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·- -Türk Dil Kuruınunun anketi 

Ceyb Ve Teceyb 
kelimelerinin türkçesi 

''Sinüs,, "Kosinüs,, tür 
T" k Dil Kurumu Genel Sek reterliğinden : 
2;~III-937 de Ceyb ve Tece yb'in Türk~eleri?in bulunm~sı 

d il
.. dı'Imia olan müsabakanın muddetı bu akşam bıt-

hakkın a an e :ı 

miştir. • • d • abetli ktal __ ..ı 
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.. ı aplar alındı. Ekse rısın e ıtJ no ar V11CUır. 
uz erce cev ._,_.. ed · K · 
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. 'f d r ve ciddi alakaya ıeşea.aur enz. u.nımca en ı-

u ço ısU a e 1 b "' d ı 
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• Id .., kabul edilen ceva aynen aşagıya ere o unmuş-

sa et ı o ugu • .. d ril . . V ded. 
tur. Bu yazıya aid şekiUer gaze lenıze gon 

1
e mıştir. aa ı-

len hediye, eser ~hiplerinin adı na olarak ş Bankasına yahrd 

mıştır. Tiirk Dil Kurumu Genel Sekreteri adına 
H. Reıiı Tanklıı 

Türk Dil Kurumu Genel 
Sekreterliğine 

Ceyb ve Teceybin Türkçeleri Sinüs 

ve Kosinüs'tür. 

Siııii!ı 

Kısaca izahı rudur: Sinmek. Yakut 
lehçesinde sadece sin sözü, çökmek. çe· 
kilmek demektir (Pekarski). Bugün 
Anadoluda elastikiğ manasında kulla· 
nılmakta olan (süneç) ve bunun dı{;er 
telaffuzları clup aynı manayı taşıyan 
(siniş • sinu§ - sinus) sözleri, (sinmek) 
sözünun bir türevidir. (Sinik), (sinsi) ve 

iplik manasına olan (sıngir) (Pekarski), 
elastikiğ olan (sinir) hep aynı orijinin 
tiırevleridir. (Sinmek) sözünün etimolo· 
jik şeklinde liaşmda bulunan vokali, 

Yerine konursa, kelime (esinemek • es
n il\ it) tekl' . 1 B (elastıki ını a ır. unun manası da: 
kif, d g olmak) tır. Esnek de elasti-

b crnetkir ( . . ori " d · Sınmek) ıle (esnemek), 
Jın e aynı sözdür. 
Yay, Türklerin en eski savaş sılahı 

oldu u dünyaca bellidir. Türkler ya}· 
larının kiriş ipine (sinü ) yahut (si
nüs) Gemişlerdir. Çünki o elastiki dir: 
oku atmak için ortasından c;ekiıerek 
çukurlaştırılır. (Ô) nin (c, s, ş, z) ve 
bunun ka•e,.orisı ile deği~tigi Ttirk dıl
ci erince bellidir. 

Yayın kir'si ııc beraber o• 
lan şekli, herhangi bir kavisin ve· 
te i ile beraber olan §cklinden baş. 
ka bir şey değildıı. (Resim: l) 
Bunun içindir ki bir kavisin veteri ile o
nun iki ucuna ulaşan nısıf kuturlardan 
m<.:yclana gelen bir m.iselleste ve~er olan 
Wl'a (sinüs) denmiştir. Matematıkte ko· 
ıavhk oıınaK ıçin sonraları tam veter 

• 1 1c:. • onun da adı 
1crinc varı ı,.·cte: a ınm :r• 
(r.inüs). olarak kalmıştır. Elbise yakası, 
ıa :ır ve kalp manalarına olan (~eyb) 

A b'ğ) Tur~<;'= 
(Ahteri " ve Kamusu ra 1 

' 

" (sinüs) ~özünün anlatuğı manayı kapsa-
faınaz Elbise yakası, bir daire veya 

• · ·· ) ka-
bir kavis hatırlatabilir· fakat (sınus 
vis değil, onun veteridir. Sadır ve k~lp, 
,1. k .. .. .. '·ı'r türevi olan sıne· nmc sozunun u h 

b·1· s·ne er 
•in ancak terceınesi ola 1 ır. ı ' 
nefes alış veriste, vüciidün esneycn.~ı.~-

. · ve buzu-
rnıdrr. Kalp dahi daima şışen 
1 b' zuvdur Bunu, 
en yani esneyen ır u · . 

Yaka demek olan (ceyb) le ilgilendırme. 
lllek doğru olur. 

* ...... 
( · "s) sozuııu 

Dünya etimolor,ları sınu . 
b . d ı r f{akıka-
aşlıca latinceye ırca e ere · _. 

tin sanıldığı gibi olmadığını b\z degıl, 
(Dictionnaire Etimologique de la J,an· 
o · .. avnı" l-: 
... ue Latine) söylesin: f Sınııs • 
•• ki' de kat 

lllukaar veya yarım daire şe ın . 1 
Veya büklüm" demektir; manası: bır ~ • 
his . . a· -. rım daıre enın meydana getır ıgt ya 
!eklinde kat veya büklüm ki bunun 
ı . 1 dı Çınde analar çocuklarını taşır ar :~ 
l3und · · •'sadır an 'u manalar türeınıştır: 
~an.i iltica edilen, üzerine eğilinen yer, 

l?ıelce, himaye", v. s. . . 
'l'cknik manaları: bir ağın dibır. ı•ı 

tc§kil ettiği cep· bir yelken.in kabartı· 
•ı· ba ' d İt' ğcı bıçağının eğri kısmı; yarı a· 

------~-c--'lş::::..!ek~linde ov. E_timolojisi yoktur]. 

' • ' • • • ' ' ' • 
1 
1 

1 

1 / 
... / ,:.· .. 

(Resim: 1) 

(Resim: 2) 

(sinüs) ün anlattığı kirif yerine onun 
yayını, veya vcterin yerine onun kani• 
ni almı§ olduklarıdır. 

* İngiliz iLim adamlarının kısmen 
hakikate temas ettikleri anlatılıyor, 
İngilizce büyük W ebster Ingati, (si
nüs) sözü hakkında 'u izahı veriyor: 

[ tngitizce sine: litinceıri ••sinuı,, 

tuı· ; ve sadır -sına gelir ki, bir el· 
bisen.\n göğsü demek olan arapça "jaib,, 

1 
terceme için kullanılmıştır; fakat bu 

manada yanlışlıkla ''jaib,, diye okunan 
.... b şeklinden alınmıştır. Bu arap-
J' a., . . 

kelime ''ok ipi, kavaın veterı,, mana-
ça 

1 
Sanskritçe "jivl\" dan gelir ki 

sına o an . .,, 
bu da Grekçe "kavsın. vcterı man~sın-

1 
"hordi" nın tercemesıdır. 

da o an . 1 . 
1
.
1 

yarı veteri nazarı dıkkate a • 
Hınt ı er, . . ] 

kkisini göstermışlerdır . 
mak tera • 

* Kosiniit. 
. .. (ko + sinüs) mürekkep 

Kosınus. . .... b ' I' 
. 'nden yapılmıştır. Sınusu ı ıyo

terırnı 

ruz. 
1
. . bu söz türkçede 

(K ) Ya ge ınce, 
o kd.ar manasınadır. 

