· 
mittim. 
Brikıan gülerek : 
- Kim yanıhnamıttır ki ! 
Adel, oduına döndü ve bu sefer pen

cereyi kapadı. Yatağa girmeden tek· 
rar pencereye kadar gidip etrafa baktı. 
Ve af&tıda, bekçisinin sigaraamdan za
man .zaman çıkan ışığı görerek yüreği 
rahat, gitti ve yattı. 

Hava aydınlanırken, kapısına vurul• 
duğunu ititen Adet, uyandı ve Bay 
Foıun bütün artiıleri it bafına,çağmk· 
ğmı anhyarak giyindi ve apğıya in· 
di. 
Kumpanyanın edebi kısmı direktö

rü herkesten evvel bahçede idi. Etraf 
yava, yava, aydınlanıyordu. Fos, kaba 
bir tavurla Briksanı selamladı. 

- Gün aydm, Bay Fos. Siz dün ak
f81D dostumuz Sir Gregori ile görüt
mek O.ere ml Grif ptoaunda kaldımz
cbl ~Sonu var-
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om=:ı Denizbank kanunu üzerinde MISIRDA 

Bttkreş Ankara. muhtelitleri B. Şakir Kesebir izahat verdi Vaft l?artisi 

b k 1 · ) SaylaVlar, Deni..zbank etrafındaki saraya karşı 
ugttn arşı aşıyor ar fikir, dilek ve mütalealarını söylediler cephe aldı 

(B•fl ı. inci sayfada) bulunan, vesaitin noksanlığından doğan 

Günlerden beri beklenen 
bu maç ne netice verebilir? 

On onbet gündür bekledijimiz Bükret • Ankara temsili maçı 
llilıayet bugün yapılacakbr. Cumhuriyet bükümeti'mize ıpora ve 
l~rcu ıençliğe verdiği değeri İösteren ıehiı: stadyomu, kim bi· 
lır bugün heyecanla naııl çalkanacak? Oy le zannediyoruz ki .bü· 
liin tribünler, mühim maçlarda olduğu gibi, tamamiyle dolacak· 
tar. · 

Bölge futbol ajanlığının teb. 
lifine göre, maç tam 14.30 da 
'b&ılıyacaktır. Havalar erken ka. 
l'lrdığı cihetle, takımlarm ıera
llıoni için 14.15 de aaha)a çık
bıalan uyıun ıörülmüıtilr. Her
lceain maçı seyredebilmesini te
llıin için de tribün ve duhuliye 
iicretleri çok ucuz yapılmışllr. 

Merak içindeyiz .. 

Acaba bugün futbol zevkimizi tat
lbin edebilecek bir oyun aeyredecek
lbiyiz? Gelen takım getirtme le değer 
bir fubtlo tekniğine sabib midir? Bi
tirnkiler oynıyabilecekler mir 

Bütün bu düfilnceler kafamızın 
içinde maddi birer ıual iprf'~i gibi 
tihnimizi yoruyor. Maçtan ence bü
tün arzumuz, bu güzel 'sporun, futbo
lun, insana heyecan ve zevk 'lleren 
lahneleriyle kartılaşmaktan ibarettir. 
lyi oynıyan takımları seyretmek ka
dar insanı memnun edecek ne olabi
lir? 

Şüphesiz bütün istedikler:miıi bi
te temin edecek olan iki dost memle
ket gençliğidir. Bugiln onların çıka
racakları maç, futbol bilgisine, tekni
line dayanırsa. güzel olacakt1r. Bu 
•uretle futbol ze"kimizi tatmin ede· 
Ceğiz. 

Şimdi diğer ikı ınaalin cevabmı 
termeğe çalışalım: Bükret muhteliti 
~.ayar_ hir takımdır? Bizimkiler oy· 
-Yao11~Klt:ı un 

Romanyalılann değeri 
Romanyalılar bu takıma "Romaıı-

1•nın ümidi" diyorlarmıt. Yani u
ıun müddettenberi beraber çalııtır
dıkları bu gençler, yarınki milli ta· 
ltıının en mühim unsurlarıdır. Antre
llör belki de mübaleğa ediyor. Fakat 
•öylediğine dikkat edilirıe, b•.ı takım 
Avusturyalıların (harika takımı) gi
bi olacakmıı ı 

Kafile reisi ve antrenör ıöyler, 

biz de dinleriz. Methetmek, 'itirmek 
Onların vazifeıidir. Biz ancak görü
tlinıüze ve bilgimize istinaden dütün 
telerimizi söyliyebiliriz. Gerçi bu ta· 
ktııun oyununu hiç görmedik. Fakat, 
'l'ürkyiyeye yıllardanberi birçok romen 
futbolculan gelmişlerdir. Trikoler bir
kaç hafta önce İstanbulda idi. Aldıklan 
lltticeyi de biliyoruz. Bundan başka, 
lıon on senedir yilkıelme yolunu tutan 
~<>manya futbolculuğunda macar fud
botculann ne kadar rol oynadığı ma -
lfıındur. Hatta birçok Romanya takım-
1-rı macar oyuncularla dolmuttur. Or
\t Avrupa sistemi Romanya futboluna 
~iyle hakimdir. 

Binaenaleyh bugün benzerlerini 
ltÇen me'him Ankarada ıeyrettiğimiz 
Orta Avrupa takımlannm oyun tarzı -
Ilı tatbik eden bir takımla karıı kar11ya 
telec~ğiz. · • 

Dün kafile reiılerinin verdiği malil
lbata cöre, oyuncular ıençtir. Bu aıfat-
1-riyle takımın ıeri ve canh oynadığı 
tıılatılmaktadır. 
ı._ İçlerinde beynelmilel olan oyunc~
-.rtn sayısı yedidir. Bu da tecrübelerı
lle ve futbol bilgilerine delildir. Şu bal
~~ Bükreş muhteliti bizi stadyoma çe
b:'k bir deierdedir. Eter b~gün, fut-

1- mahsus olan ve çok vakit maçlann 
~rini değiıtiren inzi ıebebler bu ta
~ teıir etmezae her halde bize güzel 
bir oyun seyrettireceklerdir. Cuma gil
~\l aeyrettiğimiz eğzenizlerinden edin
t..~ intiba da bu biuimizi teyid ve 
~Yiye etmektedir. 

~rıkarô Uıkımı n.e halde? 

litı Bölge futbol ajanlığının dünkü teb
~ ni dikkatle okuduk. Çağınlan fut
-~lann adlan üzerinde durduk. An· 
~or ki alakalılar birinci gün töyle 

takım çıkarmak niyetindedirler: 

f'.._d (M&") 
l'aıar (D. Ç.) - Sabri (H.) 
~ As.) - (Hasan (G. 8.) -

(A. G.) · 
, ~~afa (D. Ç.) - Rısa (M. G.) 

--aurrahmaa (H)-Fahri (As) 
Naci (Ms) 

(Ba takım Ankara bl•lrmm -ı.1' & 

Yerdiii cevablarla sestili ta 

Kaleci Euclrelli 

Sağbelı Petreıko 

benzememektedir. O takımda bazı isa
betsizlikler olduğunu kaydetmiştik. Fa
kat bu takımda da unutulan futbolcular 
vardır.) 

Osman (A. G.), Celll, ŞUkrU (H. 
t. Y.), Cahid (M. G.) de yedektirler. 
Futbolculan teker teker ele alıyoriız. 

Fuad (M. G.), ıon iki maçmda fena 
idi. Fakat tereddüdsüz bu yeri doldura
bilir. Aksarsa, Osmaf! (A. G.) nın ke
narda beklediğini unutmamak llzımdır. 

Yapr (D. Ç.), eğer bu bir hafta i-· 
çinde biraz nefeı kazanabilmişse her 
halde Ankara mubteliti kalesini en iyi 
koruyabileceklerdendir. Maamafih ya
nında Sabri (H. 1. Y.), gençliğinin bü
yük enerjisiyle onun noksanını doldu -
racaktır. 

Haf bek hattı bizim de en çok be -
ğendiğimiz hattır. Muaa (A. G.), Ha
san (G. B.), Abdül (A. G.) gerek geri· 
ye, gerekıe ileriye yardımda kusurlan 
görülmiyecek kadar piıkin ve genç o -
yunculardır. 

Forved hattından biraz ümid.Uiz. 
Bunu doğuran ıebeblerin bapnda bu 
hattı tetkil eden oyuncuların bir arada 
hiç oynamayıılan gelir. Acaba aağ ve 
aol cenahlar Abdurrahmanın (H. 1. Y.) 
temposuna uyabilecekler mi? Rıza (M. 
G.) gene diriblinglere batlayıp topu e
zecek mi? Mustafa (D. Ç.) epice ıür -
dükten sonra, kendisi gol atmak heve • 
sine düşerek, topu dıpn atacak mı? 
Fahri (A. G.) çok vakit 'olduğu gibi ce
ne çekingen mi oynıyacak? Naci (M. 
G.) pulanna ahttırdıfı arkadatlarmı 
anyacak mı? 

Bütün bu aksi dUıUnceler meydana 
gelirse, yedekler niçin çağrıldılar? He
men vazifeye onlar bqlarlar. Maama
flh, bUtµn takımın sahaya niçin çıktık
la?nr ~Udrik olduklannı aaruyoruz. 
Hıç flipheaiz muhtelltimlzin onbiri de 
temıiU bir maçta nalll hareket edecek
lerini çoktan dUıUnmUflerdir. 

Futbol bilgimiz her halde karıılııt
tığmuz memleketin futbolundan çok 
farkh defildir. Bizim takımımız da 
gençtir. Bizimkilerin içinde de beynel
milel oyuncular var. Lik maçlannm en 
hararetli gUnlerindeyiz. BUtUn futbol
cularmıwn nef elleri yerindedir Her 
biri timdiye kadar ayn ayn, le kadar 

.. - :ik olduklarım ,aıtermişlerdir. 
· naenaleyh, bdıUn Ank~ tala • 

Alııncı Oana 
mınm güzel oynamama11 için hiç bir 
ıebeb yoktur. Muhtelitimlz bize göğUı 
kabartıcı bir maç ıeyrettirecektir. 

Maçta yenmek gayedir. Fakat ye -
nilen de sporcudur. Bugün Ankaranın 
yüzünü güldürmelerini kendilerinden 
beklediğimiz gençlerden, maçın başın
dan sonuna kadar, ıpor yaptıklannı u
nutmamalarını isteriz. Her halde, bu 
karşılaşmadan alınacak bir çok dersler 
vardır. 

İ Kinci Ankara 
koşusu programı 

Diln akpm kulilb murahhnslilrının 
iştirakiyle 27.12.937 pazartesi Ata
türk'ün Ankaraya te,riflerinin on ıe
kizinci yıldönümü dolayısiyle yapı
lacak olan ikinci Ankara koçLısunun 
programı Halkevince tesbit edilmiş
tir: 

Bu programa nazaran kojııva işti· 
rak edecekler pazartesi günil saat 
12,30 da Halkevinde toplanacaklar ve 
13,30 za kadar muayeneleri yapı~acak 
ve bu saatte koşunun başlıyac'lğı ye
re kadar gitmek Uzere Halkevi tara-
fından hazırlanacak vesaitle koşunun 
batlıyacatı yere har~ket etmi9 bulu
nacaklardır. 

Koıuda atletleri hakem otomobil
ıÇ& ı,, ı .. •'blil ımaat arat>aar taktb ede-

cektir. Koıuya tam saat 14.20 de bat
Janacalctır. 

Koıucuların taktb edecekleri yol: 
Dikmen §oıeaJ, Erktnıharbiyc önil, 
~kanlıklara aapmadan Parti ilyön
kurulu binuı önünden sağa dönüle-
rek Gazi bulvarının koıulan istikame
te nazaran aağdaki yolu takib edne
rek Sıhhiye Vekileti, köprü llltı, türk 
Hava Kurumu ve Bakanlar caddesi 
Ulus meyd~nı ı, Bankasiyle y~ni ya: 
pılan Sümer Bank arasındaki yoldan 
viliyet konafı önilne kadardır. 

Kotucular koşularını bitirdikten 
sonra Halkevi tarafından h:ııırlana-

cak olan çelengi zafer anıdına tören
le koyacaklar ve Halkevi tarafından 

birinci, ikinci ve üçüncüye verilmek 
üzere hazırlanmış olan saatleri aynı 

tekilde törenle alacaklardır. Kotucu
lar bunu müteakib otobüslerle Halk
evine getirileceklerdir. Halkevinde 
kendilerine bir çay verilecektir. 

Filistinde 
çarpısmalar 
(Bap ı. inci sayfada) 

kasdlar kaydedilmektedir. Polis, ıilah 
depolarına el ikoyarak bunları imha 
etmektedir. 

A•iler 18 ölü 1'erdiler 
Kudüs, 24 (A.A.) - Son alınan ma

lQmata göre ,dün, Taberiye civarında 

ingilis kıtaatı ile arab kuvvetleri ara· 
ıında cereyan eden müaadeımede arab
lar 18 ölü vermitlerdir. lngilizlerin za
yiatı hen~ öğrenilmemiıtir. Taberi-

ye ile Nasıra arasındaki bütün köyler, 
oralara gizlenmit olan yaralıları bul· 
mak için taranmaktadır. DUndenberi 
yeni bir mliaademe olmamıttır. 

Hakiki bir muluuebe 

Kudüs, 24 (A.A.) - Muntazam kıta
larla araplar arasında Flit.tin timalin-

de cereyan eden çarplflD&lar hakiki bir 
muharebe teklini almaktadır. 

Saat 14 de 22 arabıiı öldüğü bildiril
mekte idi. Salihiyetli memurlar Suri-
ye • Filiıtin hududunun kapatılmuuıa 
karar vermitlerdir. 

lsviçre'nin yeni Ankara 
Orta Elçisi 

Bem, 24 (A.A.) - lıviçre htudl
meti Şanghay'daki maalahatgibm'ı 

Lardy'yi Tilrkiye ve Bulgariıtan or
ta elçiliğine tayin etmİftir. 

"fondı de roulement" için mühim na · zaruretlere şahit olmıyan arkadqınus 
kid paraya ihtiyaç vardır. hemen yok gibidir. Haftalarca Karade

(Bııı J. inci sayfada) 
nl bazı ,artlar ileri sürmüş bulunmak
tadır. Vafd partiıinin son toplantısı, 
bu prtları kabul edilmez t elakki et· 
mittir. 

Kanunun ıekizinci maddesinde de- niz sahillerinde çoluğu ile çocutu' ile 
niyor ki, Denizbank, hilkümetin teklifi bekleyen memurlar, yığılmıı olan mal
Ue tahvilit çıkarabilecektir. Eğer tah- !arını çıkaramamasından doğan zarar 
villt ıl'~karmak fimdilik kabil değilse, ve ziyanların hepılnin scbebleri idare- r 

:r Saraya ""'7-ıı lıarb ilanı nota.ıcı hWdlmet nakdi yardımda bulunamaz nin fena işletmesine.atfedilemez. Ancak 
mı? Denizbank ite baıladığı zaman, ka- vasıtalarının noksanlığına hamlolul\9• 
aaıında, milh"11 miktarda nakdi ser · bilir. Çok temenni ederim ki Denizhan~ 
maye bulunmalıdır ki, kendisine düıen km milletin yenilife doğru beslemekte 
itleri hakkiyle baıarabilsin. olduğu heyecan ve arzu ile mUtenaalp 

Berç Türker, bundan sonra, Deniz- bir şekilde az zamanda bu ihtiyacı tat• 
bankın deniz ticaretiyle de meşgul ola- min edecektir. Yalnız vesaiti tatminle 
cağını, bilyUk iglere girişeceğini söyle . iktifa etmiyerek anlan daha mükemmel 
mit ve: "Bunu yaparken bugün deniz bir hale kovduğunu P.Örmek saadeti bi· 
ticareti yapan halka rekabet etmiş ol - zim için çok faydalı olacaktır. 
maı: mı?" demiıtir. 

Berç Türker sözüne şöyle devam 
etmiştir: 

- Sonra, deniliyor ki, Denizbankm 
merkezi Ankara olacaktır. Bu pratik 
bir karar mıdır? Sümerbank m Etiban
km ve diğer bankaların merkezi Anka
ra olabilir, fakat sırf deniz işleriyle 

meşgul olacak Denizbankın tabii mer -
kezi İstanbul olmalıdır. 

Merkezi Ankara olursa, bir takım 

fuzuli masraflara, harcırahlara yol açı
lacak ve direksiyon noktai nazarından 
dahi i§lerin muntaZJm ve seri surette 
intç edilmesine mani teş'dl edecektir. 

Biz bol bol harcırah vcrme~e alıştık, 

bazı işler için "bugün olmazsa yarın ol
sun" diyoruz Denizbank eğer bu düstu
ra göer iş görecekse merkezinin Anka
rada bulunmasında bir beis yoktur. 

Biz bir tecrübe devri geçiriyoruz. 
.sayın hükümetimiz, memleketimi -

zin kalkınması için yeni teşebbüsler ih
das ediyor. 
Denizbankın teessüsü de' bu teşeb

büsler meyanında olduğundan, sayın 

hükUmetimizi tebrik eder ve Denizban
ka muvaffakiyetler dilerim. 

lkıısad 1' ekilinin beyanatı 

lktıaad Vekili B. Şakir Keaebir kür
süye gelerek tu izahatı verdi: 

İktlaad V•kili - Dinlediiimia mü
talealar arasında muhterem hatib bir 

A. 1. T okgös' ü ~· mütaleaıı 
Ahmed lhlaan Tokgöz, banka ser• 

mayesinden bahaederex demiftir ki: 
"- Fakat Vekil burada bu bankanm 

sernıayesinden bahsederken 27 milyon 
li ralık ayniyat ve bunun içinde biraa 
da nakdi sermaye vardır, üst tarafı da 
kazançtan g ideoelt ve yahud bükiinıet• 
ten yapılacak yardımla öoldurulacak
tır, dediler.Mefruz karlardan aermaye 
teşekkülüne akıl erdiremedim. 

Emin Sazak (Eskişehir) cevab vere
rek - Sümer bank var, dedi· 

Ahmed İhsan Tokgöz, devamlı: 
- Başka miaallerle metgul değilim. 

Mevzuubahs milessese çok mühimdir. 
Çünkü denizciliğe çok muhtacız. Tt 
çocukluğumdanberi yıeni bir uzak de. 
niz gemisine binmedim. Yoktur ki bi
neyim. Karadenize İzmire if)iyen, 30-

40 yaşında alınmıf gemilerdir. Yeni o
larak ya Şirketi Hayriyenin, yahud i
darei mahsusasnm, Seyri aefainin va
purlarıni gördüm. Bundan 80nra iae 
hepsi yeni olacaktır. Bu ise büyük ser· 
mayeye muhtaçtır. 50 milyOA delil, 
belki 100 milyona ihtiyaç göaterecek
tir. Hükümetin yardımı lizrmdır. Fa
~at karla t oplanacak sermaye ile diye 
ışe başlarsak bu ifin iyi inldtaf edece
ğine kani değilim. 

Ziya Gielıerr.fn aö:ıleri 

az yanhı taıvirde bulundular. Teşkili Bundan sonra Ziya Gefber (Çimak
mevz\ıu bahsolan Denizbankın hiç bir kale), denizcilik ananemizden bahaet
paruı olmaksızın, e.aki, ite yaramaz tikten sonra fU suali IOnDUftur: 
bazı dubalarla ve vapurlarla ite batlı • "- ~imdi hepimiz itiraf etmeliyiz ki 
yacağıru ipret etmit oluyorlar. dcniıcııık, uzun ıenelerin ihmal ve ~-

.Hakikat böyle değildir. Arzetmiş seyyiıbunden dolayı bizde çok dilfmilf· 
olduğumuz layiha Denizbanka SO mil- t~r '. yaln.ız elimizde malzeme detiJ. e
yon lira ıermaye tahıiıini ihtiva ediyor. lımızdekı malzemeyi itleteceklerin de
Bu sermayenin 27 milyon lirası bugün recelerini dahi bl'&ünkü feıuıiıi YO 

bu yeni bankanın bünyesinde toplana - dünyanın denizcilik sanatının icab et
cak olan muhtelif deniz müesseseleri· · tırdiği mevkie çıkarmak için acaba bu 
nin getirecekleri ekseriyetle, bir mık- yeni müeaacsedc mütehassıslar dilfil• 
tar da nakidden tetekkül ediyor. Bu nülüyor mu? Gerek idare if1erinde " 
miktarın haricinde daha 23 milyon li - gerek işletmede mütehaasısın yeri in· 
ralık sermaye farkı kalmaktadır ki bu- kar edilemez. Hatti kamarotun dahi 
nu da gene kanunun maddesinde göre- denizcilikte mühim bir işi olduğu ma· 
ceğimiz gibi müeaaeıe tedricen karın- lfım9ur. Ahmed thaan arkadafRJ11%m 
dan ilAve edeceği paralarla ve büdcenin sö.zlerindek~tikiyetlerin esaaını da bu 
yardımlariyle temin edecektir. Bu iti- teşkil ediyor nnnederim. Fakat tiki· 
barla müessese daha doğarken merha - yetin esbabı muciboaini tefkil eden u
mete ,ayan bir vaziyette imiş gibi ar - rm icab ettirdiği en mütekimil tekil· 
kadaıımızın burada bir mikt!\r para ts- d e bir müessese yaptığımıza ıöre el
temeğe kalkışmasını yerinde qulmıy~- bette ki asrın her icabına uyacatuı. E
rum. ' limizde kafi derecede eleman olduğu. 

Diğer maddelere aid olan mütalea - nu .iddia edecek mevkide deiilia. Aca
lara gelince; bunlan maddelerinde tek- ba bu müessese için mütıehuaıs &etiri· 
rar görüşebiliriz. Yalnız umumiyetle lecek midir ? Avrupaya yetiıurmek Ü• 
ıunlara ipret etmit olayım ki, banka zere adam gönderecek miyiz 1 ıo tane 
merkezinin Ankarada bulunması ka - yeni gemi geli1'CJC'. Bu 10 ıemiye yeni 
nunun ilk teklinde İstanbulda merke - fikir, }"CDİ kafa ve yeni eleman lizım
zin bulunması yolundaki noktai naza - dır. Sayın bakandm bunu rica edlyo
nmızın tadilini icab ettirir yapılmış ba- rum. 

I ktısad Vekilinin cevabı 
İktısa dvekili Şakir Keaebir ikinci 

defa kürsüye gelerek fU cevabı vermit· 
tir: · , 
"- Ahmed lhaan arkadatımız · aer-

Kahire, 24 (A.A.) - Nahas Paşa vo 
:Makrem p&fa dahil olmadıgı halde ye· 
n.i bir Vaıd xabineıi tefkilıni düşünen 
Ahmed Mahir Paşa. diger iki arkadaşı 
ile beraber Vafd parlamento grupunun 
aldıiı karar ıureti aleyhine rey ver· 
miıur. Buı vafdcılar toplantı sonunda 
evine ıi<lerken Ahmed Mahir paşaya 
hücum etmiflcrdir. 

Vafd parlamento grupunun aldığı 

karar ıureti, aaraya .kartı bir ilanı harb 
notu! mahiyetini haiz telakki olun· 
maktadır. 