.. · ahen 
mutenasıp, . . sayfada ) 

( Sonu 7. ıncı 
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Endüstri programımızm zaferi 

Bugün Karabükün temeli 
ablıyor, yarın Ereğli 

fabrikaları işlemeye açdıyor 
ismet lnönü üç bakammız ve heyet 
dün akşam Karabüke hareket effif er 

Başvekilimiz lımet İnönü dün ak· 
,am saat 22.30 da beraberinde Dıft Eko
nomi ve Gümrük inhisarlar Bakanlan• 
mız BB. Rü,tü Araa, Celil Bayar ve A• 
li Rina Tarhan olduğu halde Karabüke 
hareket etmişlerdir. Başvekilimiz bu· 
gün Karabük demir ve çelik fabrikala· 
rının temel atma törenini yaptıktan 
sonra Konya Ereğlisine giderek men• 
sucat fabrikasını açacaklardır • 

Karabük ve Ereğli fabrikalarının bıı 
temel atma ve açılma törenlerine gide· 
cek zevat için dün şehrimizden iki tren 
hareket etmiştir. Saat 21 de giden tren· 
le yüze yakın davetli gitmiştir. Başve• 
kilimizin bulundukları trende bakanla· 
rımızdan başka İngiliz büyük elçisi B. 
Persi Loren, fabrikayı yapacak olan 
Brassert şirketi idare meclisi reisi B. 
Brassert ve arkadaşları, milli bankala- B. Celal Sayar tarafmdan ingiliz heyeti şerefine verilen ziyafette bulunanlar 

rımız umum müdürleri vardı. 

Tören 11 de yapılacak 
Birine' t "':. ralı'H·e buJtün ı;aat 

9 U, ıld.-'ai l O dl(' vancaJdarchr• T .. 
mel atma tateni Uat 1 l de yapıbu:akı 
'heyet U.15 ve 13 de nareket eden tren• 
lerle Kayseri yoliyle Konya Ereğlisine 
&eçeceklerdir. 

B. Braasert ve tirketin digcr erkanı 
ile Ereğliye gitmiyecek diğer davetliler 
Irmaktan 0.45 de haıeket edecek tren. 
le Ankaraya dönecekler ve şehrimize 
yarın gece 2.45 de gelmiş bulunacak· 

tardır. 

Ereğli labriktuının açılıfı 
Ereğli fabrikasının açıht töreni ya

nn saat 16.30 da yapılacak ve baıveki· 
limiz akp.m 18.45 de hareket edecek 
trenle Aokaraya döneceklerdir. Bu tren 
pazartesi günU saat 1O.1 O da Ankarada 

bulunacaktır. 

Braaert fİrlıeti miimeHilleri 
ıelarimUJe 

Karabük demir ve çelik fabrikalarını 

( Soaıı 1. lacl sayfadı J lnıillz JlümessiJlerinden B. Makenzi 

Küçük antant konseyi 

Küçük antantta tam bir 
görüş birliği var 

Koneyin bu defaki Başkanı Çelcıoslovak Dış işler Bakanı 
B. Krofta B. Stoyadinoviç ile beraber 

( Yazısı 7. inci sayfada) 

Ceııevrede 

Hatay için 
toplantı 

22 nisanda 
Cenevre, 2 (A.A.) _ Milletler CC• 

miyeti Sekreterliginin bir tebliğine gö
re, Hatay anayasasını tanzime memur 

( Sonu 7. inci sayfada ) 

Fıl•ra 

Dolaşırken .. : 
Geren/erde Anlcarada buluaan «,,... 

bi gazetecilerden bazılar1 ile Çubuk lnı
rajrna gidiyorduk. Sarp v11 sarı tabiat 
bir beton seddin eşilclerindt1 bitti. K .. 
yalar yolunu t1r1D11nd1Jc ve terau üz~ 
rinden birkaç mil derinliğiadeJcj suya 
dalakaldık. 

Evet, hiçbiri muğcize değildi; bep. 
si kendi mütehassısının tetkik edebil~ 
cegi, hesab edebileceği, inşa edt1bilece. 
ği bası't işlerdir. Yabancıyı şaşırtan şey, 

boş ve çetin toprakla, insani azmin ese· 
ri arasrndaki tezaddır: 

- Aziz do1>turn, burada bunu yap. 
mak için, mutlak, bu ooprağın çocuğa 

olmak ve onu, gerçekten, ana gibi sev
mek lazımdır. 

- Bu ~adarı bile kafi değil, diye 
cevab \•erdı, gelecek nesilleri de fİmdi· 
den sevebilmen. lazım • 

H a z ı r , a koşan eski fetibcilet 
yerine. olmayanı yaratmak, imlcansızı 

g~rçcleştirnıek km·vetini kendinde 
hısseden bıı ne il, hiç şüphesiz, en tan. 
ta.nal~. akı~ destanlarından daha büyük 
bı! şııre vucud veriyor. Sevr hartasında 
bıle en azgın sömürgecilerin dahi ba· 
Şindan savdığı orta Anadolu üzerinde 
~u asrı~ bir vatanım bütün şartlart ile 
ınşa edıyoruz. 

Bazell yaşamak, olnıekten fazla Ce• 
sar~ı ister: bize kazandıgımız bürri· 
yetın tadı, işte yaratıcı. mukaddes ve 
tiirke YdT sır o :ın bu cesareti ver
eli. - r.' y 
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ürkiye ile Yunanistan toapml otayın 
arasında ekonomik Dünbmu~~ !~-.-. 

lığında toplantnlltır. Bu toplantıda, Kay 

anlaşmanın eheml•yetı• seri saylavı Faik Baysalın finans ha. 
kanlığı siyası mU.teprhğma tayini 
hakkındaki bafbabnlrk teskeresiyle ve 

"Atina, - Türkiye ile Yunani&atn (l) ramını:ıda "halkın yapamadığını devlet büyük millet mcclilıi 1937 yılı tubat 
arasında gıda maddeleri, iptidai madde, yapar., diye hulasa edilmiıtir. Bizde ayı hesabı hakkındaki meclis hesabla-
enerji, iş, iht sas, istihlak esaslarına gö- devletin yapamadığını halk yapar. rmm tetkik encümeni mazbatası okun. 
re ve biribirini tamamhyacak surette ha· Universitemiz, akademi, konservatu-
zırlanacak ekonomik bir istihsal ve tev- var, tiyatro, atadyom, aergiler (bilhassa 
zi pllnı kadar hiç bir şey; iki memleket Atinadaki Zopion sergisi bir kaç mil-
arasındaki resmi dostluğun inkişafına yonluk muazzam bir eserdir) kütüpha-
yardım edemez. neler, müzeler, hastaneler ve içtimai 

Mesela; siz ağır demir sanayinizi yardım müesseselerinden bir çoğu va-
kurmak hazırhklarındasınu. Bir de bu- kıflariyle beraber yunan milletine yunan 
na doğrudan doğruya veya bilvasıta bağ- zenginlerinin hediyesidir. Hariciye ne-
lı olarak kurulacak, fakat tesisleri para zareti binasını bükümete bir yunanlı ver. 
zaman ve ihtisas istiyen, bilhas .. a pa- miştir ve çok yakında ölen İstetotos 
zar şartlarının mükemmel olmasına ih- adında bir yunanlı kadın, sekiz milyon-
tiyaç gösteren • otomobil ve kauçuk sa- luk gayri menkul, yüz yirmi milyon uk 
nayii gibi - tihi sanayi vardır. Bunla- menkul eşyasmr ve altmış bin ingiliz 
rı yukarda verdiğim esaslar dahilinde lirası nakdini Atinadıa bir opera bina-
Türkiye ile Yunanistan arasında taksim sı yapılması, kalanı ile de edebiyat ve 
etmek daha faydalı olmaz mı? Sonra tıp mükafatı tesisi için vasiyet etmiş-

siz bize, meseli; Yunanistanda yıllar- tir. 
danberi kurulmuş sermayedarı, işçi

si ihtisasım yapmış sanayi - kimyevi 
gübre, boya, neft, reçine, lüks mermer 
aluminyum ve emaye eşya - bırakamaz-· 

mısınız? Bir memlekette sanayi şube
lerinin nisbi azlığından mütevellid mah
zurları, pa:ıarm bir veya bir kaç mem
leket mikyumda ve emniyetle genitle
mesi telifi edemez mi ? 

İtte size anlatmak istediğim ekono
mik tCfrlki mesaisinin birinci faktörü. 

* Sonra tütün, üzüm, incir, fmdık, 

ceviz gibi cinsleri bir ve vaufları 

aşağı yukarı biribirinin aynı olan ihras 
mallarımuın dıt puarlara &atlflJll miif
terek bir tqkilitla idare edemezmiyiz? 
Dünya pazarlarmm bu nm ihraç mal
larımıza ihtiyacı nkamla ve isabetle 
tesbit edilecek kadar muayyendir. Me
seli; dünya pazarlarmm bir yıllık tü
tün ihtiyacı!.. 

Rakiblerimiz: ve müşterilerimiz 

kimlerdir, rakibler.imiz bir yılda mütte• 
rek pazara ne vasıfta, ne kadar 
malı, ne fiyatlarla arzedebilirler? Ra
kiblerimiz:le nasıl mücadele edebiliriz, 
mahsulün fazla idrak edil~iği yıllarda 
fiatları alabildiğine düşürmemek için 
neler yapabiliriz?. Uzümlerimize, incir
lerimize hem bugünkü pazarlarında de
ğer kıymetlerini temin etmek hem de 
onlara yeni pazarlar bulmak için neler 
yapmak mecburiyetindeyiz?. 

Niçin yabancı memleketlerin iki 
müstahsil memleketi ..-akib bir halde kar
tı karşıya birakarak fiatlara • ve dola
yısiyle iki memleketin iktisadi taliine • 
diledikleri gibi hakim olmalarına mü
saade edelim!. 

Avrupa sanayi devletlerinin malla
rını yabancı pazarlarda kıymetlendir

mek için yapılması icab eden bir çok 
feyleri henüz yapamamış olmaları bi-

Buna mukabil sizde, devlet iki elin 
parmaklariyle sayılabilecek kadar kısa 
zamanda, yunan hükümetinin teessüsün
den beri yapamadığı işleri başarmıştır. 
Ben şahsen sizin yaptıklarınızdan ziya· 
de yapabilme karar ve kudretinize hay
ranım. Uç yüz kilometre az üç bin kilo
metre çok. Bu mühim bir !CY; ve sizin 
tam ve yerinde bir anlayıtla memleketi
nizdeki nafia itlerini toptan milltlet
tirmeniz kadar hiç bir teY güzel değil
dir. 

Açık denizlerde dünyanın en büyük 
denizci devletlerine kartı bir uırdan

beri muvaffaldyetle rekabet eden yu· 
nanblar hududdaki onbef kilometrelik 
yolu bile millilqtirememiflerdir. 

Şikiyet delil, izah yapıyorum ve 
size yeni faktörler vermcie çalıpyorum. 

Turizm itlerinde beraber çalıf&JDU
mıyız? A tinaya gelen turistleri İsu 
bul ,lzmire kadar ıötüremegmiyiz? O
telcilerimiz, lokantacılarımız, seyahat 
acentalarunız arasında birli.kler kura
mumıyız? İstanbul - Pire, İstanbul -
Atina, İzmir - Pire aramda doğru ve 
seri seferler tesia cdemezmiyiz? Sonra 
unutmayınız ki, yunanlılar yalnız turist 
paraaiyle geçinen değil, turist olarak 
fazla ödeyen insanlardır • 

1934 de Yunanistana grup halinde 
veya münferid olarak gelen 148.367 tu
ristin 30.620 si yunanlı idi. Ve bütün 
bu turistlerin Yunanistandaki ikamet 
günleri 4.953.830 gün heub edildiği hal 
de, aynı sene Yunanistandan çıkan 

14.392 yunanlı gittikleri memleketler
de 1.152.312 gün kalmıtlardır. 

Niçin yunanlılar Türkiyeye gitme
sinler ve niçin türkler Yunanistana gel
mesinler?.,, 

Netet Halil ATAY 

mut ve 1936 yılı muvazenei umumiyesi. 
ne dahil bazı daireler büdceleri tertib-
leri arasında 36,720 liranın münakale
sine dair kanun kabul eidlmittir. 

Dünkü toplantıda gümrük tasarruf 
kanununa ek kanun liyihasının da bi
rinci müzakereleri yapılmıştır. 

Kamutay pazartesi günü toplana
caktır. 