J' aJd paTtui Nahm PCJ§aya 
iıimadını bildirdi 

Kahire, 24 (A.A.)- Vafd partisinin 
parlamento grupu, dünkü toplantıaın
da Uç muhalif reye kartı ittifakla aldı· 
fı bir kara'r ıut"etinde, milletin ve met
rutt hükUmetin lideri ııfatile Nahu 
pa,.ya tam itim.ad beyan etmiş, Nahaa 
pqanın bugUnkU me,ruti hattı h~ 
ketini tuvib eylemif ve Nahas paşa.ka· 
bineainden batka bir kabineye gireıı 
ve yahud böyle bir kabineye müzaba· 
ret eden parti adımın Vafd'dan ihraç 
edilecelini ararl~rrmiftır. 

Pariste 
yeni grevler 
Pariı, 24 (A.A.) - Nakliyat şir

ketlerin kamyonla tevzilerde bulu-, 
nan müstahdemleri dün akşam grev. 
yapmağa karar vermiflerdir. Akşam 
alelakele verilen bir hüküm kararı 
grevi tehir etmeğe imlrin bırakma· 
mııtır. 

· Saat 23 ten itibaren gazete nakli-
yatı ile hallerin iatesine ve büyüli 
matualardan bir kıamına •irayet e
den bu crevin 'teairleri görUlmeğe 
batlanmı9tır. Hallerin civarında po
liı icalf eden tedbirleri almıttır. Hiç 
bir hltliıe kaydedilmemittir. 

Belediye, Paria istaayonlarında 
bulunan çabuk bozulur malları nak
letmek için 100 kadar askeri kamyon 
tedarlJr etmefe karar vermi,tk. Piya
auıın normal denecek derece~ iate
ıi ukerler tarafından temin ediimek· 
tcdir. 

Süt tirketlerl grev hareketine if· 
tirak etmemiflerdlr. Haıet me .. jeri• 
!erinde &rev umumtdir. 

yeni bır ruh almuı ~ bir idare kul'· 
~ı ~ıya J;s;_tiıı ar~aşuıuz tarafından 
ilen ıurwmuı oldu. K.endilerin.i tatmın 
etmif olaca&ımı zannediyorum ki bil' 
tarattan yeıu vapurlar duıünillürken 

ıcrek deni.ı ticaret mektebıyle gerek 
nariç mcmlelDetlere göndercııgimız ta· 
lebeJerle muhtaç oJdugumu.ı yeni ele· 
manları da bir tarattan hazırlamayı ih· 
mal etmiı defiliz. 

Bugün hizmette bulunan personaliz· 
me emniyet etmelerini de ayrıca rica 
ederim. Kendi vuifelerini hakkiyle ve 
takdirinize laik olacak veçhile ıfa et• 
mektedirler. itin genitliğiyı.e mütena· 
ıip olarak yeni ihtiyaçları da dütüne· 
re& daima elemanları kuvvetlendirmek 
ve mikdarlarını artırmak, daha ziyade 
ihtiyaca uypn bir vuiyete ac:Manak 
;oıundayı.ı. Bu maruzatımJa kendileri
ni tatmin ettiğimi :-anoediyorum. 

zı tetkikler neticesidir. Kendileri de 
görmüı olacaklardır ki layiha Büyilk 
Meclise arzolunduğu zaman merkezi
nin lstanbulda olması esasen b\.\ teıek
küllerin kısmı küllisinin lıtanbulda ol
maıı itibariyle daha uygun olacağı na
zarı itibara alınarak o yolda' tanzim e
dilmltti. Fakat o zamandan beri geçen 
müddet zrfmda yapılan yeni tetkikat, 
merkezin Ankarada kurulmasında bil -
yük faydalar olacağını gösterdi ki, bu
nun iiserinc, merkezin Ankaraya geti -
rilmeıini bilihare hükümet namına ala
kadar encümen nezdinde rica ettim ve 
o yolda taahilı edilmittir. 

maye hakkında biraz daha inhat ver- Bir tekli/ 

Merkezin Ankarada bulu~ması; lü
zumıuz harcirah verilmesine ve bugü
nün itini yarma bırakmak gibi alıp} -
mıı olan bazı fena hallerin devanuna 
aebeb olur tarzındaki ipretlerini tees
atlrle kartıladım. Hiç bir ifimizde ne 
fazla harcırah vermek ne de bugünün 
ip yanna ~ralmıak gibi bir itiyat 
yoktur. 

Refik lnce'nin ıö:ısleri 
Manisa aaylavı Refik lnceğ kanun

lann hepsinin birer ihtiyacın ifadesi ol
dufunu. denb itleriyle ufrapn muhte
lif mUweeeleri bir araya toplamanın 
f aydah bulundufunu anlatarak demiı
tir ki: 

- Bugün deniz J:Ollannm elinde 

memi arzu ettiler. Arzettiğim gibi ban- ' 
kaya 50.000.000 lira eennaye tahlia e- B. Ziya Gevher Etili ,türk gemicilc-
dilmiştir. ltibart olan bu Hrmaye ihtıi- rine itimadı oldu&unu, onların harika
yaca göre -maddelerinde görecetis ki· lar yaratan imanlar bulundugunu, an
umumt heyet kararı ile ve hUkUmetin cak dev adımlariyle ilerliyen teknik 
taavibi ile bir misli kadar tczyid oluna- bil&ilerden faydalanmalarını istediği
bilir. 'Gene lüzumu halinde tediye edil· ni ıöylemittir. 
mi' sermaye mi.kdarında obliguyon da B· Ahmed lhun Tokgöz de Vekilin 
çıkarmak için bu müeeseseye lallhiyet tatmin edici beyanatından memnun 
vermekteyiz. Şu halde 125,000,000 lira· kaldıtını ıöylemittir. 
ya kadar kendUiiinden ıenifleme.i . Bundan aonra Giresun saylavı Sadri 
mevzuubaha olan bir sermaye temini Mabudl Anal, Deniz bank ismi üze
imkinı .karpında bulunuyonu. Buı- rinde durarak, bunun gramer kaidele
günkü ihtiyaç mevz\lubaba olurbn rine uygun olmadığını, ancak "Deniz 
27 milyon diye arzetmit oldufum a)'td· bankalı,, terki.binin doğru olduğunu 
yatın içerisinde on milyonunun, ıipa· 9'Sylemif, "İt bankuı., terkibini de mi· 
riti verilmit ve yakın zamanda mem· lal ıetirmittir. 
leketıe gelmelerini beklemekte oldutu· Siirt aaylavı lımail Müttak Mayakon 
muz yeni gemilerin de dahil oldufunu Deni% bank tabirinin de doğru olduğu
tasrihe lüzum görüyorum. Bu gemiler nu, bu tabir de dilin bir inceliğini ifa. 
birer birer ticaret fllomun 11.au ... w de ettiftni aöylemiflir. Sadr.i Maksudi 
baflayınca yeni bir pmiye binmek Analın teklifi rey~ korunu,. takrir ka· 
zevkine de nail olacaldarıtu ,ımdiden bul edilmittir. 
kendilerine tebfir etmek istiyorum. Takririn encümende müzake~ıi İ· 

Denizbank'm deruhte ettiği hilmlt· Sİll ce1te puarteai &ünü toplanmak ü
lerin genifliii ile mtıtenlllp olarak .-re tatil tdllmittir. 
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Şe!c.spirden hikôyeler <*> 
İnsanlığın vücudiyle iftihar ettiği 

en büyük edibin kim olduğu düşünü
lünce hatıra gelecek isimler arasında 
en başta Şekspir'in adı vardır. Şeks
pir bir ummandır ki, eserlerini yaz
dığı tarihten beri aradan geçen beş 
asır, kıymetini azaltmak şöyle dur
sun, günden güne artırmıştır. Edebi 
kültürünü sağlam bir temele istinat 
ettirmek istiyen bir kimse, Şekspir'i 
okumaktan istiğna edemez. Diğer hiç 
bir edib, ondan dimağda boş kalan 
yeri işgal edemez. 

Edebiyatla alfikalanan gençlere Şe
kspir'i okumalarını tavsiye edelim. 
Fakat bunu yaparken, tavsiye ettiği· 
miz eserlerin ağırlığını hatırımızdan 

çıkarmıyalım. Kafi derecede bir ol· 
gunluğa sahip olmadan okunulmaya 
kalkışılınca, Şekspir'in alaka uyan 
dırm:ıması ve okunmaya tahammül e
dilrr. "'z bir hale gelmesi mümkündür. 
Her satırı üzerinde uzun boylu düşü· 
nerek, kafa yorarak okunacak piyes
lerin kafi bir hazım kabiliyeti muhak
kaktır. Fakat daha küçük yaJta Şe
kspir alaka ve sevgisini gençlere aşı· 
Jamakta ne kadar büyük bir fayda 
melhuz olduğu aşikardır. İngiliz mü
ellifleri Mary ve Charles Lamb, i~te 
bu düştinceyledir ki, Şekspir'in kül
liyatını, çocuklar için kolay ve alllı:a 
ile okunacak hikayeler halinde huli
sa etmeyi düşünmüşler ve ortaya çok 
m uvaffak bir eser koymu,ıardır. Ar
kadaşımız Nuretin Artamın kalemiy
le dilimize kazandırılan ve 'imdi gü 
zel bir cild halinde intişar etmi' olan 
eser işte bu maksad ve gayeyi güd· 
m ektedir. Bu kitabı okuyanlar Şeb
pir'i asıl eserlerinden okumak zahme

tinden müstağni kalacak değillerdir. 
B ilakis bu eserleri okumak arzusunu 
ve anlamak kabiliyetini daha iyi edin
miş olacaklardır. Gençler için kolay 
okur, eğlenceli bir eser olan bu kitab, 
böylebir hizmette bulunmaya namzed 
oluşu itibariyle bilhassa tavsiyeye li
yıktır. 

(*) 448 sayfalık bir cild. Ulus Ter
cümeler K ütüphanesi Neşriyatından. 

Fiyatı 100 kuru§. 

ON 
Isparta Halkevl 

mecmuası 

1sparta çevresinin folkloru iizerin
Cieki değerli çalıımalariyle halkevi 
mecmuaları arasında iyi bir yer alan 
Ün'ün 44 ünc:ü sayısı çıkmıştır. Mec
muanın bu nüshasında şu kıymetli ya
.;ı:ılar vardır: (Türkiye cumhuriyeti ve 
Türkiyede c:umhuriyet) başlıklı Nazım 
Ö rensun'un bir müsahabesinden aonra 

aynı muharririn ,(Isparta coğrafyası) 
unvanlı seri makaleleri devam etmek
tedir. 

.(O nal tmcı asırda Hamid eline ait ha· 
zı vesikalar) unvanı ile Hikmet Tur· 

han Dağlıoglunun geçen sayıda bafla
yan kıymetli tetkiki, bu nüahada da o
kuyuc:ulara mühim tarihi vetıikalar 
:vermektedir. 

.Fehmi Aksu, lsparta çevresinde iki 
asır önc:ek.i hayatında tarihi rolü olan 

(Katırcı oğlu) için şeriye sicilleri üze
rinde tetkikler yapmaktadır. Bu tetki
k in ilk eserine Ün'ün geçen sayısında 
kavuşmuştuk. Bu nüshadaki ikinci ya

zıda Katırcıoğlu Mehmed paşanın 1078 ' 
hicri tarihli bir mektubu neşredilınif· 
tir. 

N uri Katırcıoğlunun (İsparta ilinde 
konu:ııulan atalar söı:ü) yazısı bu nüs

hada da devam ediyor. Hilmi Dilmenin 
( Isparta orta okulunun tarihçesi) yazı-

lstanbul borsası 
24 -12 -1937 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 628.- 629.-
Dolar 122.50 122.50 

Frank 80.- 88.-
Liret 99.- 106.-
Belç. Franrı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 23.50 
İı. franıı S70.- 580.-
Lna 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek, 78.- 82.-
Şilin Avua. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Penıö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- --Kuron İı. 30.,.- 32,-
Altın 1055.- 1057.-
Banknot 26!1.- 270.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londrı 625.75 625.75 
Nevyork 0.79875 0.79975 
Pariı 23.522S 23.5225 
Mlllno 15.1825 15.1825 
Brülrael 4.7080 4.7085 
Ati na 37.335 87.335 
Cenevre 3.4538 3.4538 
Sof ya 63.9225 63.9225 
Amıterdam 1.4367 1.4367 
Praı 22.7425 22.7425 
Viyana 4.2238 4.2238 
Madrld 13.7435 13.7435 
Bertin 1.9821 1.9816 
Vırıova 4.2141 4.2141 
Budapeıte 4.2315 4.2315 
Bükreı 106.7525 106.7525 
Belırad 34.4386 34.4386 
Yokohama 2.7454 2.7454 
Moıkova 23.63 23.63 
Stokholm 3.10 3.10 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 l 14.55 14.70 Vadeli 

Türk l 14.475 14.60 Peıin 

borcu il 13.!175 13.975 Peıin 
il 13.875 14.05 Vadeli 

1933 ikrami7eli 
Erııni !17.- 97.25 

Sıvu-Ernrum 

hattı la. ! !IS.- 95.2S 
!IS.- !IS.-

Andalou D.Y. 
I·nll 40.40 40.40 Vadeli 

ANKARA 
Bonuı 

Günlük fiyat cedveli 
24-12-1937 

Azamt Aırart Vaaatt -Yumu11k buiday 5.50 4.36 4.70 
Sert " 4.95 4.00 4.46 
Mahllt 4.10 3.79 3.94 
Sünter 4.75 4.75 4.75 
Çavdır 3.00 3.00 3.00 
Arpa 3.05 2.95 3.00 
Nohut 7.SO 6.00 7.00 
M111r 3.SS 3.51 3.52 
Mercimek 3.51 3.51 3.51 
Bul sur 6.50 6.00 6.31 
F11ul7e 7.01 7.01 7.01 
Tiftik 90 kr. 90 kr. 90 kr. 

Ankara Pbaaaımda mühim ban 
maddelerin naatt perakende fi atlan: 

V AHtDt KIYASİ 
METAIN .,. 

lSMt KALİTE KURUS 

Elıcmelı: Birlncl Kilo 10 
Francala -. • 14 
KoJ'Ull eti Kltoıu 40 
Danı eti .. 30 
Sıiır eti 

" 
35 

Balık Torik. Adet 55 

" Kefal. • 75 
Ko7UD baıı Adet 10 

CLKa 
HALKEVLERl .DERGiSi 

Birincik&nun .. yıaı 
sı takriben son yarım asrın yakın tari
him çizmcge vesile olmaktadır. MAKALELER: 

E them E rdemin (Geçmiş günlerde 
l spartada dügün) yazısı, folklor tet • 
kiklerinin degerli bir nümunesidır. Bu 

kabil yazılara mecmuada daha geniş 

bir yer verilmesi ve tetkik sahasının 

genışletilmesi y erinde olur. 

30 agustos bayramında Isparta hal
kevinde söylenilmek üzere hazırlanan 

bi r konferansla yen i türkün aşk ve çi
çek manileri başlıklı şiiri mecmuanın 
son yazılarıdır. 

On'ün bu sayısını da okuyucularımı
za tavsiye ederiz. 

1 Küçük Dış Haberler 1 

X Berlin - Siyasi mahfillerden alı
nan malfımata göre Yugoslavya baıve
kili Stoyadinoviç Berline 15 ikincika. 
nunda gelecektir. Berlinde dört gün 
kaldıktan sonra Essen'e gidecek ve ora· 
daki sanayi müesseselerini gezecektir. 

X Berlin - Propaganda nazın 
Göbbels, Noel münasebetiyle söyledifi 
nutukta en hararetli arzusunun dünya· 
daki bütün insanlar arasında sulhun hü-

Toprak meıeleıi, Prof. Fuad Köp
rülü • Anadolu üniveraiteleri, Dr. Ş. A. 
Kansu - Oımanh imparatorluğunda 

çiftçi sınıfların hukukt statilsü, Ö· 
mer Barkan • İran edebiyatında ro
man, Dr. Ali Nihad Tarhan· Ravais
son'un terbiyevt fikirleri, Prof. 1. 
Dugaı (çeviren z. F.) - On yedinci a-

sır halk 1&irlerinden Budala hakkın
da notlar, Naci Kum - Köroğlu hak-

kında notlar, Ş. Murad Elçin - Eğin 
türkülerinin batlıea temleri. Pertev 
N. Barton ·Mir Ali Şir ve siya-

si hayatı • V. V. Barthold (çeviren: 
A. Caferoflu) • Gtlgamıt'ın zaferi 
(fiir), Sıtkı Akoıan • notlar ve ikti-

küm sürdülilnü ıörmek olduiunu aöy
lemiıtir. 

X Roma - Sovyet "Kirof" kru
vazörünün inıaaından İtalyan fen he· 
yeti azbı olarak çalı1&n ve bu kruva • 
zöriitı tecrübeleri arifeıinde henüz bi
linmiyen aebeb dolayııiyle Sovyet ma

kamlarınca tevkif edilmiı olan mühen· 
dia Patrone İtalya'nın teıebbüsü üzeri-

ne serbeet bırakılımı ve Milano'ya cel· 
mittir. . 

• 

ULUS 

Diinya nıc~·acldı gıadiycsi arasında en hiiyük 

miikafatla zafer ni anım, diplom donör ve 

altın mada1yayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, ,,. }'ula/, Mercimek, Buğday, irmik, Paıate&, Muır, 

Tiirlil, Bezelye, Badem, Çavdar lJzü 
Unlarını Çocuklarınıza l'ediriniz~ 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv
vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza taın afiyet temin eder. Neşvünil
malarına yardrm eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta
hksu; tombul yapar. Hasan OzlU Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 3-6818 

25. 12 - 1937 

ANKARA PALAS 

Y ılgecesi eğlenceleri 
ledell peıln Yerllmlyen yerler 

lıtulmuı sayllmaı 3-7155 

Kara Ege oğlu Mahmut 
Yakacak ve Yiyecek Ticaret Evi 

f ıta.ayonda Kooperatifin açık kömür depoları yanındaki depomda 
aömi kok piriket kıriple ve bütün Zonguldak maden kömürleri cİıl· 
ıinden ve belediyenin gösterdiği fiatlar Üzerinden toptan ve peraken· 

tle aatılmakta olduğu ilan olunur. Telefon: 1641 3 - 7205 

Mahkemelerden 

Karar 
Ş. Koçhisar Sulh Hukuk Mahke· 

meainden : 

Esas 707 

Hukuk bakimi İbrahim Tokar 
yüksek adliye vekaletinin 25-8-937 
tarih ve 493-155 numaralı emri!t. me
zun vekili ceza H. Macit Ertrm Ka 
Nuri Doğan can 

1 - <Dava: kayyım tayini ve mef
suh Aksaray kooperatif şirketi ortak 
!arından Koçhisara aid malların ten
miye ve idaresi. 

2 - Müddei: Ankara vilayeti na
mına vekili Hüseyin Feyzi 

3 - Müddeinin istidasının hula
sası: 928 senesinde Aksaray vilaye
tinde teşekkül edip vilayetin lağvı 

dolayısiyle heyeti umumiyenin 11-10-

935 tarihli karariyle tasfiye edilen 
çiftçi kardeşler kooperatifi şirketi
nin tasfiye karan iktısad V(' <aletin
in tasdikına iktiran etmiş ve mezkOr 
şirket ortaklarından Ankara vilaye
tine bağlanan Koçhisar köylüleri 
şahst manevisine aid olup tasfiy(' ne

ticesi 1529212 K. nakid 95000 K. kıy
metli Ergani tahvili 697 50 K. kıy
m••ll ,.., ... ; .,.,;nf tl'lhvili Q23R92 K 

borçlu aenedleri 782577 K. k:ymetli 
alltı ziraiye, 800 kuruı kıymetli de
mirbat efya, 272379 K. kıymetli Koç
hisar binası ve 87161 kurut c~has zi-

memi ki ceman 3760771 kurutluk mal
ların hini tasfiyede nakde tahvil ve 
alacakların tahsili, menkul ve gayri 
menkulün nakde tahvili hu.,usunda 
salahiyetli bir makam ve şahıs gös
terilmeksizin mezkQr mallar idaresiz 

bırakıldığından hükümetçe bir karar 
ittihaz buyuruluncıya kadar K. M 
nin 377 / 4 bendi mucibince bir kay
yım tayini ve müvekkili Ankara vi-

Şevket Kancana tebliğine J81 ine 
madde mucibince Türkiyede en ço 
okunan bir gazete ile ve Koçhisar 
en işlek caddesinde il.inına 402 mad 
de hükmüne tevfikan kayyımın m 
kemenin vereceği talimat dai•esind 
ittihazı muamele ve ifayı vazife eyi~ 
mesine kayyımın göreceği işlerdeki 
faaliyeti 403 üncü madde sarabatl 
dairesinde hareket edebilmesin~ 4()4 
üncü madde hükmü veçhile hissedat 
ve her hangi bir alakadarın kayyırnıtı 
tasarrufu aleyhine şikayet hakki 
m~hfuz olduğu gibi 405 inci maddf 
de sayılan hususatın kayyım hakkın• 

da da cari olacağından 409 uncu mad• 
de mucibince kayyımın vaıifclerinl 
ifada kasd ve ihmalinden mesı.:l tu• 
tulmasına, 421 inci madde hükmün• 
tevfikan kayyımın deruhde etti~i mef 
suh şirket yerine kurulacak l•erhangl 
bir şirketin teşekkülüyle kayyımlık 
vazifesinin hitama ermesine kayyı• 

mın 382 inci madde çerçevesind~ki U'" 

sule tevfikan işe başlamasına, 'irket• 
aid mühim vesika ve sened ve eşya• 
ların mahkemenin mürakabesi altın'" 

da emin bir yere mahkeme clile te\# 
diine işbu idaresiz mallardan, talı" 
vil, menkul ve gayri menkul m;ılları11 

paraya çevrilmesine eşhas zinıeminid 
tahsili muamelelerini takib husuıl•• 
rının mahkemenin yine kontrol:.•. al• 
tına kayyım tarafından tedvir olull" 
maaına, adliye hakem t11rH .. cl ı..A··· 
nun muaddel 20 inci maddesinin S 
fıkrası hükmüne tevfikan 100 kurut 
muhakeme masrafının milddclye yük
letilmesine 372 inci maddeye göre ıra
bili itiraz ve itizar olmak üzere karat 
verildi. 3-7215 

Biikreş muhteliti
Ankara muhteliti 

-

25.12.1937 cumartesi saat 14.30 da, 26. 
12.937 pazar günü 11 de Şehir atadyO" 
munda (4694) 

GİRİŞ FİATLARI: 
Loca layetinin de noktai nazarına göre 

Koçhisar kaymakamı Şevket konca-
...,. ______ ,,E ETELERİNJ• '7i nın kayyım seçilmesini istemiştir. 
• "'. Ç L ! ------~\ İcabı düşünüldü: Aksarayın Y'ila· 

Birinci mevki 
İkinc:i mevki 
Üçüncü mevki 

400 ıc. 
75 K. 
30 K. 
15 ıc. 

( Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği- da bulunan Koçhisar köylülerinin de 

1 
yet bulunduğu zamanlarda kazaların- 3-7201 

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur Resmi hususi müessesata azami iştirakiyle teşekkül eden çift~i kar· 
Memur alınacak kolııvlık e-österilir. Ulus. Halk sineması srrasında. Tel : 2018 3-7171 deşler kooperatifi şirketi vi15yetin 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lağvi ile kazalarını diğer vilayetlere ~evlet Meteo~loji ltle~e ~~ 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden ye~ne sıhhi krem· 

terdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri k!milen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

Serveti fünun 
1891 UYANIŞ 

Ba~yazarı: A. İhsan Tokgöz 

3 - 7169 

Serveti tunun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satış veri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruş 3--7165 

raptı ve bu meyanda Koçhis:ır kaza· Müdürlüiünden : 

sının da Ankara vilayetine bağlanma- Devlet meteoroloji itleri umum ınU• 
sı yüzünden bu şirketin faaliyetinin dürlüğü için üniversitenin fen fakiil
durması itibariyle şirket heyeti umu-
miyesinin 11_10•935 tarihli } :ır3 rile tesi, fizik ve riyaziye kısımları diplO" 
feah ve tasfiyesi ittihaz edilmiş ve malarını ve ~vletmcmuru olmak ~ 
bu kararın usul en iktısad vekaletinin )arını haiz ve en az bir garb diliyle kat" 
tasdikına iktiran etmek suretiyl(' ne ş_ılıkh tecrüme yapabilen ve mec:~ 
ticelendiği dosyada mevcud 27.2•93 ; hizmeti olmayan ve askerlik hizmeti 
tarih 2/ 216 numaralı yüksek iktısad de yapmış olanlardan üç memur alın•'" 

caktır. İstekli olanların Ankara pOI~ vekaleti ile yapılan muhabere neti-
kutusu 401 numara ile devlet metcorocesinden ve karar suretinden ar.:aşıl-

mıştır. İşbu mefsuh şirket muaır.elatı loji işleri umum müdürlüğüne en .9(10 
ve şekli ticaret kanunu hükümlerine 8·1.938 ,tarihine kadar mürac:aatları ılAO 
tabi olup bu kanunun ~82 inci mad- olunur. (4648) 3-7183 
desinin atıfta bulunduğu 440, 447, 459 ~ 

Daktilo alınacak uncu maddelerine göre heyeti umu • 
miyece tayin edilecek salahiyettar 
tasfiye memurları tarafından şirket Ankara Polia Enıtitüaü Müdürli' 
mallarının füruht ve paraya çevril- iünden : 
mesi gibi kanuni muamelelerin ya- Ankara polis enstitüsü için dakt~Jo 
yapılmıyarak ihmal edildiği an!aşıl- alınacaktır. Taliplerin enstitü müdilt" 
mıJtır. Binaenaleyh 11-10-935 tarihli lüğüne müracaatları. 3-72~ 
H. U. kararında tasfiye edilen ve 
Koçhisarh ortaklara ayrılan yukarda ~11111111111111111111111111111111111111~ 

d. - ::: mikdarı yazılı otuz ye ı bin altı yüz : A T E Ş G E C E S t i 
yedi lira 71 kuruş tutarındaki para ve : ,,. 

sair malların şekli tedviri meskut ve : Victor Francen • Gaby MorlaY S 
müphem bırakılarak, idare, işletme : f 
ve muhafaza yolları muallakta kal- .,11111111111111111111111111111111111111 
mış olduğu görüldüğünden K. mede- -
ninin 377 /4 üncü bendi m•ıcibince 
Koçhisar kaymakamı Şevket Kanca
nın bu kanunun 401 / 2 fıkrasına göre Dr. Muzaffer Sezer 
altı ay müddetle kayyım t:ıyinine, Doğum ve kadın hastalıkları 

· mütehassısı kayyrma tevdi edılen vazifenin mahı· 
yet ve vüsatına nazaran ayda seksen Viyana Üniversitesi kadın kJi· 
lira ücret takdirine, K. M. ııin 353 nikleri aabık (Hilfsarzti) AdliY' 
maddesi mucibince kayyımlık vazife- sarayı hizasında Ahmed Şahin I· 
sinin Koçhisarlı hissedarlara a~·rılan partımanında hastalarım her gUSl 
bilcümle para ve mallarm ida,.cai iş- kabul eder. Telefon: 2022 

lerinin kayyıma tevdiine, 371 inci ... ••••••••Iİ3iıımlli5•79 .. 1.,. ~ 
maddeye ıöre keyfiyetin !cAyyım ~ -
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Yerll hikaye 
TAYYARE POSTALARI 

Aşina bir yüz Ankaradan kalkıı 14.10 
İatanbula varıı: 16.00 
İatanbuldan kalkıı ıo.oo. 

Gümüşi tilkiden kürkünün yumu
fak tüyleri içine yüzünü gömerek, 
dışarıdaki müthiş soğuğun tesirin
den habersiz yürüyen Selma, birden
bire kulağının dibinde yalvaran bir 
eda ile ona bir şeyler fısıldıyan bir 
aes işiderek durdu ve akşamın yarı 
karanlığı içinde, perişan kılıkh, has
ta ve bitkin yüzlü bir adamın fersiz 
gözleriyle karşılaştı : 

- Hastayım, çalışacak halim yok, 
bir ekmek parası !Utfederseniz, bana 
büyük bir iylik etmiş olacaksınız. 

Hayır, bu adamda profesyonel di
lençilerin yapmacık edasından eser 
yoktu. Derin, bir teessürle titriyor, 
gözleri, yardımını istemek mecburi
yetinde kaldığı bu zengin kadına, bu 
tiatünlüğünden dolayı adeta kindar 
gözlerle bakıyordu. 
Çantasından çıkardığı bir lirayı 

\'erirken, kendisine uzanan elin tit
rediğini farketti, ve gözleri bir kerre 
daha acınacak haldeki bu adamın ba
kı~lariyle karşılaştı. Ayni Hihzada, 
Selmanın zihninde bir istifhamın 
çenkeli belirdi. Bu gözler, ferini kay
betmiş bu gö .. ler, ona bir şeyler söy
lüyor, aşina bir yüzden haber veri
yordu. Fakat kimdi, Yarabbi, kimdi 
bu adam ? Bir müddet zihni hep bu 
ıualle meşgul oldu, hafızasını yordu 
fakat bir türlü o yüzün kendisine ki
ıtıi hatırlattığını bulamadı. Belki ba
na öyle gelmiştir, dedi ve artık bu 
rnanaarz tesadüfle meşgul olmamaya 
karar verdi. 

Aradan epeyce bir zaman geçmiş
ti, gene soğuk bir kış günü Anafar
ta:lar caddesinde acelesiz adımlarla 

yürüyerek sinemaya gidiyordu. Bir
den, hemen yanı başında, hızla iler
Jiyen bir otomobilin, önünden kaça
rnayan bir adama çarptığını ~örerek 
bir çığlık kopardı. Sademenin şidde
ti zavallı adamı kaldırıma, onun a
yakları dibine fırlatmıştı. Selma, bü
tün vücudunda soğuk bir ürperti ile, 
kaldırımın üstünde yatan .,e başın
dan kanlar akan bu adama baktı. Ve 
bir hafta evvel kendisine sadaka ver
ıniş olduğu adamın ayni mazlum ba
kışiyle karşıla1 tı. Bu yüzdeki aşina
lık bu dei:ı o kadar kuvvetle zihnine 
hitab etmişti ki, etraftan koşuşanlar 
yaralının etraf mm sarana kadar ge · 
çen bir an zarfında bu yüzü dikkatl.: 
tetkik etti. Ve zihninaeki dUğilrn 

birdenbire çözüldü. Onu nasıl olmuş
tu da görUr görmez tanıyamamıştr. 

Bu, Nccatiydi 1 Aman yarabbi, na
ııl kabil olurdu bu ? 

Şişli salonlarının ~ık, kibar, sevi
len ve sayılan delikanlısı, şimdi şu 
ayaklarının ucunda yatan, perişan kr
yafetli, bitkin, tanınmıyacak kadar 
deği~i§ adamdı ha ! 

Ve birden zihninde hatıralar resm: 
geçid yap-aya başladı. 

Onun eski hayali gözlerinin önün
de canlandı. Ve ne kadar geceler 
genç kız rüyalarını bu hayalin doı
durmuş olduğunu büyük bir ıaraha\ 
le hatırladı. 

Tanıdığı gençlerin en güzeH, e'll 
yakışıklısı idi. On sekiz yaşmın bü · 
tün masum ı,araretiyle onun cazibe· 
ıine kapılmıştı. Kendisinden 'j:r ya, 
büyük amca zadesi Güzinle araların 
da, bu cazip gencin kalbini paylaşa 
rnamaktan doğan ne müthiş bir • .ka 
bet vardı. Fakat cnun e-trafındc. peı
vane gibi dolaşan yalnız Güzin miy
di ? Ya Leyla, ya Semiha. y. Pervin ı 
~vet, hepsi, bütün geııç kı .. lık drka 
daıları bu kaçırılmaz fırsatı ya~nız 
kendilerine hasredebilmt-k ~melıy 
ne kadar yanmışlar, göz ya~! .fa) mU-:
lerdi. 

Çok iyi hatırlıyor, onun!.. Boğa-. 

içinde ve Adada, kaç defa baş başa 
saatler geçirmişti. Onu, yaln' onu 
sevdiğini tekrarladığı zamar. kalbl 
saadetten çatlıyacakmış gil:i çarpar 
dı. Bütün bir hayatı beraberce geçir
menin tahayyülünden o Zdm2nlaı 

duymuş olduğu derin ,ıcaki1ğı hala, 
silinmez bir iz gibi içinde hissedi· 
yordu. 

Bir sene, tam bir sene sni-;rr.elerı, 
araya en küçük bir engel ginneden, 
baş döndürücü bir saadet içinde de
vam etmiş, nihayet bir eiin Heybeli
nin, "Çam limanı,, na !)akan ~ .. mlık
ları arasında ebediyen bi,.ibirl~rinin 
olmaya sözleşmişlerdi. Bu t_ rihterı 
sonra herkes onlara adeta ni~anlı na
zariyle bakmış, saadetbrini '· :akan· 
mıştı. Fakat, bir gün 1 Oh o t-c·, kun i 
günü de hatırlıyordu. Nec3tiyi, am
casının köşkünde, tenha bir odad"'. 
Leyla ile dudak dudağ1 1 ,.L. lc.dığı 
günden sonra hayat ona ne •.ıha .nmü. 
edilmez bir yük gibi g~r·in""lüştu 
Çırpınmış, ağlamıı, hatt:i t;l-n~, i biıc 
düşünmüştü. 

Fakat genç kız kederleri daima de
vamlı değildir, altı ay ~rı:ı~., ş,.vke . 
karşısına çıkmış, yeni b:-ııhyan bir 
sevginin harareti, e11kisinin kalbinde 
bıraktığı soğukluğu örtmüştü. 

Şevketle evlendikten sonra da bir 
müddet ondan bahsedildiğini işitmişti. 
Leyla ile evlendiklerini, Leyl~ı bed
baht ettiğini ,nihayet zavallı k'fzın bir 
seneden fazla tahammül edemiyerek 
kendisinden ayrıldığını, Necatinin ku
mara dadandığını söylemişlerdi. Fakat 
ondan sonra, işte, altı senedir, izini ta
mamiyle kaybetmişti. O kadar ki artık, 
çocukluk hayatının vefasız sevgilisini 
bir defa olsun hatırına getinneden ay
lar geçtiği çok vakidi. 

Altı sene, demek altı senede bir in
san bu derece düşebilir, bu kadar kor
kunç bir uçuruma yuvarlanabilirdi·. 

Sonra bir an korkulu bir farazıye 
zihnini kapladı: ya o tesadüf araya gir
meseydi de Necati ile evlenmiş ols~y
dı .. Onunla birlikte ne müthiş derın
liklere düşebileceğini, ne karanlık se
faletlerin çamurları içinde yuvarlana
cağını düşünerek titredi. 

Bu meşum düşünceyi dimağından u
zaklaştırmak için, kocasının §imdi bü
rosunda, kağıdları üzerine eğilmiı dü
tilnceli ve iÜzel yüzünü gözlerinin Ö· 
nüne getirdi. Ve arkasında bağm9ıp 
çağmpn kalabalığa batını çevirmeden 
hızlı adımlarla uzakla,tı. 

Hikayeci 

Ankaraya varıı 11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar İıtanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez 
Sah Ankara " 
Çarıamba Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Perıembe Halk ve Sakarya " 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehir ec.leri 

HALK ve YENl SiNEMALARDA 
MATİNELER 

n: 3705. - Takıi Telefon numaralan: 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpa.ıan civan: 2806. 3259: - Yeni-

ıehir ,Havuzbaır Bizim takıı: 2323 -
Havuzbaıı: 3390. 

Herıün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.0~ 

Cumarte1l 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden ba,ka 
HALK ıinemasında herıün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film değiıme günleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
oehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası : 2341 -

2342. - Elektrik ve Havaga:ı:ı Arıza Me. 
murlıığu: 1846. - Mesajeri $ehir Anba· 

OTOBUSLERlN t 1 k ve SON 
SEFERLERİ 

Ulus M. dan K. lere'ye 
K. dereden Uluı M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya 'dan Ulus M. na 

Uluı M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Kec;iörenden Uluı M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. da 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Sabah 
ı 1 k 

ıefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

S. pazan'ndan AkköprU'ye 6.30 
Akköprü'dcn S. paıarı'na -

Ak şanı 
Son 
ıefer 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

Yeniıehir, İıtuyon ve Bakanhklara 
her ıaatr beı geçe muntazam ıeferler 
vardrr. Pazar günleri ilk ıeferler birer 
ıaat ıonra baılar. 

POSTA SAATLERİ 
Poıta saat 19 a kadar latanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare poıta11 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAA TLER1 
Ha7clarpa .. ,.. ı Her .. 1>ili 1.20, lier 

akpm 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perııembe, cu
martesi Toroı ıUrat). 

POLiSTE 

Samıwı hattına : Herıün 9.35 (Kayıe
ri, Sıvaa, Amaıya bu 
hat üzerindedir). 

Zonguldak hattr : Hergün 15.00 
Kmkkaleye rayotobilı 16.05 1 
Diyarbakrr battı : Hergün 9.40 

1

---------:-- G ON LOK : 
Feci bir yangın 

Bir iki gün evel Kavaklıderede Ô
turan Fatma isminde bir kadın soba 
yakmak için eline geçirdiği benzin 
§işesinden sobadaki kömürlerin üstü
ne biraz akıtmıt ve şişeyi de sobanın 
dibine koyup kibritle tutuşturmuş
tur. Fakat çok geçmeden orada du
ran benzin şişesi birden parlıyarak 
evin içi ate§ içinde kalmıştır. Bu ini 
facia neticesinde Emine ile küçük 
bir çocuğun el, ayak, bacak, yüz gibi 
çıplak yerleri yanmıştır. Zavallılar 
güç halle kurtarılarak hemen hasta
haneye kaldrrılmıt tedavi altına alın
mıılardır. Tahkikata girişilmiştir. 

Fen Fakültesinde 
B. Besim Tanyel fen faktilteıi tec • 

rübi fizik asistanlığına, Nuriye Asım 
Pınar fen fakültesi jeoloji, mineroloji 
ve paleontoloji asistanlığına yeniden 
tayin edilmi!lerdir. 

Arabi - 1356 
21 Şevval 

S. D. 
Güneı 7 24 

Rumt - 1353 
Birinci kinun 13 

S. D. 
Akoam 16 45 

Hayriyi yaralayan cüce 

tevkif edildi 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Hayri a

dında birini tabanca ile yaralıyan cü
ce Simon ıorgu hakimi kararile bugün 
tevkif edildi. 

Simon ifadesinde mini mini bir a
dam olduğu için 9 ya,ında bir çocu
ğun bile kendisini dövebileceğini, o
nun için, daima yanında bir tabanca ta 
gıdığını ıöylemiı ve : 

- O gece, demiştir, evde hiç tanı -
madığım bir adam gördüm. Bana doğ
ru geldi, hırsız sandrm. Korkutmak i
çin havaya ate! ettim. Ona rast gelmiş 
ve yaralamıt. 

Japonya mektubu: 

Alman- İtalyan 
japon paktı 

Tokyo, İlkkdnun 1931 

Le Temps muhabirinden: 
Almanya Italya ve Japonyanın, ko-r realite olur. 

münizm iJe mücadele içın merasimle Halbuki mesele italyan ve alman ba
imzaladıkları pakt kar~ısmdaki milli kımından başka şekilde görülmek la
aksülamelin gazetelerde, resmi şahıs- zımdır. İtalya ve Almanya ıovyet Rus
larla siyasi partilerin beyanat ve tebli- ya ile ticari münasebetler idame et
ğatında bir terkibini arıyanlar şu iki mektedirlcr. Eğer Avrupada yeni bir 
müşahede de bulunurlar. uzla§ma olur da Almanya ve İtalya tat-

BunJardan birincisi bütün mahfille- min edilir iseler pakt, Japonya için, 
rin bu paktı tasvib etmeleridir. Halkın kıymetsiz bir vesika hükmüne dii?Cbi
ne dü~ündüğünden bahsetmiyeceğiz. lir. 
Zira, büyük gazeteler kamoyu adeta Bütün bu sebeblcrle davanın menşe
ablokaya almış olduklarından bu vesi- ini uzak farktan ziyade Avrupada ara
kanın mahiyeti pek malum olmamış mak lazımdır. 
sayılabilir. 

Diğer taraftan, paktı bütün mahfil
lerin tasvib etmesi de, bir tezad teşkil 
etmek bakımından, dikkate layiktir. 

Japonya 
Zira, bu yakınlarda az çok gürültü ile Ingiltcre \,ine yardım ederse 
yıl dönümü kutlanacak olan ilk ve asıl 
pakt, yani alman - japon paktı, vaktiy
le o derece şiddetli ve öyle umumi bir 
şekilde tenkid olunmuştu ki onu imza
lamış olan dı§ bakanı B. Ari tanın istifa
sı buna atfedilmişti. 

İkinci müşahede ise, Amerika ve İn
gilterede yeni paktın icra etmiş oldu
ğu aksülamel kar§-Jsında gerek aynı 
mahfillerin ve gerek gazetelerden bir 
çoğunun göstermekte oldukları hayret 
tir. Japonların bu husustaki telakkisi 
şudur: Marx'ın mezhebini reddeden üç 
memleket bu tehlike karşısında birleş
mişlerdir. Açıkca tarif edilmiş sebeb
lere istinad ve yalnız kendi milletleri
ne inhisar etlen tedbirler almak husu
sunda fikir teatisi makaadiyle yapıl

mıt olan böyle bir birlik - bu mezhebin 
propagandacılığını yapmak gibi gizli 
bir niytt besledikleri takdirde - devlet
lerden hiç birine zarar vennemek 1!
zımdrr. 

Paktın akdini icabeden 
t1ebebler 

"Niti-Nişi,. gazetesi, İngilterenin 
Uzak Şarktaki ıiyaaet hakkındaki bir 
baş yazısında ezcümle diyor ki : 
"Eğer İngiltere, Çındeki Japon 

aleyhtarı rejime yardımda bulunmak
ta devam ederse, beklemediği bir mu
kabil tazyikle kartılasmaaından kor
kulur. Eğer İngiltere, Uzak Şarkta
ki deniz kuvvetlerini fazlalaştırma
yı düşünüyor ise, böyle bir tedbir bir 
blöf mahiyetini atmıyacaktır. Nite
kim, İtalyan-Habef anlaşmazlığı es
nasında İngilterenin Akdeniz kuv
vetlerinin takviyesi de muvaffakiyet
le neticelenrnemi!tir.,. 

İngiltere 
Japonya hadiselerin tekerrü

rüne mani olmıyacak 

Gazeteler, Uzak doğu vaziyeti hak
kında bir çok makaleler neırediyor
lar. 

Deyli Telegraf gazetesi Hongko
ng'da kara ıuları reıımınin ihl§li 
münferit bir vaka olmakta be16ber 
vaziyeti vihimlettirmekten hali kal
madığını kaydediyor ve diyor ki : 

''Japon orduıu, Yangtse'de vuku 
bulan hidiseler üzerine İngiliz ve A
merikan hükümetlerine vadedilmiş 
olan arattırmalarını tavik için çok 
gayret sarfetmektedir. Buna binaen, 
Japon hükümeti hldiıelerin tekerril
rüne mani olamıyacaktır.,, 

l le anlaşmaya te~vik .~diyor. Ve :o~ 
litaire devletlerın dunya bolşevık:S. 
ğine kartı gösterdiği mücadeleye iıfııo 
tirak etmiyor.,, 

"Berliner Tageblatt,, gazetesi ~ 
panın bu beyannamesini Moakovan111 
bir zaferi suretinde telakki ediyor. 

"Açık konuşmalı!'' 
Sabah gazeteleri, İngiliz Bqvelda 

linin beyanatı hakkında geniş tefı• 
leri ihtiva etmektedir. 

Fölkişer Beobahter gazetesi, .... 
akşamı söylenen sözlerin icraat saha
sına intikalini temenni ve bunUıll 
mantıki ve lüzumlu bir netice ola~ 
ğını kaydeylemektedir : Muhtemcıl 
her türlü anlaşmazlık ve kaygılaıt 
izale için mecvud meselelerin doataıt 
ne ve açık bir surette görüıülıncti. 

Alman i tekleri · 
Berliner Tageblat gazetesi yu .. 

yor : 
''Şimdi artık tamamen yerinde ol

duğu sabit olan Alman istekleri ma. 
lCım bulunmaktadır. İngiltere htik~ 
meti tarafından başlanan işi zorla,t
tırmamak için ihtiyatlı davranılma
sını B. Çemberlayn gazetelerden rica 
etmiştir. Bu ricayı istilzam etmiş o
lan bir çok iftira neşriyatına artıli 
nihayet verileceği ümid edilebilir.,, 

fn,,.iJiz muhalefet politikası 
D~yçe Allgemaniye Saytung, B. 

Çemberlayn'ın beyanatının noel bay• 
ramının yaklaştığını anlatan bir li
sanla yapılmış olduğunu hatırlattılııı
tan sonra diyor ki : 
"Görüşmeler dış politika sahasında 

yeni bir unsur ortaya koymuş olma
makla beraber, memleketin iç poli
tikası bakımından belki de çok daha 
müh,im olmuştur. Zira İngiliz muha.. 
lcfet sevivcsinin halen pek dCin oldu
ğunu bir · kerrc daha göstermiftir.,. 

İtalya 
Çin doğruclan <ıoğruya 
Japonya ile göriişmeli 

Giornale d'İtalia gazetesinde Vir
ginio Gayda çinlilerin, Brükeel ,,. 
Nankindeki italyan mümessillerinin 
tavsiyesi veçhile, doğrudan doğruy& 
japonlarla müzakereye başlamaları 
lbımgeldiğini yazmaktadır. 