Yeni siyasi 
müsteşarlar 

Finans bakanlığı siyasi müste§arlı· 
ğrna B. Faik Baysalın. dış bakanlık si
yasi müsteşarlığına da B. Numan Rifat 
Menemencioğlunun tayinleri yüksek 
tasdikten geçmiştir • 

Kamutay Encümenlerinde 
yapduı seçim 

Adliye babnhlt siyaal milsteprh
ğma tayin edilen B. Salahaddin Yargmm 
yerine Kamutay adliye encümeni mu· 
bata muharrirliğine Ankara mebusu 
B. Mümtaz Ökmen, kitibliğine Ersu· 
rum mebusu B. Fuad Sümen; Bayın· 

dırbk bakanlığı siyasi milateprhğma 

tayin edilen B. Sırn Day' dan açılan 

bildce encümeni mazbata mubarrirliii· 
ne Trabzon mebusu B. Raif Karadenis 

Fethi Yamanın geçirdiği 
kaza 

Evvelki gece tabancasını düşürerek 
bir kazaya uğrayan Fethi Yaman'ın sı
ht variyettnde hafif bir saJlh Omidl ol
duğunu öğrendik. Şahsi nezaket ve me
ziyeti ve mesleki, ticart hayahndaki dü
rüstlüğü ile tanmmıf ve sevilmit olan 
Fethi Yaman'ın uğradığı bu kaza An
kara muhitinde gen.it bir tee•Or uyan. 
dınnıttır. Bu kazaya atfedilmesi muh· 
temel oıan bazı düşünceleri bertaraf 
tamek için Yaman tirketinin malt vui· 
yetini tehrimizdeki müesseselerden sor
duk. Salihiyetli kaynaklardan öğren

diğimize göre şirketin vaziyeti normal 
olup her hangi yanlıı bir miltalea.ya as
li meydan vermiyecek kadar ağlam
dır. 

3 - 4 - 10~7 

Bir türk köylüsünün 
mühim bir keşfi 

Bir koylu randımanlı 
bir düven makinesi 

ve pratih 
yaptı 

Karamanda ticaret ve çiftçilikle mefgul olan bir vatandatmıız, 
memleketimizde çok istifadeli bir tekilde kullanılabilecek olan pra
tik ve randımanlı bir düven makinesi meydana getimıiıtir. 

55 yatında Hacı Sami Tartanoğlu 
isminde zeki ve uyanık bir köylü olan 
muhteriin, uzun tecrübeler ve çalışma
lardan sonra meydana getirdiği ma
kine şu vasıfları taşımaktadır: 

1 - Eski taşlı düvenler 27 liraya 
mal olduğu halde bu ma"kine el yapısı 
olarak ancak 18 liraya çıkmaktadır. Fab. 
rikada seri halinde imal edildiği takdir
te maliyeti daha aşağı düşürmek te ka
bil olacaktır. 

2 - Taşlı düvenler ancak 3 sene 
dayanabildiği halde sahibi bu makinenin 
30 sene dayanacağını garanti etmekte
dir. 

3 - Taşlı düven iki hayvan icabet
tirmekte, ayrıca sapları aymnak için 
iki işçinin çah§masına lüzum gö ter
mektedir. Halbuki bu makinenin tek atla 
çekilmekte ve tarakları vasıtasiyle a. 
yırma işini de yaptığı için ayrıca iş
çiye lüzum bırakmamaktadır. 

4 - Düven makinesi normal şartlar 
altında altı tqlı düvenin randunanını 
vermektedir. 

S - Bu makine ile elde edilen sa
man, tozsuz ve yumuşak olmak itiba

riyle hayvan gıdası bakımmdan üstün 

vasıfta bulunmaktadır. 

Makine önde yedi, arkada altı çark

tan mürekkebtir, aıyrıca arkasında mü. 

tabarrik tarakları samanı yukarı kldır

makta ve kesip atmaktadır. 

Bu keşif, birçok ziraat memurl;ın 
tarafından görülmü§, ve faydalarına da. 
ir raporlar alınmıştır. 

Yalnız adanalı bir müteahhid ta

rafından bin makine siparişi almış o. 

lan B. Tartanoğhı, kendi vasıtaları ve 

mütevazi atelyesi ile bu kadar maki

neyi ömrU imtidadınca yapamıyacağını 

anlayarak Türk Ticaret Bankasının ken. 

disine yardım etmesini veya ihtiramı 

satın alarak işletmesini istemiştir. Ban. 

ka, bu müracaatı tetkik ederek, keşfin 

kıymetli ve işletilebilir olduğuna dair 

kanaat getirmiş, ancak patantenın da. 

ha önce alınması lüzumunu göstermiş

tir. 

Aydınlı uyanık vatandaşımız, şim

di ihtiramın patentesini almak üze

re lazım gelen makamlara baş vurmak

tadır. 

Muş Vilayetinde 

• 
I.&( Beş sen 

program 
Muş umumi meclisince abul olu• 

nan Muş vilayeti 1937 biıdce pı J si 
iç baknnh a gelmiştir. Büdce denk ola.. 
rak 153,595,44 liradır. Bunun 31,689,80 lio1 
rası hususi idarelere, 45, 788 liraaı ba
yındırlık işlerine, 26,724 lirası kültur 
işlerine, 9,237,41 lirası ziraat ve baytar 
işlerine, 11088 lirası hayır ve sağlık iş.. 
)erine 29.059,23 lirası da türlü masraf
lara ayrılmıştır. Vilayetin beş senelilC 
kalk nma programına göre 1941 yılı so
nuna kadar Muşta bir hususi idare bina.. 
ıı ve 4 numune evi ırapılacaktır. Mek
teb sıralan yeniden yaptırılacak ve 17 
köyde yeni mcJı:teb binası inşa olunacak.ı 
tır. Ana yollardan Mut - Bulanık, Muş. 

Varto Muş_ Suluhan, Muş - Bitlis, yoL 
larmın tamiri yapılacak ahpp köprü
beton arme yaptırılacaktır. Muft& Malaz. 
kird de, Vartoda Bulanıkta birer dis.. 
panser kurulacak Varto ve Muşta bireı 
çocuk bakını evi kurulacaktır. 400 dü. 
ven alınacak, numune çiftliği ve •U!IDunG 
bahçesi yapılacaktır. 

Siyerz, ıermik, burçak, fik. soya 
yulaf tohumları getirilerek vilayette 
çok mikdarda yetiştirilmesine çalqıla
caktır. Bef sene içinde aygır, merkeb, 
boğa, kısrak alınacak, Muşta bir aygır 
deposu yapılacak ve hayvan sergileri 
açılacak ve sergi yerleri kurulacaktır. 

Festival için Balkan 
memleket erine bir 
memur gönderi iyor 

İstanbul, (Telef onla) - Belediye 
festival komitesi, bugünkü toplantısın. 
da İstanbul festivaline komşu memle• 
kederden gelecek musiki heyetlerınin 
folklorik mahiyette olmasını temin için 
bu memleketlere birer memur gönder
meğe karar vermiıtir. 