Gayda diyor ki: 
"- İtalyan fikirleri dinlenmiş ol· 

saydı Çin harbı çoktan bitmi~. olur
du. Mareşal Çan - Kay • Şek ın be
yanatı Çinin imkanlarına tevafuk et• 
memektedir. Çin sahilleri j~ponl~ 
tarafından kontrol edilmektedır. Çın 
orduları dağılmıştır/ ve kendi~i ma~t 
güçlükler içindedir. Çin delıce hır 
mukavemet göstermesi için teşci edi· 
liyor. fakat herkes onu yalnız bıra• 
kıyor.,, 

İngihcrenin k<1tii niyetinin 
bir teznhürii 

Bu ıebebler ikidir: Birincisi pek e
saslı olup Japonya mevcud kaldıkça 
mevcud olacaktır: Komünizm kini. Çün 
kil, bilindiği gibi, japon milli sistemi, 
aile'ye iatinad etmektedir. Japonya, 
milyonlarca kolu olan bir tek ailedir. 
ve bunun siyasi ve dini reisi imparator
dur. O aileden olmak reisin riyasetine 
biat etmek demektir. Ailenin muhi
ti yalnız nesilden netsile değil, ona ilti
hakla de genişliyebilir: Koralılar gibi .. 
Bu hususta reisin muvaffakati ile veya 
evlenerek aile içine girmek kafidir. 
İmdi japonlara göre, komünizm yal

nız aileyi ve dini yıkmakla kalmayıp 
milli birliği de tahrib eder. Paktın i
kinci sebc.bi arzidir: Mançu kanun tesi
sinden beri Japonya tecerrüd halinde ve 
dostsuz kalmıştır. Hususiyle otuz se
nelik dış politikasının mesnedi olan 
ingiliz dostluğunu kaybetmiştir. 

İtalyanlar Filistinde propaganda 
Deyli Herald gazet~si, Ja~o~ya- ~apmağa devam ettikleri müddc:tçe 

nın, Japon mallarının ımhası ıntıka- . . .. 
mını almak üzere Tsingtao'ya 30 bin İngiltere ıle İtalya arasındakı muna 
kiti gönderdiğini ve dün bu tehirde sebetlerin düzelmesine imkfi.n otma
yeniden Japon binalarının yakıldığı- dığı hakkında Eden taraf•r.dan Avam 
nı yazıyor. kamarasında yapılan beyanatı tehir 

Almanya 
Papa fran~ız t'oeyalistlerine 

el uzatıyor 

eden Messagero gazetesi : 

"Bu sözler İngiltere hiik<lmeti ta· 

rafından gösterilen suiniyetin bir te· 

zahürüdür .. , demektedir. 

Japonya bu dostlukları tekrar ka
zanmak için boş yere uğraşmıştır. Al
manya ile ilk paktı imzaladLktan sonra 
teşebbüslerine devam ettiği sırada bu

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-=========-====:::-==::::::--~ J günkü Çin had~esi zuhur etmiş ve o za- Gazeteler, Papanın Fransız ::::lle

tine 'hitaben netrettiği beyannameyi 
büyük baıtıklarla basmaktadır. Papa 
bu beyannamesinde, katoliklik duy
gularını ve eserlerini anlamak iste

yen Fransız sosyatis•lerine ktisenin 
el uzatmaya amade bulunduğunu te-

Sahte paıo imal 
eden bir çete 

Çapraz kelimeler 

5 ' 7 8 9 

Soldan aağa: 
1- Ankara radyosunun masalcısı 
2- Topraklar 
3- Kadın - Göl 
4- Bir nota - Fasın ~imali 
5- Yıkıntı. kıralların başlarına giydikleri 
6- Bir musiki aleti - Dört köşe 
7- Yuvarlaktır, oynanır - Arabca at~. 
8- Radyonun sesini yükselten 
9- Aıağıya gel 1 • Caka 

\'ukarıdan aııağıya 
1- Çanakkalede bir y..:r, Ankarada bir 

cadde 
2- Şarkta bir villyet. 
3- Sıcakta almmrzda biriken damlalar • 

Koçan 
4- Anadoluda bir dağ 
5- Argoda 11rhoo - Atın ayaiına çakılan 
6- Çok değil - Kııın yağar 
7- Kilometreye yakın bir İngiliz ölçüsü • 

Ekilecek toprak. 
8- Gergin - Nefret nidaar 
9- Hendek - Radikal 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit teldi 

Meselenin kazanma şekli 
Beyazlar: Karalar: 
1) Ruh d3 - d4 + 1) Şah c4 - c5 

(pb demektir) 2) Piyade c6 X d5 .. 
2) Ruh d4 x d5 + en yenııı 
S) Fil d2 - d4 + 3) Şah c5 - c6 
4) Fil a4 - el veya - .c4 

veya - e2 Beyaz bu hamle ıle 
kara veziri n neticede oywıu kuaıur. 

mandanberi de vaziyet büsbütün ger
ginleşmiştir. Bundan dolayı, denilebi
lir ki Japonyanın kati surette Alman
ya ve İtalyaya temayülü bir kaç aylık 
bir maziye maliktir. 

Bu iki •ebebten ikincisi, paktın im
zasına sa.ik olmut bulunmak lazımdır. 
Eğer Japonya iki dostunu daima ya
nında göreceğinden emin olsaydı yeni 
dostluklar aramazdı. Aşahi gazetesi, 
pakt İtalya ile imzalandrktan sonra, 
şöyle yazıyordu: Ölüler arkasından 
ağlamak bir teye yaramaz. İngiliz doet 
luğu ölmüştür.,, 

Paktın neticeleri 
Bu paktın neceleri neler olabilir ? 

Askeri bakımdan bunun hiç bir hükmü 
ihtiva etmediği ısrarla beyan olunmuş
tur. Ancak paktı imzahyan diğer iki 
devlet bir harbe tutu1acak olurlarsa 
Japonyanın bunlara karşı takib edece
ği tarafsızlık politikası, hadiselerin de 
yardımı ile hakiki bir ittifaka inkilab 
edebilir; hele bu harb komüniet pren
siplerine doğrudan dofruya veya bil
vasıta taraftar milletleri kartılaftıru-
aa ••• 

Bu ihtimal, tuavvur edildiği gibi 
ideolojik i' birliği ekonomik bir if bir
liii halini alına bu üç devlet için, bir 

min e; ' ·•edir. 

"Angriff,, diyor ki : "Fransız ko
münistlerinin katolik halkı elde et
mek için ıon zamanlar·~:ı t.arfettikle
ri gayretlere bu beyanname 'oğru

dan doğruya bir cevab tetkil ·~r. 

Papa, katolik liderleri markisistler-

İı.t... . , .. ~ \ .ı. ; ı:.v•''"ı - Gabrl• 
yel, Şevket ve Hikmet isminde üç genç 
hukuk fakültesinin mühürünü taklid 
ederek tramvay şirketine ve diğer şir• 
ketlere müracaat edip paso almak te • 
§ebbüsünde bulundukları iddiasile ya
kalanmışlar, sahte vesikaları ve mÜ· 
hilrlcrile beraber adliyeye verilmiş· 

}erdir. Suçlulardan ikisinin üniversi• 
te ile alakaları yoktur. 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ IZMIR Enternasyonal Fuarına ~ - = ~ Hazırlanınız ~ 

~ 20 agustos 20 eylul ~ - -
1938 3-7041 ; 
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.................................................... 
Küçük il&n 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilinlardan· 
Bir defa iı;in 30 kuruş 
İki defa için SO kuruıı 
Üç defa için 70 kuruıı 
Dört defa için 80 kuruıı alınır. 

• Devamlı küçük illıılıınn her defası : 
iı;in JO kuruıı alınır. Meseli 11 defa i 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı i 
alınacakur, 1 
Bir lı:olayhlr olmak Qzere, her satır, 
kelime aralarındaki boiiluklar müstes- i 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük l 
Uln ızo h.ırften ibaret olmalıdır. 1 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruıı alınır. --.... --..... · ... ··-····················· 

Satılık : 
--

Çok mühim bir fırsat - Çocuk 
.arayı caddesinde, Kurşuqlu camii ya
tunda, asfalt Uzerinde, müstakil iki 
daireli su, hava gazı, elektrik tesisat
h 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

MOTOSiKLET - Asri kovanlar 
arılarla, bir beygir elektrik motoru, 
baskül ucuz satılıktırlar. Telgaz, Aziz 
Alpaut. 3-7139 

Bağ alınacak - Satmak istiyenle • 
rfn Yeni Halde Çankaya matbaasına 
müracaatları. Telefon: 3655. 3-7194 

Kiralık : 
--

Kiralık daire- Yenişehirde, elek
trik §irketinin tam önünde 34 No. apar 
tımanda iki oda, bir hol, mutfak ve 
banyo. Suyu ile 40 lira. 3-720'7 

Kiralık oda - Yeniıehir tnkılab 
sokak No. 4 alt kat mobilyalı oda. Kut· 
lu arkası. 3-7206 

Kaloriferli 6 odalı daire ehven fi. 
atla kiralıktır. Çankaya caddesi Sarı· 
kötk kartısı No. 49 tekerci Hacı Be· 
kire müracaat. Tel. 3050 3-7029 

Kiralık oda - Y enişehirde Bakan
lıklar caddesinde her türlü konforu 
haiz bir apartıman dairesinde bir oda 
bir bayan için kiralıktır. Ecnebiler ter
cih olunur. Kmlay genel merkezi ka
pıcısı Kamil Ayana müracaat. 3-7138 

Kiralık aparbrnan daireleri - Y c
nişehirde İsmet Jnönü caddesinde eski 
postahane yanında yeni yapılan apar
tımanda her türlü konforu havi dörder 
oda ve ayrıca holü olan daireler kiralık 
tır. Kapıcıya müracaat edilmesi -7153 

Kiralık büyük bir oda aranıyor -
Yenişehirde, jimnastik ve dans dersi 
için büylik bir oda aranmaktadır. Pos-
ta kutusu 1046. 3-7143 

iş Anyanlar : 

Dans dersleri - Diplomalı bir 
proiesör Bayan beden terbiyesi (kül
tür fizik) ve modem dans dersleri 
vermektedir. Dersler toplu, hususi 
olduğu gibi aile nezdinde de kabul 
olunur. Yenişehir posta kutusu 1046 

3-7080 
Arsa alınacak - Ta~han Balıkpaza

rr, İtfaiye arasında satılık arsası olanla
rın Çankaya matbaasına müracaatları. 
Tel. 3655. 3-7193 

h Verenler : 
Mürettip alınacak - Kasada. ma

sada, cetvelde eli çabuk iki mürettip, 
eyi ücretle, alınacaktır. Çankaya mat-
baasına milracaat. 3-7192 

ŞEHİR LOKANTASI 
Meıhur JANOSSY orkes· 
tro devam ediyor. 

3 - 7178 Karpiç 

[BuGüM ·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUŞ 1 
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YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
ur~--

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Diş tabibi Hamdi Alagün .. Ihsan Çandır 
Pazardan maada b.ergiln dit tedavlıi, çene rontkeni. 
Yenişehir. AtatUrk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalaı No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

Ot US 

Vilôyetler · 
Otobüs alınacak 

İzmir Belediyeainden ı 
l - Belediye tarafından itlctilecek 

"4" veya "6'' ıilindirli tam dizel motör
lü 24 kişilik oturma yerli ve on iki kişi 
ayakta duracak sahanlıklı ve şehir içi 
yollarında çalıtan tiplerden olmak ü
zere 10 adet komple trambüs tipinde 
otobila kapali zarfla münakasaya kon
muştur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni 
gümrük, muamele, belediye, tahliye, 
kordon, ve istihlik reıim ve ücretleri 
belediyeye aid olm&k üzere İzmir bele
diyesinin Alsancaktaki otobüs gara
jında teslimi şartile sekiz bin bet yüz 
liradır. Hepsınin bedeli (85,000) lira
dır. 

3 - Mali ve f cnnt şartnameleri posta 
bedeli hariç dört lira yirmi beş .ıcuruş 
bedel mukabilinde İzmir belediyesı 
makine ve elektrik mühendisliğinden 
tedarik edilir. Taşradan istıyenler 
ş-.:tname ve posta ücretini peşın gon
uermelidirler. 

4 - !hale 8 şubat 938 salı günü saat 
on altıda lzmir belediyesi daımi encü
menince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 6375 liradır. 
6 - Nakden verilecek teminat akçe

si ihale tarihinden asgari bir gıin evel 
belediyeden alınacak 1iş mukabılinde 
Iş bankasına yatırılacaktır. 

7 - Teklif yapacak firmanın oto
büsler hakkındaki şartnamede yazılı 
maddeler ile birlikte bilumum kataloğ 
ve teknik resımlerlc broşür plan ve i
zahnamelcri ve yedek parça katalo
ğunu ve fiat listelerini vermesi mecbu
rıdir. 

8 - İştirak için 2490 sayılı kanunun 
tarifi daıresinue ihzar edilmiş teklif 
mektupları ihale tarihi olan 8 şubat 938 
salı günü azamı saat on beşe kadar İz· 
mir belediye reisliiine verilmelidir· 

(4503-4693) 3-7202 

Hastane pavyonu yaptırılacak 
C:ran.k.ırı v ılayeti .Uaımı a:.ncwne

ninden : 
1 - Talip çıkmaması dolayısiyle pa

zarlığa konuian iş: Çankırı il mer.ke
zindc yapılacak hastane pavyonu olup 
keşif bedeli 36569 lira 20 kuruıtur. 

2 - Buna aid ,artnamc ve evrak şun
lardır: A- Eksiltme ıartnamcıi, B· Mu
kavele projeıi, C· Bayındırlık i9leri 
genel tartnameıi, Ç • Fenni p.rtname, 
D- Hususi tartname, E- Kefit cedveli, 
F· Silıilei iiat oedveli, G· Metraj ced
veli, H· Proje ve grafiktir. latiyenler 
bu evrak ve ,artn&meleri Çankuı, An· 
kara, lstanbul Nafıa müdürlüklerinde 
görebilirler. 

3 - Ha.tane inpat bedelinin 20 bin 
lirası 937 büdccsinc mevzu tahıl.attan 
verilecek, mütebakiıi 938 ıeneıi büd
cesindeki tahsisattan tediye edilecek
tir. 

4 - Pazarlık 29 birinci k.lnun 937 
çar,amba gUnU aaat 16 da Çankırı vi
llyeti daimi encümeninde yapılacak-

tır. . 
5 - Pazarlığa iirebilmek için istek

lilerin 5485 lira 46 kurut kati teminat 
vermesi bundan ba.§ıka en u bef bin li
ralık yapı iti yapm'ıf olması ve Nafia 
vekllctlnden almmıt ehliyet veeikaaı 
ibru etmesi ve ticaret oduma kayıtlı 
bulunmaaı p.rttır. (8185-4503) 3·6873 

Karakol yaptınlacak 

Mardin Vilayeti Nafıa Müdürlü -
iünClen : 

1 - Ekıiltmeye konulan .,: Nu
aaybinde Mar Yakup mevkfüıde ye· 
niden yapılacak gümrük brolllk ka
rakolu. 

2 - Kcfif bedeli (24854) lira (23) 
kuruştur. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır. . 

A • Eksiltn'le şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık itleri genel ,art

namesi 
D - Keflf, tahlil ve ıilıllei Iiat 

cetvelleri 
E - Proje 
İstlyenler bu prtnamel" ·• Mar

din nafıa dairesinde görebil :r1tr. 
4 - 20 birinci kanun 937 tıırihin· 

den itibaren yirmi gün mü idetle ka
pılı ıarf uıuliyle eksiltmeye çıkarıl
mıf olan bu itin ihalesi 10 ikincika 
nun 938 pa.ı:artcıl günü a..~ 12 de 
Mardin nafıa dairesinde toT>ll\ı.acak 
olan komisyonu mahıuı mariçc:tiyle 
yapılacaktır . 

5 - Eksiltmeye gircbil"llck için 
isteklilerin 1864 lira temin<ıt akçesi
ni vermesi ve 1 temmuz 937 t~rlb ve 
3645 aayılı reım1 gazete ile nt"şir ve 
ilin olunan müteahhitlik ver.ilca.siyle 
mali vaziyeti hakkında ticar~! oda
aından alman belgeyi ve işin ehli ol
duiuna dair ehliyet vesOcasını glSs
termcıi ıarttır. 

6 - Bu iı için daha fada malO
mat almak iıtiyenlcrin Mardin nafıa 
daireıine müracaatları ilan olıınur. 

3-7213 

Soşe f nşaatı 

Seyhan villyeti daimi enümenin
den ı 

1 - Eksiltmeye konulan it: Kara 

İsalı - Taraua yolu iltiaa.kından 1544,50 
metre uzunluğundaki fOSC inşaatı ve 
ke9if bedeli (16,446) lira (44) kuruı
tur. 

2 - KeŞif evrakını gö~ek istiyen
ler nafia müdürlüğüne müracat edebi
lirler. 

3 - Kapalı zarf usuliylc elmiltme 
17-1-938 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat on birde vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1233) lira (48) kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve res
mi gazetenin (3397) sayılı nüshasında
ki talimatnameye tevfikan nafia veka
letinden verilmiş müteahhitlik vesika
sını gösterme:si lazımdır. 

İsteklilerin teklif mcktublarmı ü~ün 
cü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline k,!dar •ı:layet dai:ni encümeni 
reisliğine makbuz mukabilinde \':rme
si muktezidir.Posta ile gönderilecek 
tekliflerin dış zarfı mühur mumu ile 
iyice kapatılmıt olacaktır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4680) 

3-7181 

Hastane yaptırılacak 
Giresun Nafıa Mi.•lürlüğünden : 
1 - Giresun vilayet merkezinde 

yeniden yapılacak hastane binasının 
yalnız kargir ve betonarme aksilmı 
vahit fiatlarla üzerinden c!tsiltmeye 
konulmuştur. Bu inşaatın muhammen 
bedeli 48835 lira ise de 937 sen~sin
de yapılacak mikdarı 250<l0 !ıraya te
kabül eder kısımlardır. 

2 - Bu işe aid ewak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D • Hususi şartname 
F - Vahit fiat cetveli 
G - Proje ve plan 
İstiyenler bu evrakı 240 kuruş be

del mukabilinde nafıa müdarlüğün
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 13-1-938 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 15 de 
vilayet hususi muhasebe binası i~inde 
toplanacak olan vilayet encümenince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin 36(52 lira 61 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi, bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları da haiz olup 
göstermesi lbımdır. 

A - Nafıa vekAletinden alınmış 
937 ve 938 seneleri için cari en aşağı 
25000 liralık mUteahhitlik vesikası. · 

B .. "'Mahalli ticaret odasında 937 
ıenealnde kayıtlı olduğuna dair ve
sika. 

6 - Mukavelenamenln akdini mü
teakip bir ay ıarfında inşaatın muka
vemet ve betonarme hesablarını diplo 
malı bir mühendis veya mimara yap
tırdıktan sonra nafıa mUdUrlliğUnc 

tasdik cttirmeğe müteahhit mecbur 
tutulacak ve ondan sonra ihale kati
yct keıbedecektir. 

7 - Teklif mcktublarr yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar vitayet enc:iml'nine 
getirilerek encümen reisl;ğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile g8nderilec:ek mektupların niha
yet 3 üncü maddede yazılı SC"~te ka
dar gelmlt olması ve dıt zarfın mü
hilr mumu ile iyice kapatılmr'i olma-
11 lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4684) 3-7196 

Antalya meyvacılık istasyonu 
binaları in~a edilecek 

Antalya Nafıa Müdürlüfünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 40514 

lira 77 kuruf bedeli keşifli Antalya 
meyvecilik istasyonu binaları inşası. 

2 - Bu işe aid olan evrak şunlar-
dır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
F - Husust gartname 
T - Keşif cetveli 
F - Proje 
İstiyenler bu şartnamelerle evrak

ları nafıa müdürlüğünden görebilirler 
ve 10 lira mukabilinde aldırtabilirler. 

3 - Eksiltme 3 kanunusani 938 ta
rihine müsadif pazartesi gilnii saat 
onbeşte Antalya nafıa dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 3038 lira 61 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri bundan baş 
ka nafıa vekaletinden alınmı' yapı 
müteahhitlik veıfkası ibraz etmeleri 
ve yaptıkları en bilyük işin bedeli on 
beş bin liradan a•a~. olmaması. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
3 cU maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Antalya nafıa müdür
IilğU dairesine getirilerek eksiltme 
komiayonuna makbus mukabili vcril
me k şarttır. 

Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet UçüncU maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve dıf zar
fın mühür mumu ile iyice kapatıl
maaı lbımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. (4566) 1-6975 

Bir Vali konağı 
yaptırılacak 

Kapalı zarf uıuliyle ilan. 
Mardin Vilayeti Daimi Encüme • 

ninden: 
1 -Mardinde Firdevs nam mevki

deki nümune fidanlığında 22946 lira 
50 kuruş bedeli keşifli yeniden bir va
li konağı yapılacaktır. 

2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılan bu inşaat 31 birinci kanun 
937 cuma günü saat 12 de Mardin dai
mt encümeninde ihale edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 1721 
liradır. 

. 4 - İnşaata mart 938 ayının ilk 
haftasında başlanacak ve 180 i~ gü
nünde inşaat ikmal edilecektir. 

5 - Buişe aid evrak şunlardır : 
A - İdari şartname, fenni ~artna

me, bayındırlık genel şartnamesi, ke -
şif hülbasr, metraj cetveli, mukavele 
projesi. 

İstiyenler bu evrakı Mardin vilaye
ti daimi encümeni ile nafıa dairesin -
den parasız alabilirler • 

6 - Müteahhide, ihale bedelinin 
sülüsünü tccavUz etmemek ve teminat 
vermek şartilc peşin avans verilecek -
tir. 

7 -İsteklilerin yukarıda yazılı mu
vakkat teminatı vermekle beraber fen
ni ehliyet ve ihtisaslarına güvenilir 
olması ve 3645 sayılı resmi gazete ile 
neşir ve ilan edilen talimatQ.amede ya
zılı evsaf ve şeraiti haiz olmaları şart-
tır. . 

8 - İsteklilerin teklif mektublarını, 
ihale saatinden laakal bir saat eveline 
kadar Mardin daimi encümen riyase
tine vermeleri ve yahud göndermeleri 
ve postada vaki olacak gecikmelerin 
mazeret teşkil etmiyeceği gibi muay
yen saatten, sonra gelecek teklif zarf -
tarının kabul edilmiyeceği ilan olu-
nur. (8187§4505) 3 -6871 

'Motör tesisatı 
Gaziantep Belediyesinden ı / 

Hali hazır Gazi Antep belediye buz 
fabrikası binası içerisine ilave edile -
cek ikinci bir motör ve tesisatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuı -
tur. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 
(10517,05) liradır. 

2 - İsteklilerin bu ite aid prtname 
ve aair evrakı Gaziıntep belediyeıin -
den parasız olarak alabilirler. 

3 -Eksiltme 25. 1. 938 tarihine rast
layan sah günü ıat 15 te Gaziantep be
lediyesinde yapılacaktır. 

4 - 2490 numaralı kanunun 16, 17 
inci maddelerine uygun (788,78) lira 
muvakkat teminat. 

5 - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
6 - Teklif mektubları ihale gilnü 

1aat 14 de kadar ilmühaber mukabilin
de belediye reisliğine verilecektir. 

7 ...! Posta ile gönderilecek mektup
ların iadeli taahhüdlil olmaıı ve niha
yet bu saate kadar riyasete gelmiş bu
lunması lbımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat al -
mak istiyenlcrin Gaziantep belediye 
reisliğine mUracaat etmeleri ilin olu-
nur. (4509) 3 - 6867 

Ak~akale ve Resülayn istas
yonlarında Gümrük ve Muha-

faza bölük komutanlığı 
· yapılacak 

• 
Urfa Nafıa Direktörlüğünden 
Vilayetin cenub hududu üzerinde 

Akçakale ve ResUlayın istasyonların
da yeniden inşa edilecek olan iki adet 
Gümrük Muhafaza Bölük komutanlı
ğı binası (55,462) lira (80) kuruş be
deli kctif Uzerinden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme 11·1-938 tarihine 
müıadif salı gilnil ıaat 14 de Urfa Na
fıa müdürlüğü odasında toplanacak 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Bu iki bina inşaatına aid mu
vakkat teminat mikdarı (4023) lira 
(14) kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektupları
na aıağıdaki evrakı bağlamalan tart· 
tır. 

A - Yukarıda mikdarı yazılı temi
nat akçesinin malaandığına yatırdıkla
rına dair sandık makbuzu veya hükü
metçe muteber bir bankadan alınacak 
teminat mektubu. 

B - Teklif ıahiplerine Nafıa Ve
kaletinden verilmiş asgari {30,000) li
ralık ehliyet veıikası veya muaaddak 
sureti. 

C - Teklif sahiplerinin mensub 
oldukları ticaret odasından aldıkları 

1937 senesine aid veıika veya muıad
dak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis veya fen 
memuru olmaaı veya bunlardan birin
den bu işin mesuliyeti fenniyesini der
uhte edeceğine dair alacağı teahhüt se
nedi, 

4 - İsteklilerin arttırma ve eksilt
me kanununun umumi hUkUmleriyJe 
kapalı zarf usuliyle eka~meye dair o
lan maddeleri ve eksiltme ıartnamesi 
ahkAmına ve yukarda yazılı maddele -
rin icabına riayet eylemeleri ıarttır. 
Aksi halde hiç bir mazeret kabul edi
lemer. 

S - lateklllerln bu ite aid proje, 

25 - 12 - 1931 

evrakı kegfiye ve şartnameleri Urfa 
Nafıa müdürlüğünden isteyerek göre
bilirler. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatından bir saat 
evveline kadar eksiltme komisyonun& 
varması şarttır. Postada vaki gecikme
lerden dolayı komisyon mesuliyet ka '" 
bul etmez. (8432 - 4639) 3-7082 

Muş lıükümet konağı ikinci 
katı inşa edilecek 

Mut Defterdarlığından : 
1 - Keşif bedeli (21035) lira (50) 

kuruş olan Muş hUkümet konağı i· 
kinci kat inşaatı kapalı zarf usuliyle 
26-11-937 tarihinden itibaren eksilt .. 
meye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu işe ait: 
A - Eksiltme şartnamesi: 
B - Mukavele projesi: 
C - Bayındırlık genel şartnameıl 
D - Yapı· işlerine ait fenni şart• 

name: 
E - Metraj keşif ve silsilei fiat 

cetveli: 
F - Projeyi: 
Muş defterdarlığında • örebilirl~ 
3 - Eksiltme 26-1-938 tart: U.. 

müsadif çarşamba günü Sl'at •1 brf
tc Mut defterdarlığında yapı~c \ktt6 

4 - Eksiltme kapalı zarf usul{f
ledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içla 
isteklilerin (1577) lira (66) kurUf 
muvakkat teminat vermesi ve bun· 
dan başka da Nafıa vekaletinden ve· 
rilmiş yapı müteahhitliği ehliyet ve
sikasiyle 937 yılma ait ticaret odau 
vesikalarını göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncl 
maddede yazılı saattan bir saat evv .. 
line kadar Muş defterdarlık dair .. 
sindeki eksiltme komisyonu reisli
ğine makbuz mukabilinde verilmeli
dir. . 

Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet ilçüncü maddede yazık 
s'!-Bta kadar gelmiş olmasr ve dış .zQlo 

fın mühür mumu ile eyice kapatrl
mıf bulunması lizımdır. Postada olaa 
gecikmeler kabul olunmaz. 3-6974 

Elektrik Makini ti aranıyor 
Tokat Belediye Reisliğinden : 

135 lira ücretli Tokat hidro elci-' 
trik aantrahna ehliyetnameJi bir ma
kinist alınacaktır. !ıteldllerin ehli
yetname, bonservis ve diğer vesika
lariyle Tokat elediye reisliğine ml
racaatları. (8476/4658) 3-71• 

AskerJ fabrikalar.-=·-· .. 

115 adet Grafit Pota 
Aıkeri Fabrikalar Umwn Müdür • 

lüğünden: 

Tahmin edilen bedeli (2825) Ura 
lira olan 115 adet Grafit pota Anka
rada Aıkerf Fabrikalar Um14111 Mil
dilrlilğil satın alma komisyonunca S 
şubat 938 sah gilnü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasrz olarak komisyondan vt• 
rilir. Taliplerin muvakka~ teminat • 
lan (211) lira (88) kuruş ve 2490 n .. 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerind .. 
ki vesaikle mezkur gUn ve saatte ko
misyona müracaatları (4661,3-7141 

Francala hakkında 

Ankara Belediyesinden ı 
25 kanunuevvel 937 den it!barea 

francalaya (13,75) kuruş fi-ıt konulıo 

mu§tur. ( 4692) 3--7200 

· · Zayiler 
Zayi - Ankara memurlar kooper .. 

tif tirkctinden aldığım 1325 • 150 m.,. 
maralı hisse ıenedimi zayi ettim. Yem. 
sini alacağımdan eskisinin hükmtl 
yoktur. Kırklareli mebusu Şevket Ödül 

3-7205 

Zayi - Milli Müdafaa Vekaletin
den aldığım askerlik terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski• 
sinin hükmü yoktur. Mehmet Giller. 

3-7203 

Zayi - Memurlar kooperatifinden 
aldrğım 7 51 numaralı hisse senedimi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski• 
sinin hükmü yoktur. Yaşar Özey. 

3-7210 

Zayi - İnşa ettiğimiz Ankara Be
lediye Yolları teminatı olarak ahkonu• 
lan paraya mukabil 18. 8. 936 tarih ve 
3/227 No. lu (4766 lira 83 kuruş) ye 
22. 10. 936 tarih ve 5/443 No. lu (2103 
lira 32 kuruş) ve 3. 12. 936 tarih ye 
7/611 No. lu (547 lira 51 kuruş) luk iiÇ 
kıta makbuzu zayi ettik. Yenisini ala· 
cağımızdan eskilerinin hükmü olmadı· 
ğını ilan ederiz. Mühendis Kudret !ı· 
fendiyaroğlu, mühendis Süreyya Sami 
Arım. 3-7209 

Zayi - İstanbul Tophane mekte
binden almış olduğum 392 sayılı diplo
mamı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 3-7213 

Kayıp diploma - 1323 senesinde 
Sivas idadisinden aldığım diploma kay
bolmuştur. Yenisini çıkaracağımdaJI 
eskisinin hükmü olmadığını ilan edP 
rim. Emin Ali Yaver 3-7208 
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Kızılay ve 
zılhaçın 

Kısa bir tarihi 

Ul1US -11-

Hil61iahmer Cemiyeti nasll 

ve ne zaman kurulmuştu ! 
Kuılayın EtimemJ'Jaki anbarlarınJa bulunan malzemeler 

Kızılhaçrn tarih hayatı hakkın
da şimdiye kadar birçok yazılar ya
zılmıştır. Bu yazıları burada tek
rar etmeği zaid addediyoruz. Yal
nız Kızılhaçın ne gibi tesirler al
tında hayata kavuştuğunu ve insa
ni, içtimai sahalarda nasıl bir tef
kat varlığı olduğunu hulasatan an
lattıktan sonra "Osmanlı Hilaliah
mer Cemiyeti,, nin teıekkülü ve 
Kızrlhaç ailesine sureti intisabı ve 
imparatorluğun binayi enkazı üze
rine kurulan ve istikbali parlak va
idlerle dolu olan genç ve dinç cum
huriyetimizin feyizli idaresi altın
da geçirdiği safahat ve inkişafatı 
okuyucularımıza arzedeceğiz. 

Malum olduğu üzere Kmlhaç 
Cemiyeti fikrini Avusturyalılarla 

fransızlar arasında 1859 senesi ha
ziranında zuhur eden meşhur SO
LFERİNO muharebesi doğurmuı
tur. İnsanlığa karşı hududsuz şef
kat muhabbetle kalbi titreyen Ge
neve'li Hanri Dünan'm bu kanlı 
meydan muharebesinde nazarı inti
ba ve teessürü önünde yığılıp du
ran yaralıların b;ıkımsızlık yüzün
den müthiş ıstırablar içinde kıvra
narak can vermeleri, o büyük in
.. nm şefkat ve memamet hisleri
ni feverane getirmişti 

Vatanlarını <.: meşru menfaatle
rini himaye ve müdafae için döği'.~ 
§en vatan kahramanlarının yarala
rını saracakların· ve onlarla met
gul olacakların muhasımlar tara
fından bitaraf tanınması, taarruz
dan masuniyetleri esbabının temini 
noktası onun dimağında bir fikri· 
sabit halinde yer tutmağa, yapma
ğa başlamış idi. 

HANRt DÜNAN bu insani mef
kurenin tahakkukunu görmek ve 
insaniyet, medeniyet aleminde rü
§eym halinde olan bu fikrini ka
bul ve tasvib ettirmek için (Solfe
rino Hatıratı) adında yazdığı kita
bında tarihin ehemiyetle kayıt ve 
işaret ettiği bu meydan muharebe
sinde şahidi olduğu sefalet ve ö -
Iüm levhalarını gayet samimt ve 
müessir bir lisanla canlandırıyor

du. Bu fikrin kendisi gibi yüksek 
ruhlu, şefkati ve iyi kalpliliği ile 
tanınmış olan Geneve Menafii U
mumiye Cemiyeti reisi GUST A VE 
MOYNİER ve Napolide Dr. Palas
ciano. Pariı:.te eczacı Arrault ve İs-

viçre orduları kumandanı general 
Dö For'a telkin ile beraber onla
rın da yardım ve yüksek himmetle
riyle 1864 Gencve Mukavelename
sinin akdine ve bu suretle noktai 
nazarına insanlık camiasına imale
ye muvaffak olmuştur. 

O tariht::n itibare Kızılhaç Ce
miyf'ti tam ve mükemmel bir te
şekkül halinde faaliyete başlıyarak 
inaant gayelerin tahakkuku emrin
de yılmaz, tükenmez bir uim ve 
imanla takib ettiği inkifaf ve teka
mül yollarında büyük bir zindelik 
ve hayatiyet eseri göstermek im
klnlarını bulabilmiştir. 

"O•manlı Hilaliahmer Cemiye
ti,, ncuıl ve ne zaman kuruldu ? 

Gencve'deki (Menafii umumiye 
cemiyeti) tarafından "muharib or
dularda gönüllü hastabakıcılardan 
mürekkeb heyetlerin bulunması", 
"her memlekette yaralı ·askerlere 
imdad için Milli cemiyetler teşki
li" gibi hususatın müzakere ve tet
kiki ile icrası kabil bir takım karar
lara vasıl olmak üzere ilk defa 
Hanri Dilna'nm da dahil olduğu 

komisyonun her memleket şefkat 
- -rbamet erbabmrn ve birçok 
maruf şahsiyetleri davet suretiyle 
topladığı iptidai ve ihzari bir kon
feransa, osmanlı imparatorluğu, da
hiU, harici işlerdeki tam bir biga
nelik sebebile i9tirake lüzum gör
memit ve mukarreratın resmi bir 
fekle vaz'ı için Gencve'de toplan
mıf olan bu toplantı neticesinde 
1864 mukavelenamesini doğuran 
beynelmilel konferansa da murah
has göndermemiştir. Yalnız bu mu-" 
ahedename bazı devletlerin tasdik 
ve kabulüne iktiran ettiği sırada 
osmanh hükümeti de mukaveleyi 
kabul için vaki olan teklifleri büs
bütün redde imkan göremediğin
den dolayı, 1865 senesi temmuzu
nun beşinde mukavelename metni
ni imzaya mecbur olmuş, fakat bu 
mukavele ahkamını memleketimiz
de tatbik için ne hükümet ne de ef
rad meşgul olmağa lüzum görme
miş ve mesele icrası kabil olmıyan 
bir vehim ve hayalden ibaret addo-
lunmuştu. · 

Nihayet 1869 senesinde Tıbbiye 
mektebi muallimlerinden Abdul
lah (Bey) in musırrane teşebbüsle-

Kızılay anbarlarıntlan bir görünü, 
ri üzerine Geneve mukavelename· 
sine tevfikan o vakit tıbbiye mek· 
tehi nazırı Marko (paşa) nın riya
setinde bir ''Yaralı askerlere iane 
cemiyeti umumiyesi İstanbul Ko
mitesi" teşekkül etmiş idi. Bu hu
susta kaleme alınan layiha uzun 
müddet sürüncemede kalmış ve bil
ahare layiha Beyoğlundaki "Cemi
yeti Tıbbiye" ye havale edilerek bu 
cemiyet tarafından hazırlanan ka
rarnamede " .... esasen bir Salibiah
merden ibaret olup icabına göre is
minin Hilatiahmere tahvili kolay 
olacağı,, zikredilmiş ve bu layiha 

ve kararname Uzerine Avrupadaki 
benzerleri !yarında bir Cemiyetin 
teıekkül ettiği fikri ve kanaati ha
sıl olmuı idi ise de, bu zan tahak
kuk edememittir. Nihayet bir hay
li zaman bu komite varlıkla yokluk 
arasında çalkanıp durduktan sonra 
1875 senesinde zuhur eden sırb ve 
karadağ muharebeleri neticesi ola
rak payitahta her taraftan akın e
den yaralı askeri kafilelerin feci 
halleri umumun nazarı dikkatini 
uyandırmıt ve bu biçarelere yar
dım ihtiyacı hissedilmeğe batlan
mıttır. 

Muahedenamenin imza edildiği 
tarihten on bir sene ıonra ahkimın
dan istifade olunması lüzum ve ka
naati hasıl olmakla beraber yine 
kimse bu vadide• kendi başına bir 
çığır açmak teıebbüsünde bulun
mıyarak ancak Geneve beynelmilel 
komite reisi Dr. Moynier'nin Dr. 
Pettemalcıyana gönderdiği tahrirat 
üzerine Marko (pa§a) nın riyaseti 
altında bazı nezaretlerden gönderi
len murahhaslardan mürekkeb ku
rulan içtimada yeniden bir muave
net cemiyeti teşkiline lüzum gö
rülmü§ ve (Salibiahmer) işaretinin 
tebdili ile alameti farikanın (Hilal) 
suretinde kabulüne karar verilmiş 
ve fakat bu teşebbüs de burırla kal
mıttır. 

Hilalialtmer Cemiyeti Merlıe:z 
Komiteai 

İstanbulda "Hilaliahmer Cemi
yeti merkez komitesi,, 1877 senesi 
ve türk - rus muharebesi ilim es
nasında teıekkül edebilmiştir. Bu 
muharebe esnasında yaralı ve hasta 
askerlere yardım etmek üzere mey
dana çıkan cemiyete her taraftan 
gönderilen ianlt ve teberruatın 
mikdarı 72,582 osmanlı lirasına ba
liğ olmuş idi. Bu meblağın 6.100 
küsur lirası yaralı ve hasta askerle
re sarfedilmit, kalan kısmı da ce
miyetin esas sermayesi olarak hıf-

EtimemJ Kızılay luırb malzemeıi an&trlarının ecza ıuliuintlen bu kate l
l zedilmittir. 

Te§Ckkül etmit olan (Hililiah
mer ınerkoz komiteıi). harbm de-

vamı müddetince bu vazifeyi yap
tıktan sonra bermutad diğer bütün 
hayırlı teşebbüsler gibi, o 0 aevrin 
icabatından olarak atalete girmek 
mecburiyetinde kalmış ve devri is
tibdadın, canına, malına susamışca

sına vaki olan savletlerine, sarkın
tılıklarına göğUs gererek meşruti
yetin ilanına kadar kendisini ve 
parasına el uzatmak istiyen hükü
mete karşı bilhassa Dellasuda Faik 
(paşa) nın himmetiyle büyük bir 
celadet gösterebilmiştir. 

Abdülhamid'in vehmine ve onu 
körükleyen bir sürü kasclislerin 
bedhahane faaliyetlerine, tezvirle
rine nihayet veren meşrutiyet dev
rinin yetişmesi, istibdadın tazyiki 
altında inleyen (Hilaliahmer Ce
miyeti) ni de canlandınnağa başla
mıştır. Cemiyetin eski müessisle
rinden DeJibuda Faik (pa~a) ile 
hariciye nazırı Rifat (paşa) ve eşi. 
Dr. Mehmed Ali (bey) Esad (pa
şa), elyevm cemiyetin İstanbulda
ki satış deposu müdürü Bay Hay
dar gibi muhterenppıhsiyetler faa
liyete geçerek o zamanki devlet ri
calini (Hilt11abmer) lflerlyJe a11-

kadar etmeğe ve istibdadm tazyi
kine uğramak suretiyle meflGç bir 
halde kalan cemiyetin yeniden ih
yası için (Hilaliahmer nizamnamei 
esasisi) layihasının ihzarına memu
ren teşekkül edecek komisyona bi- • 
rer murahhas intibah ve izamı için 
hükümet devairine emirler verdir

meğe muvaffak olmuılardır. Dr. 
Besim Ömer, Esad (paşalar) ile 

bahriye miralaylarından mütekaid 
l 

Mehmed Ali, Hariciye nezareti u-
muru siyasiye müdürü Bay Salih 

ile Tıbbiyei Askeriye müdürü Ali 

Galib ve Dairei sıhhiye müfettitl 
umumisi Dr. Bay Kasım İzzet'tin
den mürekkeb olarak teşekkül eden 
bu komisyonun hazırladığı "Ni
zamnamei Esasi" layihası Şurayi 
Devlette tasdik edildikten sonra 
''müessis" olmak üzere yüz aza 
kaydedilmiştir. 

Müessisler 1911 senesi nisanın
da Tokatlıyan otelinin salonunda 
ilk kongreyi akdetmişlerdir. Bu iç
timada sadrıazam Hakkı (paşa) 
kongre riyasetine intih.ab edildi. 
Merkezi umumi intihabatında da 
Rifat (paşa) riyasete ve diğer 29 
zat merkezi umumi azalığına tayin 
olundu. Merkezi umumi bir hafta 
sonra Galata'da umuru sıhhiyei u
mumiye dairesinde toplanarak he
yeti idaresini intibah etti. 

İşte bu suretle yeniden hayata 
kavuşan (Hilaliahmer Cemiyeti) 
faaliyete geçerek memlekete yaptı· 
ğı büyük yardımları, hizmetleriyle 
temayüz etti. 

Fakat (Hilaliahmer) in asıl in
kişaf ve yükselme devri Atatürk
ün kurduğu cwnhuriyet idaresiyle 
başlar. Cemiyetin Hamisi Cumhur 
Reisi Büyük Atatürk'ün tenıibiyle 
KIZILAY adını alan cemiyetimi
zin bu mesud devre kavu§tuktan. 
sonra tevali eden velfid faaliyetle
rini kısmı mahsusumuzda derç ve 

beyan ediyoruz. 
Kızılay Cemiyeti faaliyeti çer• 

çevesinde 1933 de Avrupadaki ben• 
zerlerine tamamen uygun bir şe· 
kilde gençlik Kızılay teşekkülünU: 
idhal edebiliriz. Genç çağdaki yav
rularımızı insani hislerle teçhiz et
mek için kurulan bu teşekkUlün 
yaşının küçüklüğüne rağmen aza. 
sı bugün 70.000 ne baliğ olmuıtur. 

.. 

J 

f 

Kızılay ıelkat yurtla 



. -12- uı:u s· 

. -
, . .. J .. . ' 

• Mamalita Kızılay' ga maake labrikaıının dıfardan görünütü 

Sulh· hizmetlerinde·: 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

• 

On sene. içi~de K.Jzılay. bize 
ne gibi 'İ.Yi.li.kler yaptı ve bu 
zaman içinde neler başard·ı? 

Kmlayın kuruluşunun ellinci 
yıldanberi çalışmalarını sulh hiz
metleri ve harb hizmetleri diye iki
ye ayırarak okuyucularımıza sunu
yoruz: 

Kı:ılayın sulh hizmetleri 
Bilhassa Büyük Harbın doğur

auğu ihtiyaçları ve medeni Ueme 
tahmil ettiği vazifeler cümlesinden 
ıtlarak bütün dünya mümasil tepila
tında olduğu gibi, cemiyetimizin da
hi uzun zamandanberi, her sene bi-
raz daha artan "Sulh Kızılaycılığı,, 
hizmetlerini ifa eylediği malQm 
'ciur. Cemiyetimiz beferin içtinab ... · 
ve tahaffuza muktedir olmadığı, ta· 
biatin bin bir çeşit hırçınlıkların
dan mütevellid afetlerden ıztıra~ 
duyan yurddaşlarmuza ve yurd dı-
!I felaketzedelere şefkat elini uzat· 
mış, onların yaralarını sarmağa, a
cılarını, elemlerini teskin etmef°' 
göz yaılarını dindirmeğe, matemle· 
rini hafifletmeğe çalışmıştır. 

Yangın, au baskını, yer sarsın
tısı, müstevli hastalıklar, kazalar ve 
muhaceretler yüzünden muztarib <> 
lanlara • kudreti dahilinde ve hat
ta bazan bunun da fevkinde olarak 
yardıma • koşmuştur. 

Kızıl.ay hast.abaku:ı 

hem§ireler okulrı 

• • 

Bunlar: Guraba, Haıtekl, Zeyne'tıo 

Kamil hastahaneleri ve Darülice
ze, Sıhhat Merkezidir. 

Okulç)a qlerin hepsi bir makaad 
ve gaye ile tertib edilmigtir. Bu ga
ye de ilerde \'azife başında yalnız.: 
kaldıkları zaman kendilerinden bek
lenilen hizmeti liyikiyle baıarabil
meleri için talebeleri en iyi bir ta 
Iim ve hazırlıkla techiz etmektir. 
Bu da dahiliye, hariciye, doğum ve 
çocuk bakımı hemşireliklerinde sağ
lam bir temel kurulması ve aynı 
zamanda umumi sıhhat hemşireli
ğine aid esaslar hakkında kendile-. 
rine malikmat verilmesini icab et
tirir. Bunun ·ilerisinde talebenin er
kek, kadın ve çocuk hastalara bak
mak hususunda tecrübe görmeleri 
gayet mühimdir. Bu gaye göz ö
nünde tutularak okulun hali hazır 
.programı takib edilmektedir. 

Okul şimdiye kadar 252 mezun 
vermiştir. Bu hemşirelerin mezun 
oldukları yıllar aşağıda yazılıdır : 
Yıl Mezun adedi Yıl Mezun ade 

1927 A 16 1933 16 
1927 B 20 1934 22 
1928 17 1935 28 
1929 22 1936 30 
1930 20 1937 36 
1931 25 

Bunlar arasında İstanbul Ameri
kan hastahanesi hastabakıcı kursun
dan mezun olup, okulda staja tabi · 
tutulduktan sonra devlet imtihanı
na girerek "Kızılay Hast~akıc,ı 
Diploması,, almağa muvaffak olan
lar da vardır. 