Belgradda gösterilecek tarihi eıya 

zi alakadar etmez. Bu başaramamazhk 
bize misal de olamaz. eğer avrupalılar 
kendileri için hakikaten iyi olan şeyle-
ri yapabilmek ve iyi talihleri için mü-

VA N · K · I . L.·:_ A ··.- R ·• 
İstanbul, 2 (Telefonla) - BB. Salih 

Cimcoz'la Selim Nüzhet, İslam eserle· 
ri ve Topkapı müzelerindeki bır kaç gü• 
zel ve tarihi değeri olan e ya ile Bel• 
grada gittiler. Bu eş} a, b anımı· 

zın Belgrad ziyarctı dolayı ıyle Bet.. 

gradda tefbir edilecektir • cadele etmek iktidarında olsaydı· 
lar; dünyanı nen medent dört yüz el
li milyon insanını bugünkü isti
rablr vaziyetten kurtarmak için, bizim 
kendi ölçümüzde, balkanlarda yaptığı
mızı kendi aralarında bütün Avrupada 
yaparlardı. Hakikat şudur ki; cihan 
harbından ıonra yalnız tariht seyir de
ğil, tarihi coğrafya da değişmiştir. Es
kiden harbı, sulhu, istilayı her ıeyi 

garblılar yapar veya idare ederlerdi. 
Şimdi Avrupa şarkında ve Asya garbm
da ve büyük bir coğrafya parçası Uzc
rinde muazzam ve bütün prtlarını git
tikçe ikmal eden bir sulh tefekkUI edi. 
yor. 

Galiba mev:ıuun biraz dıtına çıktım. 
Fakat zannederim ıize, ekonomik anlat· 
ma pllnımızın ikinci f aktörilnü verebil
dim. 

* Yunanistan harici ticaret muvuene-
eindek.i açıiınr, turizm, bahri nakliyat, 
bankacılık bir de, yunanlılarm Yuna
nistan dıfmda yaptıkları it kirlariyle 
kapar. Sakın; devlet büdceainin ve dev• 
Jet borçlarmın rakamları sizi Pfutma
am I 

Tayyareci kadınlar 

Amerika birleşik devletleri ticaret 
tayyareciliği idaresinin bir tebliğine 

göre, orada bugün, 444 kadın, tay,-are 
kullanmak aalihiyetine maliktir. Tay
yareci kadınların en yaılm 59 yaıında
dır. 

Amerika kadın tayyrecilerden )'Ct• 

mit biri ticari aakil İ.flerİnde maatuam 
surette çalıımaktadır. 

Gang•terlerJen korunmak isin 

Amerika ıazetelen ıu haberi veri-

,..._ı "Gepa da. iki ..... -· 
bir ..... phpa ............... -.-
lanm ........ ...... 27.000 dolan -
çuvala doldurap aötirüwba ---. 
elleri rovelYeli ...,. ...... plnm ...... 
çavah almca •tlad.ktan ~ 
qnMapnqlercllr. 

Füat ruun kilometre ileride, hq.. 

•dlann otamolMlinclea ..... - ...... 
- plnnep ............... - ...... 
ı., ot.oadNia ~uumkta ol....._ ... 
...... imdada UtlDUflar ft ............ 

çiDde •nm ,.1me1rta oa..1aayc1--. ................. boiacll........, pa-Sizin ekonomi itleriniz parti pro&-

(1) Salihiyettar olmadığım için mev. 
su!u ballı.an antar.~ı devletleri ölçüsiy
le konıışamıyorum • l 

im içine, ala. mulünii IWmi,.enler ta· 
rafından açılmak istenince patlayacak 
surette yerJettirilmİf olan l»ir ltofaca 
gaz bombaamm infililandan ileri sel-

mittir. Paralar zayi olmadan ve bay
dudlar ise sai olarak ele aeçirilmİ§tir.'' 

Bir rekor 

Londrab Bayan Coate, lmaliçc Vik
toryadan bqbyuak, alb larahn taç 

aiyme töreninde bulunmuıtur; timdi 
de kıral altıncı Jorjwı mayısta yapıla. 

cak taç siyme tönnine buırlamnakta
dır. Bayan Coate bqian 106 ,-apnclacbr 
ve pek hoıuna gittiinı söylediği bu gi
bi törenlere bir daha seyirci olanuya
c:aima ..., etmıaldedir. 

Kailen aaçlan atmamalı 

Aı.-~ 61~ ......... plim. 
Dl idue etmekte._ .--.1 Georiq'°m 

,.. lııir --- plannk ............ 
teleeldmlmm ...._._.. de Pi...._ 
;.tedijini .......... paıtılwi ...... "",..-.. 

....._ ._milli ite. ... tikleri aas· ........... _eti, .. :pi ........ . 

ı..ir. Zira•• M Mrilte ••hf••1t1r 
fd ..... lllSI filr jmetiMe lmO.mle~ 

....... 70 ~- ..... ., .. lııir 
lrıerre aasıu- .... ft ... bsilifte 
ıo ınm aas tGplasa plbm dnam .. 
deceii 4 yılda Wrikecek saçlann depo

lar dolduraaılc lradv ehemiyetli bir 
mikdar tatacajnu hesab edebiliriz • 

Hatırlıyor musunu~? 

1 - Kublay Han, lıaç HneainJe 
papaya heyet gönderdi? 

2 - T ürlder M ı•rı ne .zaman .zab
tcttiler ? 

3 - "Kırallık bir iıuanın 14plca
•ına takılmlf bir tüyden b"§
ka bir fCY dciildir.,, Sözü
nü kim .öylcmiıti ? 

4 - Millet mclıtebleri ne zaman 
opldı 1 

S - Türlı ıicoTct llanana ne .._ 
man ltcıbul cdilmiftir 1. 

Dinini ....Uerin ceuaWan. 

S - İlk matıbiaat kongresi ne za-
man toplanmqtu 'I 

C - 2S mayıs 1935 de. 
S - A tilinm CSJiim tarihi nedir? 
C - lsadan sonra 433 • 
S - t.tanbulda ilk matbaa ne u• 

man açılım9tır 'I 
C - 1728 de. 
S - Lindbcrg ne zaman Avrupa. 

dan Amer,ikaya geçmiftir? 
C- 1927 de. 
S - Çinde cumhuriyet ne zaman 

kurulmuıtur ? 
C - 1911 de. 

Enternasyonal ticaret heyeti dele
geleri lstanbula geliyor. 

İstanbul, 2 (Telefvnla) - Ni anıJS • 
27 sinde lstanbula tayyare ile entern .. 
yonal ticaret odaları heyetinın dele ~ 
]eri geleceklerdir. Delegeler lstanbulda 
bir gün kaldıktan sonra gene tayyare 
ile döneceklerdir. Delegeler lstanbulda 
konferanslar verecekıer ve hadranda 
Berlinde toplanacak olan kongre rUS'" 
namesi için tacirlerimizlc konupc;aJdaP. 

dır. 