Hastabakıcı Hemşireler Okulu 
Cemiyetimiz tarafındaı. bundan 12 
sene evel, 21 şubat 1925 tarihinde 
lstanbulda Haseki caddesinde açıl 
mıştır. İlk zamanlarda isteklilerir. 
azlığJ, kabul edilenlerin tahsilleri
nin noksanlığı mesleğin henüz 
memlekette tanınmamış olması ha
sebile birçok müşkülatla karfılaşıl

mıştır. Bu mUşküUit; Okul direk
tör ve Öğretmenlerinin bitmez tü
kenmez say ve gayretleri sayesinde 
az zamanda bertaraf edilmiştir. Me
sela talebenin bilgi seviyesini art
tırmak için ilk zamanlarda okula 

Ku:ılay'dan yart/ım görenlerden bir ıırup 

Okuldan mezun altı hemtire 
ecnebi mmelek~tlerine malOmat 
tevsii için gönderilmitlerdir. Bun
lar avdet etmif olup m~ıleğin te· 
kemmülü için çalışmakta ve kendi
Jerinden istifade edilmektedir. 

altı aylık bir ihzari sınıf ilave edil
miştir. Bu sınıfta riyaziye, tarih 
coğrafya, yurdbilgisi ve ev .işleri 
öğretilmiştir. 

Programla muayyen dersler ha
ricinde talebeye içtimai ve ilmi 
konferanslar verilerek malfunatla

rının tezyidine çalışılmıştır. 

Bugün okula gitmek istiyenleri 

se
0

çmek için ıon derece dikkat edil 
mektedir. Bunlar içinden en milsa
id olanlar ayrılmaktadır. Mesela 
geçen sene 75 istekliden yalnız 22' 

talebe, bu sene de 90 istekliden yal
nız 20 talebe seçilebilmiştir. Okul
daki dört sınıfı -nevcudu olan 113 

talebenin tahsil dereceleri aşa'ğıda 
ıırasiyle hulasa edilmiştir. 

İlk Orta 
. Sayı · okul 1 den 

Üçüncü sınıf 34 3 1 3 
İkinci sınıf 37 1 
Birinci 11nıf 
Tecrübe sınıfı 

22 
19 

Yukardaki .tablo göateriyor ki, 
daha kısa bir .zamanda yalnız Liıe 
tahsili ohın talebeyi kabule imkln 
hasıl olacaktır. • 

OkuJa kabul tartlarında asgari 

Sayı 17 18 
Oçüncü ıınıf 34 5 4 
İkinci ,, 37 5 .16 
Birinci ,, 22 11 
Tecrübe ıınıfı 19 11 

Talebenin daha ııhht tartlar da
ı 

bilinde yaşayabilmeleri için aart 

• konforu havi bir bina cemİY.etimb 

Orta Orta Lise Liae 
2 den· 3 den Orta l ' den 2 den 

9 1 14 4 
'5 1 28 1 1 

19 3 
11 7 1 

yaı çafı 18 olmasına rağmen, a,ağı-

da göaterildiği tekilde vasatisinde 

daha yUkaek olarak seyrettiği gö-

rUlllyor. 

19 20 21 22 23 24 25 Vasati 
5 6 6 • 6 1 1 19,9 
4 3 3 2 2 1 1 19,2 

2 4 1 2 11 1 19 

5 1 1 1 19 

1 

tarafından temin edilmektedir. 
Pratik teçrübeler İatanbulun beş 

ınuhtelif 10rvlıindo J.&P..ılmaktadır, 
) 

Okul kısa. bir zamanda büyük te
rakkiye mazhar olmuıtur. Türkiye
de bu meslek içi~ batlangıçtan beri 
sarfedilmit olan himmetin çok bü
yük semereleri ik\itaf edileceğine 
tamamile emin olmalıyız. 

Tiirkiye Gell{lik Kızılay 
Kurumu 

Memleketimizde "Gençlik Kızıl
ay Kurumu,, 23 mayıs 1933 tarihin
de kurulmuştur. ~erkez Heyeti; 
Kızılay Cemiyeti ile, Maarif ve Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekiletle
ri tarafından ıeçilmit 'yedi ki.§iden 
mürekkep olup, Cemiyetimizin Ge
nel Merkez b.inasında çalışmakta
dır. 

Gençlik Kızılay Kurumunun bat· 
lıca gayeleri gunlardır : 

1 - Üyelerde yurdseverlik, insa
niyet, şefkat xe yard~ biılcriııi ıı:. • 

25. 12 - 1937 

Kızda:vın baktığı çocuklar 

yandırmak, 

2 - Hıfzıssıftba kaidelerine uy
gun yaşamak tarzlarını gençliğe öğ
retm~k, 

3 - Kazaya uirayanlan kurtar
mak, kazaları önlemek çarelerini dü
şünmek, 

4 - Hava tehlikesini kargı üyele
rin bilgilerini arttırmak ve öğret
menlerin gözeti altında talimler yap-

· mak, . 
5 - Yangın, yer 'sarsıntısı, su 

baskını gibi ifetlc;rde arkadaıları
nın yardımıı:ıa koşmak, 

6 - Fakir ve kimaesiz Çocuklara 
yiyecek, giyece\, okuyacak malze
me tedarik etmek, 

7 - Üyeleri beraberlik ve toplu
luk hayatına ahıtımıak ve bu ıuret
le Kızılay gayelerile ilgilendirerek 
Kı.zılayın müstakbel balarını ha
zırlamak, 

8 - Açık hava kampları kurmak, 
9 - Okullar araiında mektup, re

sim, albüm,'hediye ve saire alıp gön
dermeıl: suretile tanıpak, yabancı 
memleketlerdeki Gençlik Kızılay 
.tegkilatile muhabere teaiı edip dost
luk ku.rmak, 

Bet yatına baımıı olan Kurum; 
büyük hamlelerle ilerlemekte, yur
dun her tarafındaki okullarda yayıl
maktadır. 

Gayretli öğretmenlerimizin sü
rekli çalıımaları sonunda 936-937 

ders yılında okullardaki tepillt aa
yııı 1400 ze ve üyelerin aayııı .da 

70.000 ~ çıkmııtır. Bu ders yılı 
i~inde de t~tkilitın bir miıli daha 
geniJliyeceğini ve üye sayısının 
70.000 i çok geçeceğini kuvvetle li
mid ediyoruz. 

Her okuldaki' kol, ylrdıaf itinde 
ıerbeıt bırakılmııtır. Keaimlerin 
(aidat) % 50 ıi merkeze ıönderil
mekte, kalan % 50 ile de okuldaki 
yoksul arb.daılıra muhtelif yar -
dımlar yapılmaktadır. 

Kurumun genç üyeler üzerinde 
yaptığı faydalı teıirler gün geçtik-

' . çe artmaktadır. Yalnıa mubitlerı 

için.. değil, memleketin uaak: yerle
rindeki arkadagları için de aynı 
haaaaai.yeti ı&torco ıeoç Qkullular1 

aralarında Erdek yer sarsıntısı lçlD 
4181 lira, Kars yer sarsıntısı için d• 
1000 küsur lira toplıyarak oralarda· 
ki kardeşlerinin yardımına koşmu.
lardır. 

Kurum; sağlık kurumu için, kü
çük bir eczane kadar kıymetli olan, 
"ecza çantaları,, yaptırmıştır. Değil 
bir okulun, hatta bir köyün bile ih· . 
ti}'acını karşılayacak kıymette olan 
bu çaitalar, köy sağlık koruma sa· 
hasında da yardımcı olmuştur. 

936 ve 937 ağustos aylarında He· 
rekede kurulmuş olan "Çocuk kam· 
pı., ndan alınan neticeler çok parla.il 
olmuş, bu kamplar çocukların sıha· 
tı üzerinde faydalı tesirler yapmış· 
tır. 

Kurum; ayrıca propaganda igleri· 
ne de büyük bir önem vermiştir. 
Şimdiye kadar aşağıya yazdığımı:. 

kitabları bastırmış, Kollarına para· 
sız olarak dağıtmıştır. Kitablaruı 
isimleri şunlardır : 

1 - Yıllık 
2 - Türkiye Gençlik Kızılay 

Dernekleri üzerinde bir konuşma 
3 - Gençlik Kızılhaçı nedir ? 
4 - Okul çocuklarına öğüd vo 

sağlık bilgileri 
5 - Dişlerin sağlığı 

6 - Kır Konakları. 

Bunlardan başka birkaç kitap da· 
ha basılmafc üzeredir. 

Gençlik Kızılay Kurumu, Ulus· 
lararası Kızılhaç Birliği olan "Li
que" in Gençlik Şubesi ile daimi te-

(Sonu 14 üncü sayfada) 
-----.................................. ! 

Kmlay: 1 

Karagün 

Dostudur. 
Ona tıU yazılmak 
inaanlılı borcudur. 

................................ 
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Harb tehlikesine karşı 
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Cemiyet en uzak ihtimalleri Dir 
an bile ihmal etmeden harb . . . . 

tehlikesine karşı tedbirler alıyor. 
Cemlyetlmi.zin en eeaalı itlerinin 

dalına ön safında yürüyen ifi, harb 
hUıneti olduğu mal\undur. Dünya 
ıiyut durumunun geçirdiği buhranı 
her an göz önUnde tutan Cemiyeti
mb; en uzak.ihtimalleri de bir an bi
le ihmal etmiyerek çalıJmaktadır. 

Harb ihtiyat malzememiz arasında 
~ıbbf, cerrahi iletler ve iliçlarm nok-
1&nları, bir çok mali fedakirlıklar 
mukabilinde, ikmal edilmektedir. 

Cemiyetllnizin, barb malzemesi 
ihtiyaçlannı kartı.lamak üzere Eaki
febirde bir Harb malzemesi anbarı 
kurduğu malUmdur. İki aenedenberi 
Ankara yakınında Etimeaud'da inşa 
ıtdilmekte olan anbarlar; aarın bütün 
ihtiyaçlarını kartılıyabilecek mü
kemmel bir tekilde ikmal edilmittir. 

Bütün dahili teçhizatı hitam bu
lan bu anbarlarımızın bilfiil iatima
line bqlanmıttır. Eıya ve mal~eme 

· 937 niaanı.nda .EakifChlrde.ki eski an
barlardan Etimesuddalı:i yeni anbar

. l&ra nakledilmiştir. 
Bu anbarlarda bilhaaaa ilaç stokla

ruıw;ın her türlü teairatı havai yeden 
mahfıuiyeti ve uzun müddet hlisnü 
muhafazaları imkinları temin edil
mittir. Şimdiye kadar yer darlığı 
d.olayıaiyle tunifine tam bir suret
te imkin bulunamıyan, cina ve ne
,-ileri gittikçe artmak suretiyle yüz
lere baliğ olan mualece, malzeme ve 
e&ir e9ya yeni anbarlarda teknik bir 
fekild~ tasnif edilmiştir. 

Anbarlar 11 binadan mürekkeptir. 
Biri direktörlük, diğeri .müstahde
min, kalan dokuzu da eşya anbarları
dır. Bu anbarlar, cerrahi aletler, ça
mqır, porselen ve muavenet 9ubele
rinden mütC.ekkildir. 

Hilkümctimizin Kııılaya karg.ı bir 
lQtfu mahsus~ olmak üzere; imali ve 

meımlekette utıı inhisarı Cemiyeti
mize terk buyurulan zehirli gazlar -
dan korunmai; mahsus maskeler ya
pan Ankarada Mamaktaki fab"}ika 
tam bir faaliyetle çalışmakta, aon 
listem maalıtder imal eylemektedir. 

Fabrika, cemiyetimiz tarafından 

bUyük f edakirlıklarla inşa ettiril-
• mi9, 29 birinci teşrin 935 de açılmış

br. Aaıl faaliyet 18 ikinci teırinde 
bqlamııtır. Muke fabrikası, iftihar 

-

Kızılay gaz maıke fabrikaırnda yapılan maskeler 
ile söyliyebiliriz ki değil Balkanlar.: 
da, hatt! Avrupada bile kurulmuş o
lan maake fabrikalarının en asrile
rinden biridir. 

Gerek bina ve gerek bütün tefer
ruat ve tesisatı. en asri şartlara uy
gun bir surette yapılmıştır. Çalışma 
yerleri ziyayı hem tavandan, hem 
pencerelerden alır ve çok geniştir. 
Buraların IS1tılmas1 için sıcak hava 
tertibatı olduğu gibi, bu tertibat is
tenilirse yazın soğuk hava dahi.ve
rebilir. 

Bütün makineler ayrı ayrı motör
lerle işlerler. Fabrikadıı; transmis
yon kalkmıştır. En ağır presler bile 
gürültü yapmadan işlerler. Presle
rin bir kazaya sebebiyet vermemele
ri için emniyet tertibatı vardır. Bu 
emniyet tertibatı sayesinde . hiçfür 
işçinin eli prese kapılmaz. Çünkü iki 

eli birden meşgul olmazsa presl~ İ§- • 
lemez. 

Boya gibi nisbeten muzur madde
lerle çalışan yerlerde hususi hava 
temizleme tertibatı vardır. Bunlar o 

kadar kuvvetle havayı tebdıl .;derler 
ki, havada zehirli maddelerin kalma
sma imkan yoktur. Ayrıca böyle yer
lerde Çalışan işçilere fabrika günde 
yarım litre süt vermektedir. 

Fabrika açıldığı zaman bütün ser
vis şefleri • muhasebe servisi müs
tesna olmak üzere - ecnebi ustabaşı
ları idi. İşçiler hassas cihazları kul
lanacak vaziyette değillerdi. Çoğu 
tahsilsiz, okuma yazma bilmiyen, 
kimselerdi. lşçilc:re okuma-yazma 
öğrenmeleri için iki ay kadar bir za
man bırakıldı. Ayni za.-na_ııda fah
rika idaresi tarafı~ dan haftanm 
muayyen ~ünlerinde ak··m paydo
sundan sonra dersler veri.di .• s~ 
yurddaşlar makineleri k•·l!a."U!llk 
hususunda büyük kabiliyet •göster
mişlerdir. 

Fabrikanın ilk çalışma günlerinde 
iptidai madde zayiatı yüzde 5 den 
yukarı çıkmamıştır. En müterakki 
memleketlerde 15-20 ienelik amele 
ile yapılan işlerin vasati olarak bu 
kadar bir zayiatla hesab edildiği göz 
önünde tutulursa, bu neticeyi büyük 
bir takdirle karşılamak lizımdır. 

Fabrika çalışmaya başladıktan bir 

kadar benzemekte idi. Hatti o kadar 
ki, Genel merkezimizde tef}ıir etti
ğimiz biri JUrnanyada, diğeri TUr-

kiyede yapılmış olan iki maskeyi 
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' Etimenıd'daki depcl.arda bulunan ec.za •andıkları 
hiç kimse biribirinden ayıramamış
tır. 

Nisan 935 den itibaren ecnebi şef 
ler fabrikadan ayrılmııJar ve bütün 
servisler türk şefler tarafından ida
re olunmaya baglanmı,tır. BugUn 
fabrikada direktör ile teknik müşa· 
virden başka hiçbir. ecnebi yoktur. 
Fabrikanın çalıfffi&Sına lazım olan 

ıu mebzulen temın edilmiş ve Ma
mak köyünden itibaren fabrika ka
pısına kadar sırf fabrikanm ihtiyaç
!armı temin için 1200 metrelik mun
tazam, geniş bir ıoıe yaptrr,ılmıştır. 
Bun~ . .n· başka, iliveten depolar in

şa ettirilmiş, amelenin yemek ·yeme
lerini, ıoyunup giyinmeleri .. i, isti
:ahat etmelerini, haıtalrklan halin
de muayene ve teda~ileriı:ıi temin i
çin muntazam pavyonları v~ fanti
ni havi bir bina daha yaptırılmıştır. 
Ayrıca, Ankara• şehri elektrik kuv
veti fabrikaya kadar isil edilmiştir. 
Fabrikanın hususi elektrik istihsal 
dairesi ancak fevkalade hallerde 
kullanılmaktadır. 

Gazdan korunmağa mahsus can 
kurtarıcı cihazların da ltizumunu 

takdir eden cemiyetimiz; gerek bun
lardan, gerekse gaz kurslarına aid 
malzemeyi memlekete getirerek, a
lakadarlara istekleri üzerine müna
sip Hatlarla satmaktadır. 

Bundan başka yakın zamanda gaz
dn tahaffuz ve sivil halkın gazdan 
korunmasına mahsus malzeme ve te
sisatı gösteren çok istifadeli sergi
ler vücuda getirilmesi takarrür et
miştir. Bunlar için de icab ede~ ~
zırlıklar yapılmaktadır. Cemıyetı
mizin, maske işlerindeki en mühim 
hedeflerinden biri de halk için ucuz 
fiatla gaz maskeleri temin edip pi
yasaya çıkarabilmektir. 

Fabrikayı memleketimizin en yük
sek şahsiyetleri gezmişlerdir. Fab
rikayı gezmiş olan bütün yüksek ze
vat çok memnun kalmışlar, intibala
rını fabrikanın hatıra defterine kay
detmek JQtfunda bulunmuşlardır 

Beynelmilel tanınmış mütehassıs 
Dr. Hanslian fabrika defterine (Bal
kanların en mükemmel maske fabri
kasıdır. Yapmış olduğu maskeler çok 
kıymetli birer koruma cihazıdır) 
diyerek ihtisasım kaydetmiştir. 

. buçuk ay sonra yapılan maskc!ler Al
~nyada ve alman fabrikalarında ya
pılan maskelere gözle a:,rı.aımyacak Kızılay'ın Miı.makta sraz maıke labrikaıının yaptığı maskeler 

• 

·. 

#Cuılaym '-timarıd' dairi anbarlanndaki malzemeler Etime6ı(d'Ja Kızılay har bmalz'1.en anbarı. direktörlük daireıiyle anbarlarından birkaçı 
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Kızılay 1923 senesinden 
Bugüne kadar 

Sulh 
(Bap 12 inci sayfada) 

mastadır. Bu münasebetle, yabancı 
Uluslar, ırk, dil, cemiyet ve yaıayıı· 
ları hakkında coğrafi ve tarihi not
lan üyelere öğretilmektedir. Kurum 
bu münasebetlere büyük bir ehem
miyet vermektedir. 

Ne yardımlar yaph? 
Kaılay Reiai İatanbul Meb'uau Bay fJr. 
Refik Saydam 'ın CiJmhuriyetimain on 
dardiJncü yıl dönümü Bayram1 münaae
betiyle 30 Birincitqrin 1931 tarihinde 
Ankara radyoaunda verdigi konlerana 
aynen okuyuculanmıaı •unuyona 

Haricle yapılan temaslarda hedi
yeler, mektuplar ve albümler bü -
yük bir takdir kazanmıılardır. Me
seli, Buca Orta Okulu Gençlik .Kı
zılay Kolunun Kanada'ya gönderdi
ği albüm. Kanada'da büyük bir mu
vaffakiyet kazanmııtır. Gazeteler
den biri bat makalesini bu albüme 
hasretmiı, Kanada Milli Sergisinde, 
aynca V ancouver' da tethir edilmiı
tir. 

Bundan baıka 1ametpa§8 Kız 
Enıtitüaünün hazırladığı albüm de 
1937 Parla Sergisinde tefhir cdil
miıtir. 

Kuruluıu yeni olan Kurumun 
yakın bir zaman içinde inkiıaf ede. -
ceği ve beynelmilel sahalarda takdır 
kazanacağı ıUphesizdir. 

Göçmen ifleri 

Kızılay malzeme tlepoaıntlaki otomobille• 

Cemiyetimiz, Bulgaristan ve Ro
manya'dan memleketimize gelen ve 
mühim bir kısmı son derecede yok
sul bir halde bulunan türk göçmen· 
lerini yurda ayak baatıklan indan 
itibaren karşılamakta ve Elazığ, 
Marmara Ereğlisi, Sirkeci, Tuzla, 
İzmit, Urla ve Kavak'da ihdas eyle
diği aıevlerinde en mübrem ihtiyaç· 
lannı tehvin edip, muvakkaten is -
kan, ufak tefek hastalıklarını teda
vi, iatc ve ilbas eyledikten sonra. 
hükümetimiz tarafından kendilerine 
tahsis edilen daimi iskln mıntakala
rına ıevketmektedir • 

Aziz dinleyicilerim, 
Huzurunuza çşkmak için bana 

fırsat verildiğinden dolayı duydu
ğum sevinci arzederken; Kızılay 
Cemiyeti namına byük şefimiz A
tatürk'ün önünde hürmetle eğilerek 
töze başlıyorum. 

Türk vatanının en eski bir hayır 
müessesesi olan ve bir ay sonra alt
mıııncı yaşına basmaya hazırlanan 
Türkiye Kızılay Cemiyeti, on dör
düncü yılını idrak ile mübahi oldu
iumuz cumhuriyet bayramını yur
dun hududları dahilinde ve haricin
deki vatandaşlara kutlamağı en se
~çli bir vazife bilir. 

Bafta büyük himisi Cumhur Rei
ıl Atatürk olmak üzere, sayın cum
huriyet hükümetine ve tcfik: türk 
milletinin yüksek ve ilicenab alika
ımdan doğan maddi ve manevi kuv
~etle yapyıp çalıpn Türkiye Kızıl· 
ay cemiyetinin 1923 senesinden bu
güne kadar olan faaliyeti hakkında 
kısaca mal\tmat vereceğim. 

Kuruluıundaki nezaheti ve ku
ranlarm yüksek ideali sayesinde, 
geçirdiği bir çok badirelere rağmen, 
altmıı seneden beri mevcudiyetini 
muhafaza eden Türkiye Kızılay Ce
miyeti; Türkiye vatandaıının emni
yetle ve ondan beklediği bimıete 
her gUD biraz daha genitliyen faali
yetile liyık olmaya çalışmaktadır. 

Ku:ılayın harb hizmetlerini bir 
tarafa bırakıyorum. Sulh zamanla
rında: yangın, su baskını, hastalık, 
muhaceret, yer sarsıntısı, kıtlık gi
bi mevzii veya umumi af etlere kar
ıı, en hücra bir türk köyünün cö
merd evlldından batlıyarak kendisi
ne gelen yardımı gene bu saydığım 
afetlere maruz kalan türk vatandaıı
na ulaıtırmak vazifesini yaparken, 
bir dakika bile vasıtasız kalacağını 
batırma getirmemit ve getirmemek
tedir. 

Cömerd ve ilicenab türk milleti
nin Kızılay Cemiyetine yaptığı yar
dımların temin eylediği kıymetli 
neticeler hakkında, yukarıda arzet
tiğim 1923 tarihinden bugüne ka
darki rakamları ıize iftiharla arze
diyorum : 
1- Kıtlıia uirayanlara 
2- Yaralılara 
3- Sele uirayanlara 
4- Yer sarsıntısına 

uğrayanlara 
5- Yangına uğrayanlara 

872040 Si 
103590 65 
250912 66 

311510 61 
74429 81 

6 Harp sonu ecnebi diyar
larda kalmış olanların 
vatana getirilmeıi için 52965 47 

7- Göı;menlere 226449 57 
8- Ecnebı memleketlerde 

felakete uğrayanlara 
9· Gıdasız ı;ocuklara 

10- Sıtma mücadelesine 
11- Trahom mücadelesine 
12- Veremlilere yardım 
13- Haıtahanclcre yardım 
14- Diıpanserlcre yardım 
15- Kanser Enstitüsüne 

yardım 
16- Milli mucadele sonu kur-

tanlan memleketler 

52997 36 
63657 86 

7711 91 
3103 68 

62293 06 
177664 00 
114434 21 

2000 

halkına yardım 446924 15 
17- Askeri sıhiyesine yardım 157007 19 
18- Mübadil vatanda~lara 

yardım 624136 82 
19- Genel merkezimizin 7ap-

tıiı muhtelif yardımlar 274236 82 
20- Kızılay viliyet merkez 

ve ıubelerinin yaptıiı 
muhtelıf yardımlar 456990 10 

21- Deniz felllretine uira
yanların a:Jelerine 

22- Halkımızın hastalıklara 
karıı tenviri için ııh[ 

SU9 05 

ıercılere 45485 81 
YEK ON 4385381 37 

Lira muavenette bulunmuı ve 
oütün yekunlar, türkün miifterek 
malı olan Kızılay Cemiyetine yap
tıiı kıymetli yardımlarla temin e
dilmiıtir. 