ı __ H_A_V_A_~J 
Hava kapalı ve 

rüzgArlı etW 
Dün ,ehrimizde hawı tJIJ)t1llJl1 aıt" 

kapalı ve ıertçe riizglrlı geçıni'.' 191 
.... 

cak 21 dereceye kadar çıkabibDl,ılrieıı
teoroloji itleri umum dire~3dl~ 
den verilen malQmata göre: dlirl ~ 
Çorlu, Balıkesir, Antalya ve tzoıl;;..,_ 
relerine yağmur şeklinde yallf çtaitd"• 
diğer yerlerde bava kapalı ae s._,.. 
Dün en yüksek ııı Antalya .ve ıı:o dJJ'" 
da 23, Adanada 27, derecedır._ .ıereer 
tük w Erzurumda 6, Veda iki 

dir. 
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A. Ş. ESMER 

Valansiya hükümetinin notası 

Valansiya, 2 (A.A.) - İspanya hü
kümeti, dün Fransa ve İngiltereye bir 
nota vermiştir. Bu notada Guadalajara· 
da geçenlerde vukua gelmiş olan harb
lerde cumhuriyetçilerin bu bölgedeki 
hareketini idare etınekte olan italy.m 
yüksek kumandanlığının bir takım emir
nameleri vesair vesikalan ele geçirilmiş-

tir. 
Drş bakanı B. Dalavayonun imzasını 

taşryan notada ilave olunuyor : 
"Evvelce 13 martta B. Avenola ver· 

miş olduğumuz notada ileri sürdüğü. 
müz vcçhile İtalyan ordusunun İspan· 
yada müdahalede bulunmakta olduğun .... 
da katiyen şüphe kalmamıştrr. İtalya· 
nın bu hareketi, İspanyada dahili barbın 
devamına sebcb olmakta ve Milletler 
Cemiyeti anlaşmasrnın onuncu madde· 

sini bozmaktadır. 
Notaya raptedilmiş olan vesikalar, 

aşağıdaki hususlar hakkında katiyen 
şüpheye mahal bırakmamaktadır: 

ı - Askerleri ve subayları, malze· 

mesi, kumanda heyeti italyan olan ital· 
yan ordusu cüzütamlarmın bulunmasr· 

nr, 

2 
_ İtalran cüzütamlarr, kendileri-

h 
kiki bir i~gal ordusu gibi ayrıl-

ne a . 
mış olan bölgelere hareket etmektedır. 

İtalyanın müslümanlara 3 _İtalyan hükümeti, İspanya top-
vereceg"i haklar ., . ~ d kendi askeri cüzütamları için . n ragın a 

R A A ) 
B Musolını nı halk ı·ş servisleri kurmuştur. 

oma, 2 ( .. - • .. 1 l'rablusgarb'ı ziyareti sırasında soy e- 4 - İtalyan rej.iıninin tanınmı§ şah-
ın· ·· l"man italyan- . 1 . İspanyadaki italyan kuvvet. 

ış olduğu nutukta mus u sıyet erı . ı ~ d unis oldu· . . 'd ve teşçi etmek suretıyle 
ar lehinde almacagını va e · ıerını ı are 
ğu tedbirlerden bahseden basın ve pro· bunların faaliyetlerine ,iştirak etmekte-

Pa ., · · ı nlerinden ganda bakanlıgı ılerı ge e dirler. .. 1 denı·ı1·• 
b

. .. l"ınanla- · e olarak şoy e 
ır zat, hükümetin bugün mus u Notada netıc 

rı milli hayata daha ziyade sokmak is· 
t' ld g~unu yor: .. b hususlar İspanyanın İ· 

1Yen projeler hazırlamakta o u "Bütun u bildirmı'ştı·r. f dan adeta istilası demek-talya tara ın ... 

Dl$ HABERLER 

' ' 

-
Kudüste meşhur ağlama laşr önünde dua edenler 

Londra, 2 (A.A.) - Daily Herald'm hususi muhabirine göre, Filis
tin meselesini tetkika memur ko.misyon - ki şimdi Londrada toplantı 
halinde bulunmaktadır - radika• bir hal sureti teklif etmek düşünce-
sindedir. 

1\'Iısır montrösii 

Komferans 
bu ay 

toplanıyor 
l\lontrö, 2 (A.A.) - Kapitülasyon

lar konferansr, Mısırda kapitülasyon
lar rejiminden faydalanmakta olan dev
letler delegelerini bu ayın 12 sınde bu
rada bir araya getirecektir. Bu devlet

ler, şunlardır: 
İngiltere, Fransa, Belçika, Dani

marka, Yunan\ ;tan, İtalya, Felemenk, 
Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve şi
mali Amerika. 

Mısır hiikümı:tinin kapitülasyonlar 
yerine aşağıdaki tedbirleri teklif eyli
yeceği zanolunmaktadır. 

Yabancılar ticaret serbe:;liği ile din 
ve öğretim serbestliği ilh .. sağlryor. An
laşmaların yapılması yabancıların tesir. 
Ji bir himaye sağlanacak surette poli
sin tcnsiki mali kapitilasyonlarm ilga. 

' . sı, vergi meselelerınde çıkacak her tür· 
1ü anlaşmazlıkları halle memur idari bir 
mahkeme kurulması, muhtelit mahke. 
ınelerin faaliyetlerine devam edecekle· 

Bu projeye göre, Filistin biri 
yahudi ve diğeri arab olmak :.ize· 
re iki parçaya ayrılacaktır. Bu hu· 
susta iki tesviye yolu bulunmuştur. 

1. - İki müstak.il devlet ihdası: 
İngiliz imparatorluğu içinde bir yahtı· 
di dominior.'u ile müstakil bir Filistin 
nrab devleti. 

2. - Fili stin isviçrede olduğu gibi 
iki muhtaı· kantona ayırmak ve manda 
idaresini bırakmak. 

Birinci proje, tatbik olunursa, ya
hudikre Akke körfezinden Tabari} eye 

kadar bütün sahil bölgesi ve Suriye 

hududuna kadar olan kısım ve arabla

ra da Filbtinin geri kalan kısmı ile 

Maverayüşşeria verilecektir. Arab Fi

listinin Maveıayüşşeria emirinin ha

kimiyeti altma konulması da muhtemel

dir. Yahudilere ayrılan kısım bir mil· 

yon yahudinin yerleşmesine mi.isaittir. 
Bugün Filistinde dört yüz bin yahudi 
vardır. 

Kudüs ve diğer miibarel: yeder içi 

hususi bir idare kurulacaktır. B u .• ü. 

!erin inglli:ı: mandası altında kundür. 
tel bir hale konulması .ıtrolu altın· 
Hayfa limanı da ingil~şkil eyliyecF;;k· 
da bitaraf bir mın• 
tir. nenüz bu projelerden hiç 

Komi~da kati kararını vermiş de
biri h:o' · · 
ğW" l'> 1 1 n ınüs· . garb A"rupasının garantısını ve 

~u zat, müslüman ita yan arı T k 
tak p.,,ai atlaıne.n_to~d~a---~_el_e_g_e_·_L~tı~rnv,~e~e~s~u~l~h_d_a_v_a_s_ın_c __ bo __ zrn __ a __ tı~r-· ~~------------------------~~--~--~--~~~~~~~----~ 

ri bir intikal devresi kabulü • 

böyle bir istikrar11zlık uzun müddet de. 
vam edemez. icabında sükun ve asayİfİ 
temin için en müessir tedbirleri almak· 
ta tereddüd etmeyiz. 

AKŞAM'ın imzasız ba1yazt1ı da af• 
ni mev:ı:ua temas ediyor. Akıam mu• 
harrfri Pariste bulunan Suriye heyeti• 
nin Ankaı·aya gelerek hükümetimizle 
müzakerelere girişeceği etrafındaki ha· 
berleri asılsız ve yersiz buluyor. Çün• 
kü Cenevrede müzakere mevzuu olan 
meselenin Suriye ile bir münasebeti 
yoktur, ve İş eksperler komitesinin e. 
lindedir. Milletler cemiyeti konseyinin 
vermiş olduğu karara karıı Suriyenin 
bir sözü ve itirazı olamaz. Franaa bü
kümeti Sancak işinde Türkiye ile Su· 
riyeyi baş başa bırakmak iıteyemez. 

Çünkü bu davada Türkiyenin muha· 
tabı Fransa idi, şimdi ise mesde mil· 
Jetler cemiyeti konseyini alakadar et· 
mektedir. Suriye heyetinin yeni taviz
ler koparması için Ankaraya bat vur· 
ması manasız ve mantıksızdır, çünkü 
Türkiye Cenevrede sulh lehinde azami 
tavizlerde bulunmuştur. Bundan ötesi
ne gidemez. 

"Hülasa, bu vaziyetin mahiyeti 
Şamclaki kaha propagandalardan ibaret· 
tir. 

Suriye hoşnud olmayabilir. Fransa 
ile aralaı·ında şu veya bu tarzda konuş
malar olmuş olması muhtemeldir. Fran
sa onlara: ''Konsey karar verdi, artık 
benim elimden bir şey gelmez. Siz eğer 
türkleri razı edebilirseniz ne ala!" de
miş de olabilir. Fakat bunlar Türkiyeyi 
ve milletler cemiyeti kararım asla al:\. 
kadaı· etmez. Mayıs sonundaki konsey, 
Hatayın anayasa:;ını ve statüsünü tr 
bit edecektir • • ur· 

Suriye için yapılacak te~ karann 
ra boyun eğmek, ve eğ~Tiıiyetine yar· 
kiye ile İyi geçinm"'' 
tatbilcatında 

dım etm~~y·e suikast yapmtş olan 

B 11.;rale operasyon yapılacak 
Roma, 2 (A.A.) - 1925 senesinde 

B. Musoliniye karşı bir suikast hazırla· 
mış olan General Kapello, Romada bir 
kliniğe nakledilmiştir. Orada kendisi· 
ne ameliyat yapılacaktır. 

Hatırlardadır, komplo meydana 
sıkarılmış ve diğer mahkfunlar ,o sıra· 
da siyasi suçlar için idam cezası olma· 
dığından 30 sene hapse mahkum edil-

mişlerdi. 
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a a 
S ovyet Rusyan n millı şairi Puşkin'n ölümünün yüzun

cü yıldönümü dolayısiyle her tarafta y~pılan neşriyat 
arasında Amerikada da güzel bir kitab çıktı. Bu kitabın adı 
Puşkin'dir. Harvard üniversitesi basımevinde basılmıştır; 470 
sayfalık bir kitabtıt ve degeri 4 dolardır. 

Rus edebiyat tarihinin, altın devri gayılan Puşkin devri, 
Rusyan n sınırları dışındaki fılemde pek az tanmmıştL Bu de
vir, Avrupanın romantik devrine rastlamakla beraber, kendisi 
romantik değildi. On sekizinci asrın bu geç kalmış çocugu, 
biiyük manalar taşıyan şiirler yazmış olmasına ragmen o as
rın türlü edebiyat cereyanları arasında pek dikkati üzerine 
çekmemiştir. 

kin ha kın 
çıkan bir 

kitab! 

1 a 

Halbukı Chenier ile Parny"nin mersiyelerini yazdıkları de
virlerde Puşkin edebiyata yeni ve saf bir şekille girmiş bulu
nuyordu. Rus edebi dilinin babası olan bu şairden sonra gelen 
'airler, on:ın nüfuz ve tesirinden kurtulamamışlardır. Bunun
la beraber, modern şiirin özünü taşıyan Puşkin ile on doku· 
~uncu asırdaki insani ve dini rus şiirleri biiyük bir te~ad arze
der. Sonra Tolstoy ve Dostoyevski gibi büyük romancılar, 

l:süyük edibin son 
aşkı tamam 

113 üncü aşkı idi .. 
rus mılli şairini gölgede bıraktılar. 

Yakın vakitlere kadar Rusya dışın· 
daki dünyada Pu~kin ancak "Boris Go
dunoff'' ve "Cog" gibi operaların mu· 
harriri olarak tanınmakta idi. Rus inkı
labı üzerine memleketlerinden çıkıp 

dünyanın her tarafu.a dagılmış olan 
mülteciler Puşkin'in ş"irlerini tanıt

mak hususunda büyük gayretleri gö
rülmü tur. Şc.irin uzun siırmiyen ha
yatı 10 şubat 1837 de sona ermiş bu· 
lunuyordu. Bu sene o tarih, bu ölü
mün yü üncü yıldönümü olmak dola
yısiyle dünyanın her tarafında edebi 
hareketlere yol açm tır. Bu hareket
lere alakasız kalmıyan Amerikada da 
Ernest J. Simmons yukarıda ismini 
söylediğimiz kitabı yazdı. Bu eser, şa
irin hayatını güzel bir tahkiye ile an
latmakta, o devrin edebi temayül ve ce
reyanlarını esere fon yaparak Puşkin'e 
büyük dünya şairleri arasm:ia bak d

tiği yüksek mevkii vermektedir. 
Simmons. bu eserinde diyor ki: "E

ğer Göte'yi istisna edecek olursak, on 
dokuzuncu asrın ilk kırk yılrnda garbi 
Avnıpanın hiç bir şairi şiir dehası ve 
edebi kalite itibaryle Puşkin'i geçeme
miştir demek hiç de mübalağa sayılma.. 
malıdır. Yüz sene müddetle Puşkin Rus.. 
yanın en fazla sevilmiş şairi olarak kal_ 
mıstır. Turgenyef ile Dostoyevski, o
nun tilmizi olmakla ögündüler. Tols
tor onun .,;irlerini ezbere bilir ve 
bunlann çok derin manalı şeyler ol· 
duğunu iddia eder, dururdu. 