Aziz dinleyicilerim, 
Okuduğum cetveldeki yardımla

rın nevilerinden de anlaşılacağı vec
hile, Türkiye Kızılay Cemiyeti, 
kendisine gösterilen yüksek emni
yete hak kazanmak için vatandatla
nn hayatına, sıhatına ve feliketine 
tealluk eden sosyal itlerin hemen 
hepsile yakından alikalı bulunmak
tadır. 

Aynı zamanda, Kızılayınız, bir 
taraftan hastabakıcı hemıire mekte
bi açarak aıhi müeaseselerimize tim· 
diye kadar yüzlerce türk kızını 

hemJire olarak verdiği gibi, bir ta
raftan da harb malzeme deposunu 
türk vatanının müdafileri emrine 
imade bulundurmaya çalıımakta
dır. 

Kızılayrn gençlik teşkilltı da 
vardır. İlk mektep ııralarından bq
lıyarak türk yavrularının kalbinde 
milli ıefkatin, vatandap yardımın 
kudsiyetini, zevkini idameye çatııı· 
yor. 

Velhaııl, milletten aldığı hızla 

ve ilhamla Kızılaymız dün olduğu 
gibi bu gün de, yarın da; onu seven
lerin, daha doğrusu bütün türk mil
letinin bu sahada da ne kadar ve
rimli, hayırlı iıtere vasıta olduğunu 
ıöylemekle iktifa eder; 

Sözümü bitirirken, bir defa daha 
büyük tcfimiz ve cemiyetimizin bil-

Bu yurtda§lardan bir kısmının 
hasta bulunduklannı da göz önüne 
alan Cemiyetimiz; Gelibolu, Keıan 
ve Çorlu'da hususi göçmen hastane· 
leri açmıı ve buralarda kendilerini 
tedaviye batlamııtır. 

Yurda gelen göçmenlerin hemen 
müstahsil hale gelebilmelerini temin 
için, hükUmetçe yardımlar yapıldığı 
gibi, Cemiyetimiz tarafından da ken
dilerine çadır, elbise, çamaşır eıya
sı ve saire dafrtılmaktadır. Göçmen
ler için yapılımı olan masrafların 
bathcalan ıunlardır: 

Lira 
58.630 

113.024 
5.218 

Kr. 
48 Haataneler masrafı 

5 At evleri masrafı 
87 Çamapr ve e§ya maı

rafL 

Diğer mtıteferrik yardımlarla 
birlikte umumi yekiUı 226.449 lin 
57 kuruıtur. Göçm •. !::rin lakin ve 

yük himiıi Atatürk huzurunda hür
metle eğilirim. Saym cumhuriyet 
hUkUmetine de kendiaine göaterdi
il kolaylıklardan dolayı teıekkilr
lerimi arzederim • 

Varlığı tUrk bayıneverliğine ve 
cömerdliğine dayanan Kızılayınız, 
aizi hürmetle eelamlar. 

10 yol içinde 
Kızılayın 50 inci yıh ile 

60 ıncı yıh arasında 
başhca yenilikleri 

" Cemiyetimiz, 1929 aeenainde Ankara'da Yenifehir'de :yaptmlmıt olan 
"Genel Merkez,, binaaına nakledilmiftir. 

"' Büyük Şefimiz ATATORK'ün yüluek tenaibleri ye 28 niaan 193& tari
hinde toplanan Umumi Mecliaimis karan ile Cemi:yetimisin adı 
KIZILA Y'a çevrilmif, l temmuz 1935 tarihinden ber i bu ad kulla
nılmaia baılanmııtır. 

• 23 mayıs l 935 de memleket :yaTI'Ulannı :yurdae...-lik, inaaniyet, tef· 
kat, yardım hialeri ile büyütmek, kendilerini küçük :raftan K IZIL
AYCI yetiıtirmek ıayeaile, buaün azası 70.000 i ıeçen (Türkiye 
Gençlik Kızılay Kurumu) kurulmuttur. 

Kurum, kıaa bir zamanda büyük Yarlık ıöatermiıtir. Dıt memleketlere 
yolladıiı albüm, mektup, hediyeler takdirler kazandıiı ıibi, :yurd 
içinde yaptığı hizmetler dahi kendiaini herkeae aevdirmitt ir. 

• 29 birinci teırin l 935 tarihinde Ankara cinnnda Mamak' da fennin 
en aon terakkilerine u:yaun bir tekilde, Avrupa'dald emaaUnin ayni 
mükemmeliyette, bütün modern ve teknik vaaıtalarla mücehhez 
(Kızılay Gaz Maske Fabrikası) kurulmuıtur. 

* 1937 yılı içinde, Cemiyetimiz tarafmdan Eakifehir'de kurulmut olan 
harb malzemeai anbarları Ankara civannda Etimesud'da inta etti
rilen modern ve her türlü teknik veaaiti haiz yeni anbar binalarına 
tatmmıf, bütün malzeme fenni bir f9kilde tanzim eclilmiftir. 

• İfletme imtiyazı cemiyetimiz üserinde bulunan Afyonkarahiaar'daki 
maden auyu menbaı, fikre, temizleme, doldurma makineleriyle teç
hiz Ye ial&h ec:lilmiıtir. 

Dün:yanm en tifalı aulanndan biri olarak, temiz bir aurette hallmmzm 
istifadeaine arzedilmit bulunuyor. 

"' Romanya Ye Bulıariatan'dan ıelen ıöçmenleri daha yurda a:yaık baa
bldan anda kartılayan Cemiyetimiz, huauai olarak açtıiı &f eYle
rinde kendilerini iqe, hastanelerde de tedaYi ettirmittir. Aynca 
dajıtılan ıi:yim et:raaile, :yapılan müteferrik yarclımllırm yekinu 
228,449 lirayı .eçınİftir. 

hizmetlerinde Kızılay 
işletmesi cemiyetimize verilen Af· 
yonkarahisar maden suyu muntazanı 
bir surette işletilmektedir. Fenni ve 
sıhi usullerle membada ıişelere dol
durulan sular, memleketin birçok 
yerlerine sev.kedileııck satılmaktadır. 

Safiyet ve fifalı tesiriyle en mü· 
kemınel sofra ıuyu olan bu maden 
suyumuzun halk tarafından gördü
ğü rağbet gün geçtikçe artmaktadır. 
Memlel«t içindeki biıvet sayıları ih
tiyaç nisbetinde çoğaltılmaktadır. 

Bu cümleden olarak geçen sene İz
mir scrgısindc açtıgımız büvet ipka 
edilmiş, Beyoğlunda da yeni bir bü
vet açılmıştır • . Galata ve Adanada da 
yeni biıvetler açmak imkanları tet
kik edilmektedır . .J\l.ıaden suyunda 
karşılaştıgımız en büyük müşkülat 
şış.e meselesidir. Hu iş için de Genel 
merkez:imiz tetkikat yapmakta, te
~ebbüslerde bulunmaktadır. 

Istanbul Kızılay satıı deposu 
l.emiyetimh:ın genel merkezınden 

sonra mühim ve malı işlerinin tedvir 
edildigi merkezi, Istanbulda Bahçe
kapıda kiin satış deposu direktörlü· 
ğüdiır. 

Bu idaremiz bilhassa monopol mu• 
amelatımız için yabancı memleket
lerden gelen mamul ve gayri mamul 
emtia.mızın miıhim bir kı&mmın 
gıimniklerden çıkarılması, mahalle• 
rine sevki, - Genel merk:e2imizin di• 
rektifleri, emirleri. ve havaleleri da• 
hilınde - bedellerinin tesviyesi, mem
leket dahilinden, Iatanbul piyuala• 
rından yapılması icab eden mübaya• 
at ve satışları, lstanbuldakıi mühim 
iki maden suyu büveti.mizin faali· 
yetini ve göçmen itlerini idare et• 
mektedir. 

Kızılay malzeme deposundaki qycılaT 

Bilhaasa sıtma ve frengi iliçları 
monopolünün cemiyetimize verilıne
sinden sonra ehemiyeti bir kat daha 
artan bu depomuzun memur ve müs
tahdem kadrosu tev&i edilmif, tctki• 
litı genişlıetilmittir. Senelerden be• 
ri mühim bir kıammı itgal eylediği 
eski Abaraylılar hanı mutedil bir 
fiatla aatuı alınarak Cemiyetimize 
maledilmi9, "Kızılay hanı, ,adını al· 
mıgtır. Tamamen sahibi olduğumus 
bu hana İstanbul mümeaailliğimi.z i• 
le, imal ettiği kadın çam&flrları, eof• 
ra ve çay takımları ve sair kıymetli 
el itleriyle memleketin iç ve chtın• 
da iıtirik ettiği birçok pazar ve aer· 
gilerde takdirler kazanmıf olan (Kı
zılay sanat evi) atölyeleri dahi bu 

ilbası için Genel Merkezimiz anba
rından gönderilmiı olan çadır ve ça
mqır eıyası tutan ve bunlann gön
derildikleri yerler aıağıda yazılıdır: 

Lira Kr. 
3697 98 Tekirdağı'na 
816 44 Kırklareli'ne 
603 23 Boğazlıyan'a 
101 2 Ulukııla'ya 

5218 67 Yek(in 
Göçmenler için açılmıf olan q 

evleri ile hastanelerin faaliyetini a
pğıya ayn ayn yazıyoruz: 

Sirkeci Of e1'i: 
Bu q evine ı. 2. 936 tarihinden 

31. 8. 936 tarihine kadar 1825 göç
men gebnlı, bunlar için nüfus bap
na günde 20-25 kurut heaabile 1434 
lira 35 kuruı iaıe bedeli verilmitir. 
Bu müddet içinde gerek aı evi ve 
gerek Genel Merkez anbarlarından 

yapılmıt olan bütün masraf yekQ· 
nu 2045 lira 54 kuruı tutmU§tur. 

Tu:ısal Of evi 
20 nisan 936 tarihinde açılan bu 

qevine 21. 8. 936 tarihine kadar 
Romanya ve Bulgariıtan'dan 12.434 
göçmen gelmittir. Bunlara Tuzla'da 
bulunduklan müddetçe sıcak yemek 
ve hareketlerinden mahalli müret
teplerine vanncaya kadar da ku
manya verilmiıtir. Sıcak yemekler 
daima etli olmak üzere taze ve kuru 
fuulya, pirinç ve bulgur lapası, pi
lav, un çorbası ve patates gibi gıda
lardır. Kumanya ise zeytin, beyaz ve 
kqar peyniridir. 

Tuzlada bulunduktan müddet i
çinde gün itibariyle 82.687 nüfusa 
sıcak yemek ve 65.009nüfusa da yol
luk kumanya verilmiıtir .Bu heaaba 
göre 12.435 göçmenin iateai için va
aatt yediıer gün sıcak yemek ve be
ıer ıün de kumanya verilmittir. 

I :ınıiı Of e1'i 
Bu llf evine 2 :ıubat 936 tarihine 

kadar 3945 göçmen gelmit ve gün 
itibariyle 53.690 nüfusa sıcak ye • 
mek ve kumanya verilmiıtir. Aı evi
nin masraf yek(inu 7182 lira 19 ku
rut olduğuna göre, beher göçmenin 
bir günlük iaıeai vasat! olarak 13.37 
kuruı aarfedilmiıtir • 

Urla Of evi 
Bu &f evine 26.11.936 tarihine ka

dar Bulgariıtandan 3423 ve Roman
yadan 2381 nüfua olmak üzere 5804 
kiti gelmiıtir. Bu göçmenlere cem
an 68.390 porsiyon yemek ve ona gö
re ekmek verihniı, bunun için ceman 
5984 lira 83 kuru, aarfedilmiftir. Bu 
hesaba göre beher göçmenin bir gün
lük ii~i 8,75 kurup mal olmuttur. 

Verılen yemeklerin nevi; her gün 
için etli kuru fuulya, nohut, etli pa
tates, kıymalı makarna ve etli pirinç 
veya bulgur lapaları, taze Ye etli fa
ıulya veya patlıcan olup, haiz olduk
ları gıdai kuvvetleri allkalı makam
larca tasdik olunmuftur. 

Ke§Gn Kıalay göçmen 
luutahane•i 

1 Şubat 936 da açılmıt olan bu has
tahanemiz 30 yataklıdır. Hastahane; 
30 ikinci tetrin 936 tarihine kadar 
ecza, alit, çam&fll', porselen, makine 
ve mobilyaaı ile beraber idare ve iqe 
muraf ı olarak Cemiyetıimizıe ceman 
23.310 lira 26 kurup mal olmUftur. 
Bıuada Ş776 &ösaıı bu.ı.e, P.-

liklinik, laboratuvar - röntgen teda
visi görmü?tür. Yapılan masraf ye
kQnu 30.214 lira 13 kuruftur. 

Çorlu Kızılay göçmen 
luutahane•i 

1 Mayıs 936 da açılmıt olan bu has
tahanemiz de keza 30 yataklıdır. 
Hastahane; 30 birinci kanun 936 ta
rihine kadar ecza, atat, çama11r, por
selen makine ve mobilyaaı ile bera
ber idare ve ia,e masrafı olarak Ce
miyetimize 11.698 lira 28 kurup mal 
olmuftur. Burada 5081 göçmen haı
tahane ve poliklinik tedavisi gör
müttür. Yapılan maaraf 18.435 Ura 
Z7 kuru9tur. 

Gelibolu Kınlay göçmen 
haıtahaneıi 

21 mart 936 da açılmıt olan bu has
tahanemiz 10 yataklıdır. Hastahane; 
keza, 30 ikinci ~rin 936 tarihine ka
dar ecza, allt, çamaıır, porselen, ma
kine ve mobilyuı ile beraber idare 
ve ia,e masrafı olarak cemiyetimize 
5.470 lira 70 kuru,a mal olmuftur. Bu 
hastahanemiz 1 haziran 937 de tatili 
faaliyet etmiftir. 15 aylık çalıf!M 
zamanında 1314 göçmen hastahane 
ve poliklinik tedavisi görmüıtür. 
Yapılan masraf yekWıu 9980 lira 58 
kuruftur. 

Afyon Karahiaar Maden •uyu 
Sayın cumhuriyet bllkümetimizce 

hanmıısa nakledilmitıtir. Fazla b• 
lan bir iki dükkMı ve oda da münmflr 
fiatlarla icara verilmittir. 

Kııllay : 

Karagün 
Dostudur. 

Ona cUa yasılmalı 

inaanlılı borcudur .. ________ .................... ... 

Kmlay ıellıat yurdantlalıi llallıcui ,,..~nelaanainde do/ılO' 
Fatma Memilc ltaatalan muayene ediyar ue Diyarbalar mdfıllA 

&q.,. Hıab.c 1-wltın ~ 



25. 12. 1937 

A. Levazım Amirli9i 

126000 kilo pirinç ahnacak 
Ankara Levunn Amirliii Satm Al

lba Komiıyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü· 

esseseleri için 126.000 kilo pirincin 
kapalı zarfla eksiltmesi 10. 2.Kaıı. 938 27-12-937 aaat 14 de pazarlıkla ekailt-
laat 15 de Ankara Lv. lmirlifi satın meal Ankara Lv. lmirlili Sa. Al. Ko. 
alına komisyonunda yapılacalttır. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.160 lira 2 - Muhammen bedeli 2400 lira 
flk teminatı 1512 liradır. Şartname ve ilk teminatı 180 liradır. Ş-1rtnamesi 
numunesi komisyonda ıörülür. Ka- komisyonda görülür. lstekli 'erin ka · 
nuni vesikalarda bulunan teklif mek- nunt vesika ve teminatlariyle belli 
tubları saat 14 e kadar kabul olunur. vakitte komisyonda bulunmruarı. 
İsteklilerin belli saatte komiayonda (4686) 3-7198 
bulunmaları. (4582) 3--7077 -------------

Sığır eti alınacak M. M. bakanhğı 

~' +w• •••• t1> ,., ,,. !!A#4lC i ~ 

u~us 

100 ton met8ı ile muhammen bedeli 
(172400) lira olan 80 ton külçe kalay 
ve on ton antimuvanm bedeli serbest 
dövizle ödenmek üzere 4 - 2. 1938 cuma 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binaaında satm alına
caktır. 

makbuz veya banka mektubu ile ka
nuni veuikini hamil olarak o gün 
saat (15) de mezk\1r komisyona mü
racaat eyliyeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım müdürlüğündeıı, lstanbul
da P. T. T. ayniyat ıube müdürlüğün-
den parasız verilir. (4301) 

3-6550 

Orman koruma 

-t!-

931 Mneal içinde muteber müteahhid· 
lllıc ftlUralannı mez~r kanunun tari· 
fatı dalrnlnde buırlıyarak fiat tekli· 
fllal haYl mektublariyle beraber bir 

• lllıri içinde 10-1-938 tarihinde saat 14 
m kadar makbus mu.kabilinde demir· 
70Uar lnpat daireai artırma ve ela>ilt· 
iDi ft ihale laomiıyonu reisliğine tevdl 

on bet bin kaputa :yUs .brk bet bin lira 
bedel tahmin edilmittlr. 

3 - Elbise prtnameli 15 llra ve ka· 
put tartnameei yedi yüz yirmi bet ku
ruı karfılığmda komisyondan alınabi
lir. 

4-;- Elmiltmeaine prmek ietiyenle
rin qağıda ;yuılı ilk teminat sm.kbua 
veya banka mektubu ve prtmmede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mektub
larını belli gün ve saatinden en geç blr 
saat evvel komisyona vermif olmalan 

ttmlt olmaları lbımdır. 
(4646) 3-7182 

Enstitüler 

, Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Hozat garnizon birlikleri ihti
)'acı olan 68500 kilo sığır eti kapalı 
~rfla eksiltmesi 3- 2.kan- 937 pazarte
ıı günü saat 15 te Hozat askeri satın 
llına komisyonunda yapılacaktır. 

Vazelin alınacak 
M. M. V. Satın Alma Ko. dan : 

. Bu işe girmek istiyenlerin metal f. 
ç.ın 11000, kalay ve antimuvan için 9870 
lıralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
~hitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
~n saat 14.30 a kadar komisyon reisli
gıne vermeleri ıazımdır. 

Şartnameler :.AJI. kuruta Ankara ve 
Haydarpaşa veıı •••• erindıe 1&tılmakta
dır. (4620) 3-7108 

S - (A) Konple elbieenin ilk temi· 
komutanhğı natı (15.750) lira eksiltmeel 12-1-938 

--------............ ...:~...! 1 çarpmba günü saat ~o. 
Genel 

Avrupa ve Amerika ve 
lıtanbul Oniversitelerine 

talebe g6nderiliyor 
Mad• ecllr.ik •• Arama Enstitü· 

IÜ C..-4 Dinktörlüiünden : 

2 - Muhammen bedeli 10375 lira ilk 
teminatı 778 lira 13 kuruştur. Şartna
lllesi komisyonda görülür. Teklif 
lllektupları belli gün ve saatten bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 
lıteklilerin kanuni vesika ve teminat
larile komisyonda bulunmaları (4991) 

3- 6965 

190 ton un alınacak 
Ankara Le~azım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Midyat birlikleri ihtiyacı için 

190 ton fabrika ununun kapalı zarfla 
eksiltmesi 4 2. Kin. 938 saaat 14 de 
Midyat askeri aatın alma komiıyo
llunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25650 lira 
ilk teminatı 1923 lira 75 kuruıtur. 
Şartnamesi 128 kuruı mukabilinde 
komisyondan alınabilir. Teklif mek
tubları saat 13 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin kanuni vesika ve temi
natlariyle belli gUn ve saatte komis-
Yonda bulunmaları. (4540) 

3-6941 

38000 kilo nohut alınacak 

Ankara Levazım Amirlifi Sabn 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara prnizonu birlik ve 
lllüeaseseled için 38.000 kilo Nohu· 
dun açık ekllltmeal 11. z.ıan. 931 •· 
at 15 de Ankara LT. lmlrlifl 1&tm 
•lına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3420 lira 
ilk teminatı 256 lira 50 kuruıtur. 
Şartname ve numunesi komiıyonda 
ıartılUr. İlteklllerin kanuni vesika 
Ye teminatlariyle belli gün ve .Utta 
komisyonda bulunmaları. 

(4581) 3--7076 

Pijamalık bez alınacak 
• Ankara Levaaım Amirliji Satın 
:Alma Komisyonundan : 

1-Askeri okullar için alınacak olan 
77996 metre pizamalık bezin kapalı 
Z&rf ekailtmeıinde ia1ıeıkll çıkmadıfm 
41113 -2. ktnun - 938 saat 14.30 da Top
hanede !ıtanbul Lv. lmirliği aa. al. ko. 
da puarlılda eksiltmesi yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 17159 lira 12 

kuru, ilk teminatı 1286 lira 92 kuruş
tur. Şartname ve nilmuneaı komiayon
da görillür. İsteklilerin kanuni vesi
ltaıariyle belli saatte komisyona gel -
Qaeleri. (4674) 3-7187 

YuJaf alınacak 

. Ankara Levaaan Amirliii Satın 
4hna Komisyonundan : 

1 -İatanbul levazım amirliğine bağ
la lllüesseaat hayvanat ihtiyaca olan 300 
~ yulafın kapalı zarf eksiltmesinde 
lltakli çıkmadığından 27-12-937 saat 
14 de Tophanede satın alma komisyo
lllında puarlılda ekailtmeai yapılacak
tır. 

a - Muhammen bedeli 15000 lira ilk 
tt.ninatı 1125 liradır. Şartnamesi ve 
lllbnunesi konıisyonda görülür. lstek
~~rin kanuı;ıi w'c&ika ve teminatlariyle 
...:lU saatte komisyona gelmeleri. 

(4675) 3-7188 

Patiska alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

.\lnıa Komisyonundan : 
1 - Ordu hastaneleri için almacak 

0lan 134200 metre patiskanın kapalı 
~eksiltmesinde istekli çıJanadıfın· 
dan 28.12.937 saat 14 de Tophanede Is· 
~bul Lv. ·amirliği satın alma komis
l>onunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla
C.lctır. 
t 2 - Muhammen bedeli 48312 lira ilk 
tlııinatı 3623 lira 40 kuruıtur. Şartna
~e ve nümunesi komisyonda gCSrüliir. 
b •teklilerin belli autta komiıyonda 
tıhınmatan. (4676) 3-7189 

Lahana alınacak 

.\ Ankara Levazım Amirlllf Satm 
lbıa Komisyonundan : 

ltı 1 - Ankara gaml.ron birlik ve 
~lleseleri ihtiyacı olan 4tw>O kilo 
et nanm 20-12-937 açık ek•iJtmesin· 

e verilen fiat pahalı görilldU' Unden 

Hepsine tahmin edilen fiatı 2000 li· 
ra olan 3500 : 5000 kilo vazelin açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 8000 metre mikibı 

balast alınacak 

Elbiselik bez kum"a.s 
:ı; 

alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan • 

lığı satın alma komisyonu Rı. den : 
Eksiltmesi 29-12·937 çarşamba günü 

saat 11 de M.M.V. satın alma Ko. da 
yapılacaktır. 

İlk teminat 150 liradır. Şartnamesi 
parasız olarak ko. dan alınır. Eksilt
meye girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belge ve kanuni teminat· 
lariyle birlikte eksiltme gün ve saatin
da M.M.V. satın alma ko. da bulunma
ları. (4528) 3-6923 

Devlet Demir Yollan ve Limanla. 
rı Umum Müdürlüğü Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan
Jrk kıtaları ihtiyacı için 6955 metre 
yazlık elbiselik be.z kumaş açık eksilt
me ile ihalesi 27 1. Ka. 937 pazartesi 
günü saat 10 da Ankarada Yenitehirde 
Yükael caddesi komutanlık. binasında 
satın alma komisyonu dairesinde yapı
lacaktır. 

Müzik alit ve edevatı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3968 lira olan 54 kalem Bando•, mızı
ka alat ve edevatı açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 29 ikincikanun 938 
cumartesi günü saat 10 da M. M. V. 
satın alma Xo. da yapd~caktır. 

3 - Liste ve tartname parasu o
, larak M. M. V. satın alına Ko. da gö
rülür. 

4 - İlk teminat 297 lira 60 ku
ruJtur. 

5 - Eksiltmeye ıirecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme gün ve aaatın
da M. M. V. satın alma Ko. da bulun-
maları. ( 4560) 3-6960 

Mibtk alit ve edevab alınacak 

Muhammen bedeli (13,600) lira o
lan kilometre 27 de vagon stünde tes
lim" artiyle (8000) metre miklbı ha • 
laat 1·1·938 cumartesi günü aaat 10 
da pazarlık suretiyle Sirkecide 9 un • 
cu işletme mübayaa komisyonunda sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin Nafıa 
ve diğer vesikalariyle beraber ve 
1020 liralık muvakkat teminatla ko
misyona müracaattan. Şartnameler pa
rasız olarak komisyondan ve Ankara
d malzeme diresinden verilmektedir. 

(8392 • 4638) 3-7083 

Vagon, lokomotif ve kriko 
verenleri alınacak 

D. D. Yollan Sa. AL Ko. elanı 

. ~o.ooo lira muhammen bedelli ve 
ıkınci eksiltmesi de feshedilen vagon 
ve lokomotif verenleri ile sair muh
telif kriko ve verenler 29. 12. 1937 
çarşamba cUnü saat 15,30 da puarlık
la Ankar&da idare binumda satın a
lınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1500 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettifi vesikaları ve nafia mUte
ahhldlik veslkuını hamilen ekıiltme 

il. M. Vek&letl latm Alma Ko. ıünll yukarıda 7QJ1ı uata kadar ko-
miıyonwıdan : misyon reiılifine mUracaat etmeleri 

ı - Hepalne tahmin edilen flatı lazımdır. 
1979 lira olan 37 kalem (bando) mızı- . Şartnameler Ankarada malzeme da· 
ka ilit ve edevatı açık eksiltme ile aa- ıreıinde, Haydarpapda tesellllm ve 
tm alınacaktır. Hvk tefliğinde görülebilir. (4647) 
· 2 - Eksiltmesi 29 ikincildnun 9Ş8 3-7128 
Cumartesi g(lnil aaat 9,30. da M. M. V. 
Atın alma komlıyonunda yapılacak
tır. 

3 - İlk teminatı 148,43 liradır. Şart 
namesi komisyonda parasız olarak 16-
rUlür. 

4 - Eksiltmeye ıirecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ~cü maddeler"inde yazdı belgelerle 
birlikte ebiltme gUn ve saatinde M. 
M. V. aatın alma komisyonunda bu-
lunmatrı. (4559) 3 -6961 

Eczayı tıbbiye ve malzemel 
sıhhiye alınacak 

M. M. Veküeti Deniz Satın Alma 
Komis:ronundan : 

1 - Tahmin edilen be~li 9000 li
ra olan sı kalem ecaayı tıbbiyıe ve mal
memei •ihhiyenin kapalı zarfla müna
kasası 12-1-938 tarihine müsadif çar
tamba &ünü saat 14 de vekalet binasm
clald kamiayonumuı:da yapılacaktır. 
. 2 - Şartnamesini görmek istiyenle

r~n her gün ve münakasaya girccelde
rın ~e mezkur gUn ft saatte 675 liralık 
temınat mektubları ve kanunun ikinci 
maddesinde yazılı belgeleriyle birlik
te te~lif mektublarını mezkur günde 
azamı saat on üç buçuğa kadar komis
yona vermeleri . Postada vaki olan tc
ahhürler bu saatten sonra ıetirilecek 
moktubların kabul edilmi;yeceği. 

(4663) 3-7186 

Hamam tamiri 
~· M. Vekaleti Satm Alma Ko

mısyonundan : 
Kefif bedeli 1843 lira !ı2 kuru~ 

olan al~ert konak hamamının tamiri 
açık. eksiltmeye konmuıtur. Eksilt
mes~ l0-1-938 pazartesi günil saat ıı 
dedır. Ketif ve pllnlar 10 kurut mu
kabilinde M. M. V. ln,aat §Ubesin· 
den alınır. İlk teminatı 138 lira 27 
kuruıtur. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunup 2, 3. maddelerinde yazılı 
belgeler ve tenıinatlariyle \.irlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. v. 
satın alma koıniıyonunda bulunma-
ları. (4688) 3-7199 

Demiryolları 
Metal, külçe, kalay ve 
antlmavan alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komu. 
yonundan ı 

Muhammen bedeli (195000) lira olan 

Seyyar ve sabit telgraf makine 
vı yedekleri alınacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komis-
100undaa ı 

Muhanben bedeli 36500 lira olan•· 
bit ve seyyar telgraf makina ve yedek
leri 8-2-1938 aalı &ünü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliyle Ankarada idarı bi
nuında satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek iatiyenlerin 2737 50 . ' lıralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
ahhitlik veılkuı ve tekliflerini aynı 
eUn saat 14.!0 a kadar komisyon reisli· 
iine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 182 kuru13 Ankara ve 
Haydarpap veznelerinde satılmakta
dır. (4665) 3-7185 

Ankara Belediyesi 

Her çeşit ölçU satan ve 

kullananların nazarı 

dikkatine 
Ankara Belediyesinden: 

Üzerinde 934 ve 936 damgaııın. ta
fıyan bütün ölçülerin senelik mua· 
yeneıine başlanacağından 1-1-938 ta· 
rihinden 31-1-938 ak,amına kadar a
llkadarların ellerindeki her çeıit lSl
çuıerlnln cln~lnl, mlkdarmı ve boyları 
nı bil~irir birer pullu beyannam• iJe 
Beledıye Ayar memurluğuna müraca-
ftla muayene kağıdı almaları ve bu 
bir ay içinde müracaat etmiyenlerin 
cezalandırılacakları ilan olunur. 

(4672) 3- 7152 

P. T. T. 
70 adet bisiklet 

alınacak 
p, T. T. lffazım müdürlüiünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 70 adet bi

siklet açık ekailtme ile münakasaya 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli ( 4900) mu
•akkat teminatı (367.50) lira olup ek· 
siltmesi 10 ikincikanun 938 pazartesi 
gUnG at (15) de Anlcarada P. T. T. 
U. lllldttrlUk ıatın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - İatekliler, muvakkat teminat 

2 - Muhammen bedeli 3825 lira 25 
kuruş, muvakkat teminatı 286 lira 87 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - isteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ile şartnamede yazılı vesika
larla ihale gün ve saatinde komisyona 
müracaatları ilan olunur. (4519) 

3 - 6901 

Kazalar 
içme ~uyu isalesi münakasası 

Kalecik elediye Reisliğinden : 
1 - Kalecik kasabasında :~ale e

~ilecek içme suyunun kapt \j , çelik 
ıs~le borusu, ferti ve depo ir-\>eısı ve 
saır teferruatı 15-12-1937 ta:H. inden 
14-1-938 tarihine kadar bir ay müd
detle ve kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Keıif bedeli 18219.99 liradır. 
3 - Proje, ketifname ve ~· tname 

ıl 225 kurut mukabiJlnde K.'\!edk be
lediyesinden alınabilir. 

4 - MUnakuaya ittirak etmek is
tiyenlerin Dahiliye Vekaleti imar he-
7etlnden musaddak ehliyetnctme ib . 
raz eylemeleri ,arttır. 

S - isteklilerin 2490 no. h kanu
~un 2 ve 3 maddelerindeki ; '!raiti ha
ız olmaları elzemdir. 

«5 - Muvakkat teminat m.kdarı 
1367 liradır. 

7 - Taliplerin teklif melctubları· 
nr 14-1-938 cuma günü ıaat ı • '1e ka· 
dar Kalecik belediye dairesin:l c mü
te~ekkil ihale komisyonuna gönder· 
mıt olmaları lbımdır. 

8 - İhale 14-1-938 tarihine rast
layan cuma günü aaat ıs de Kalecik 
belediye encümeninde yapılac..1ktır. 

(4685) 3-7197 

Mektepler 
Bir daktilo alınacak 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden 1 

Okulumuza 75 lira Ucretli (iaşeıi o
kula aid) bir erkek daktilo alınacaktır. 
(Almanca bilenler tercih olunur) İs
teklilerin 27-12-937 pazartesi günil saat 
~ndörtte okulda Sınavları yapılmak 
uzere evraklariyle birlikte Ankara 
müzik 6ğretmen okulunda bulunmala-
rı. (4637) 3-7109 

Jandarma 
701 tipi teyelli bez açık 
eksiltmeye konulmuştur 

Jandarma Genel Komutanlıiı An· 
kara Satın Alma Komisyonundan : · 

1 - Bir metresi dokaan bet• kuruş 
deferlenen bin metreden bin beş yüz 
metreye kadar örneği vasıflarına uy
gun (701) tipi teyelti bezi asık eksilt
me usulü ile 6. 1. 938 perşembe gilnü 
saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız oarak ko
misyondan alınabilecek bll. eksiltme
>.! girmek istiyenlerin (112) lira 
(50) kurutlulıı: teminat banka mektu
bu veya vezne makbuzu ile birlikte 
tam vaktinde komisyona baf vurmala. 
rı. (4585>) 3-7098 . 
Otu• bin takım elhl8e ve on beş 

~in kaput alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

kara Satın Alma Komiıyonundan ı 
l - Birlikler ihtiyacı için ınamQI o

larak otuz bin takım ( caket, pantalon, 
tozluk ve kasketten müteıekiJ) Erat 
kı9lt.Jt tlbiae ve on bet bln kaput l flll· 
da yuııı tarihte kapalı urf usulUtıe 
sa tın alınacaktır. 

2 - Otuı bin elbiae;re 300.000 lira ve 

B - Kaputlarm ilk teminatı (8500) 
lira ve eksiltmesi 13-1-938 pertcmbe 
günü saat 10. (4653) 3-7184 

Bankalar 

ETİ BANKA 
İmtihanla müfettiı 

ah nacaktır 

1 - lladıen.mtıhendiei yetiftirmek 
üzere 13 •e madenler için jeoloji tah· 
sil e~rmek Uzere 7 talebe Avrupa ve 
Amerikaya n keaalik jeoloji tahsili 
için 6 talebe de İatanbul üniversitesi· 
ne &önderilecek ve talihler arasında 
müaabüa yapılacaktır. 

2 - Jeoloelu.k mU..bakuın.da 'l den 
7 ye kadar sıra ibraz edenler Avrupa 
ve Amerikaya &önderilecek vıe 8 inci· 
den 13 üncüye kadar olanlar ise Ens
titü heu.bma latanbul Univenitesindo 
titü hetlıbıaa latanbul ün.iveraitesindo 
okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin qapdaki ,artları ha-
M üıaakaya duhul tartları ı . iz olmuı ı&zandır. 

A - Türk olmak a) Tllrk olmak. 
B - Yaşı 28 den a,ağı vıe 40 dan yu- b) Maden ocaklarında çal1f8bilecelc 

karı olmamak. kabiliyeti ve Mbbati tam olmak, (Sıhi 
C - Banka memurlarına mahaus be- muayem Ankarada yapılacaktır). 

yannameyi doldurmut bulunmak, c) Olpııluk imtihanını vermiş olaıı 
D - Askerliğini ifa etmit olmak. lıise veya collej meı:unu olup fransız· 

E • Yüksek lktısad ve Tlcant ..,a P. alanca, •e iıııili.xe dillerind~ 
mWkiye mektebinden mena balım- 'friebıi Okuyup yazabilmek. 
mak veya bu mektepler muadilini ec· el) Yqı 11 din llf&lı ve 25 den yuka• 
nebi ~mleketlerde ikmal etmitolmak. n oı"""'Ü, 

~- Mali veya ıınai müeneaelerde 4 - MlhtndiaUk için müaabaka 3 
asgari beJ sene hizmet ifa eylemif ol· fublt 1938 perpmbe, jeoloıluk için mü 
mak. aabalra 4 fUbat 1938 cuma ,unıeri An· 

C - Memuriyete kabul olunduiu karada M.T.A. emtitU.Unde yapıla
takdirdc ıs gün bera;yı tecrübe Banka caktır. 
emrinde çalışmağı teabhtid etmek. T-.Jebelırüı imtihanda ünü mizansJ 

H - Mali ve sınai nmhrobl, rlJUI· dolclurG?ıUf olmaları prttır. 
ye, bankacılık, iktıaad ve hukuld ..,. 5 - Kecltn ~ialili imtihans 
lilmattan latanbul " Ankatada ıs.ı. betap, bendele, ceflr, mihanik, fizik, 
1938 cwnarteai yap~ lmtlhende 1daaJa w yancı dillerden biri (İngi· 
muvaf falı:: olmak (LUua t!lealll' Wclll U.., frwıaca, Almanca). 
edilecektir). Jeo&opak imtilwıı: riyuiye, (hen-

Müsabakaya gtrebilmek ve memur deH, Olblr) ba)'ftll&t. nebatat, jeoloji, 
beyannam.:si almak için milracutlarm fizik ,kimya ve yabancı dillerden biri 
en geç 10.1.1938 tarihine kadar • Btl· (inclllne, franauea, almanca) 
bank - Ankara adreelne tabrirea yapıl• 6 - Tahsile ı&ıderilecek olanlar ı. 
tnası. 3-7214 lende taball müddetleri kadar mecburi 

hbmetıe tlbi olduldarmdan bu bUMJ&ta 

Bayındırlık Bakanlıgı 
mlbllefl,etlırini tıevtik etmek üıero 

bir teahhüdname verecekler ve bunuıı 
lçlıı de muteber kefil g&tereceklerdir, 

7 - ı.ti)'Uleriıı nüfUI hüviyet CÜ%• 

danı. bU.a.Wıal nrak&auıı, mekteb f:ıC• 
Naıa V ekaletiad• ı hadetnameeini veya bunların tasdikli 

inşaat ve ray f erpyatı 
münakasaya konulmuıtor 

Diyarbakır. Cizre hattının Diyarba- birer ıUNtlın. 4 lrrta fotoğraf ve dilek· 
kırdan Cizre iltlkametlne doltU ytr· çelerini J9 klnun\189ni 938 cumartesi 
minci kilometresinden kuk ikinci ki- gilnll afleye kadar Ankarada M.T.A 
lometreaine kadarolan Udncl laeam in· emtitilaü ıenet direkdSrlUğüne gön• 
şaat ve ray feJ"fiyatı kapalı zarf usuliy· dermeleri ve 31 ld.nunu aani 93Spazar• 
le münakasaya konulmuftur. tesi gUnU ııht muayeneleri yaptırıl• 

1 M
.. k 

10 1 938 
t 'h' mak Uı:ıcre sabahleyin ıaat ıo da Adliye 

- una asa - - an ıne te-
sadüf eden puarteai &iinii aaat 15 dt ~!ı kartısında M.T.A eMtitüail da-
vekalet demiryollar inpat dairesinde• ıresınde bulunmaları ilin olunur. 
ki komisyonda yapılacaktır. (4099) 3-7195 

2 - Bu iflerin muhammen bedeli 
650000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 29750 lira
dır. 

4 - Mukavele proj•i, mOuJreee 
şartname.i. blyındarlık lflırl ,.Del 
şartnamesi, vahidi kıyuil fiat cetftll. 
f ennt prtname, ah,Ap travenle ferfi· 
yat talimatnameai, çimento norm'u. 
telgraf hattı prtnamnl plin n profil• 
den milreklceb bir takim mClnalı::Ma n• 
rakı 32,5 lira mukabilinde demir ,oJla. 
rı inşaat dairealnden tedarik olunabl· 
lir. 

5 - Bu münalcuaya lftlıtk etmek 18-
tlvenler 2490 nUD)arall arttırma, mllt 
me ve ihale kanunu muclblncı lbruına 
mecbur olduldan evrak •• nallti ve . 

34 adet dershane sırası 
yaptınlacak 

Ankara Yil11ek Ziraat Emdtüıl 
IWdörlllGnden ı 

1-YUkaek Ziraat EnıtitUsil ders
hantltrl lçln (34) adet sıranın yerin· 
dı yaptmlmuı açık r kıiltmeye ko
nubDUftur. 

2 - ihale 27-12-937 pazartesi gü· 
nl .. t 15 de Rektörlük binasında 
1apıluaktır. 

1 - Muhammen bedel 2340 ve 
DNYÜkat teminat 176 liradır. 

4 - Daha fa.atı lsahat ve parasız 
prtname almak lstlyenlerin enstitü 
daire müdUrlUIUne mUracutları ilan 
olunur. (4414) s-6885 

SıGır, kuzu, koyun eti alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komia- yoaandaaı 

Tahmin edilen 'Muvakkat 
Cinsi Miktan 1 bedeli teminatı 

Kurut Lira Kuru' 
Sığır etl fi97611dlo • Kuzueti 28000 kilo 43 3036 . 38 
Koyun eti 14221 kllo 43 

1 - Yukarda cinı ve mlktarlan ile birer kllotuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatı yudı olu it kalem it, 1 • lldnd kinun • 938 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü aaat 11,5 da kapalı nrf uıuliyle alınmak üzere 
mU0 akaaa;ya JDcnın 'P"'fWI°• 

2 - Bu Uç kalem ete ald prtname 20 3 kuruı mukabilinde komisyondan her· 
gün alınabilir. 

3 - lattlıdllerln 14" eqılı kamıewa arlfett dalaUlndıt tlMim edecekleri 
kapalı tetrlif melrtublarmı en geç belli ıGn .. sMtten bir ıaıt ev\•cl ine kadar 
pasımpatada bulunan komisyon ~biına makbuz mukabilinde vermeleri. 

.(4659). 3--7157 



- ·ıs- uı;us • m 

••• •• 
DstOriUlk ifade edilmez, ispat edlllr; 

Yalnız RCA. k"end'ı clhazlarının D•tUnUl· 
QOnO •ize bizzat müşahede ettirmekle ispat eder. Zarafetı,randamanı,tabll 
ahenk kablllvetlle temayüz eden 1938 modell RCA radvoıarını dinlemeden. 
yOk••k kalltell bir ahize hakkında bir fikir edlnemezstnız. 

Evvela bir R C A dlnlevınız. 

ıf 'tl~"ôda 

M X·• Modeli 

1 lembeh 

' · L. 105 

5 T·4 Modeli 

5 lemb•lı 

88 T-44 Modeli 

8 lemb•lı 
18 T·• Modeli 

8 lemb•lı 

T. L . 170 

10 lembeltl 

~~ ................... ~T~~~L2~ 
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: : = := § Bilumum okıidasyon ve bronz işleri atelyeıi bu kere yeniden § 
~ Kilosu 85 Kuruş Ulus Halle Sineması E ~ ff k b k = E tertip ve tamamen fennt bir ıurette ihzar ettiğim teaisatile bilumum ! 
- - - iYi UfUmU ÜJÜ pf JIDIOSU = E galvano pıasti i~1erı yapıyorum. badema yapılan i11erıe en mu,1du- ! 
§ ' Sırasında Sakarya Eczanesi. 3-7172 E § := E peaent zevkleri bile memnun edebileceğimi cesaretle ilin ederim. ! 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde ~ ( 500,000) ıı·ra ~ 

3 defa dişleri niçin fırçalamak lazımdır § §§ 
.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

i:SEHIR LOKANT ASii == -Çünkü == Aynca 200.000, 150.ooo, 100.000, 10.000, 60.000, so.ooo, 30.ooo,: 
:20.000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 4-00.000 ve 100.000) liralık ike - -- -- -

H iç bakılma
mış dişleri bi
le kısa zaman-
da temizler, 
parlatır, sıhat 

ve taraveti ia
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin diş 

macunu ile 
fırçalanan diş

ler sağlamlı

ğını ve güzel
liğin i as 1 a 
kaybetmez. İş
te onun bu a
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlexce ki-
şi daima ve yalnız Rad
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat ıigor- • 
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güze 1 dişli vatandaşlar artmıt
tır ve artmaktadır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLiN 
lerinizi f ırçalayınız. §!P ~u nun:rew §!P 

3- 7191 

Hediyelik eıyanızı 

=:adet mükafat vardır. := - - ~ Yıl gecesinde masalar 28 ~ - -:: Ketide Yılbaıı gecesi yapılacakbr :: - -- - - -i ilk kanun 93 7 ye kadar 1 § Biletler: 2,5 5 ve 10 liradır. § - -= Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 3-7163 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

- ...... 
~ yemek ücreti vererek tu- ~ 

____,_, Parla, ıee Bd. H•w..,,,..." 
ISTAllBUl, BtJojjlu 

Tb•I m•yd•n• 12 No. lu~ 
fdd•ramııı ı lyeret •dlnlı ver• 
19 No.lu larllım lıl lıtıylnlı. 

3 - 6892 

lmtiya.ı sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umum! Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basrmevi: Ankara 

bizden alın! 

- --- . ...... 
~ 11111111111111111111111111111111111111~ § tulması rica olunur. ~ : Doktor : := ::=:; 

--~ Rıza Duray E = K :::; 
====-
§ a rp ı· ç ~:::.:; ...... : Cebeci Hastanesi E § 

E RÖNTGEN mUtehaıaısı ÇocukE 
: sarayı caddeaı Niyazi Kansu!•: - ..,... 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) E = Tel· 2038 • ~ = 3 - 6033 = § . 3 - 7177 ~ 
';ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' -:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

YENİ SİNEMALAR HALK 
\ 

BUGÜN BU GECE 

Küçük ve büyüklerin en 
sevimli yıldızı 

Shirlcy Temple 

tarafından vücuda getiı ilen 

ÇİN - ÇlN 
(Şanghay yetimi) 

Fransızca sözlü ,ahane bir cıer 
Ayrıca - DUnya haberleri 

Seanslar: 1 - 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 9 da 

.......... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -~ ...... 

BUGON BU GECE 

Türkçe sözlü muazzam macera ve he-
yecan filmi 

MACERALAR KIRALI 

(Buffalobil) 

Baı rollerde: Garry Cooper - J can 
Arthur 

Aynca - Dünya haberleri 

Seanslar : 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 9 da 

Halil Naci Mıhçıoilu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 3-7168 