Pu kin'in kendi ülkesi dışında iyi 
anla .. lama nın ebeb erinden başlı
cası, o ş"irlerin ·d.linden anlamanın 
zorlu~u dmuştur. 

Büyük rus muharrirleri, insan var· 
lı~ındaki esrann f .. rkrna vanmş ve in
san hayatında büyük meçhullerle ala
kadar olmuşlardı. Tolstoy ile Dosto
yev ki beşeriyetle mucadeJenin istira
bını duyar ve bize n .. ı] ya rramız la
um geldiğini ö~re mekle uğra~ırlardı. 
Puşkin ise bir Göte ve bir Leonordo 
de Vinci halisliğiyle yalnız ve özlü bir 
artist ?}muştur. Onun ilham perisi o
lan .. Yaramaz kız. küçük Bacchonte .. 

terenni.im etmeği ders vermeğe tercih 
etmiştir. En derin ilhamların heyeca
nını duymuş ve bir hayal ve bir rüya 
alemi çinde yaşamı§ olan bir insanın 
şiirlerinde didaktik eleman yer bula. 
mazdı. O, rus ufuklarının karanlığı i
çinde neşenin, güneş mğmm hasretini 

çekmiş ve aşk ile hayatı terennüm et
miştir. Şiir~ bütün inceliğiyle bu duy· 
guları ifade ve okuyup anlayanları 

teshir eder. İçinde güzelliğin bu kadar 
çok imajını ta ıyan bir kimsenin ger
çekten, tek ve eşsiz kalması da laznn
drr. Puşkin'in on sekizinci asırdan il· 
ham alc:ın zarif ve ince edasını ne Tols
toy'un çatık çehresi, ne de Dostoyevs
ki'nin iımidsiz tavrı ile mukayeseye 
imkan yoktur. 

A merikada çıkan bu eserin anlat· 
tığına göre Aleksandr Puşkin, 

fakir düşmüş. fakat asaleti ile öğünen 
bir ailenin çocu~u olarak 26 mayıs 

1799 da Moskovada doğmuştu. Ceddi 
Radşa, galiba prusyalıdır. Anne tara
fından da büyük lıabasmın büyük ba
bası, etrafına ekzotik insanlar topla
maktan zevk duyan büyük Petronun 
gözdesi habeşistanh general Hann.ibal' • 
dı ki, bu adam, kartacalı büyük Aniba.. 
tin soyundan geldrgni iddia ederdi. Şa
ir, hayatının ilk senelerini tam on ıe. 
kızinci asra uygun bir şekilde geçir
miştir. O zamanın, bir çok rus asılza
de gihi Galloman olan anasiyle babası
nın etrafında bir çok fransız mülteci
Jeri vardı ki bunların dili Puşkin'n e
vinden rusçadan daha fazla konuşulur. 
du. Bu muhit .içinde küçiık Saşa en 
fazla anne annesi ve kendisinin biricik 
dadısı olan Arina Rodionovna'yı sevi
yordu. Çünkü bu kadın onu milli folk· 
lor'un (skazki) güzellikleriyle tanıştı-
rıyordu ki bunlar, sonra onun ü .. tad 
kalemi için şah eserlere kaynak olmuş
tur. Puşkin altı yaşında ikeq.ilk defa 
aşık olmuş. ond n sonra kalbi bir sev
giden öteki sevgiye sürüklenmiştir. 

Şair, bütün hayatında Don Juan gibi 
"İdeal kadın" ı aramıştır. Her ne ka
dar çekingen yaradı lı idiysc de ken
disi de aşklar ilham etmiştir. Onun çe
kingcnligi giızellikten fazla sevgi ya
ratabliyordu. Puşkin'in herkese ben
zemiyen çe}\resini herkesin gözüne 
çarpan mavi gözler süslerdi. 

Ta mektebe gittiği günlerde bile 

Puşkin yalnız hocaları tarafından de· 
ğil, Derşavin ve Zukovski gibi §airler 
tarafından müstesna bir çocuk olnrak 
telakki edilmiştir. Aasabi, muhteris o
lan ve hayati infiallerini gizlemeğe 

muktedir olmıyan ,air, bu yüzden ,dai. 

ma bedbaht olduğunu hissetmiştir. Bu 
fırtınalı yaradılı' ile fevkalade zeka, 
Puşkin'in vaktinden evvel inkişafına 
yardım etmiştir. 

Bütün hayatınca bir enfant terrible 
kalan şairde her zaman çocuk halleri 
görülmüştilr. Faka bu zahiri görünü
şün altında zeka ile hassasiyet tam bir 
muvazene halinde yaşamı}tır. On beş 
} aş:nda ilk şiirini neşretmiş ve büyük 
şairlern dahil bulunduğu Arzamas sos
yetesine girmiştir. 19 yaşında ise şiir
deki kudreti en yüksek noktaya varmış 
bulunuyordu. 

Rusya o zamanlarda tam Avrupa 
tarzında bir hayat yaratabilmek ~çin 
uğraşıyor, büyük hadiı;elerin arifesin
de bulunuyordu. Güzelliğe ve sanata 
verdiği ihtiraslarını biraz, bu tarafa 
doğru da sarfetmek arzuı;unu duymuş
tur. Bu sıralarda Pu~kin deccmbrist'. 
lerle tanışmış ve onlann besledikleri ih· 
tilalci fikirler ve davaya bağlılık, üze· 
rinde iyi tesir!.cr bırakmıştır. Şair on· 
dan sonra kendi.sine •·hürriyeti öğüne
rek terennüm eden" sanatını vermeğe 
bel§ladı. Fakat Puşkin tam bir ihtiHici 
olamanuştı; onun tam sahası sanattı. 

Me~hur "Hürriyete neşide'' ~ürini ya
zan pir, çocukça heyecanları dolayı

ııiyle gizli cemiyetlere kabul edilmemiı. 
Bununla beraber ra:likal hareketlere 
karşı hiç bir zaman, alakasızlık göster

memiştir. 

Bu alakalar dolayısiyle hükümet, ha· 
riciye nezaretindeki genç katibe §Üphe
li gözlerle bakmağa başlamış ve biraz 
sonra kendisine paytahttan a} nlm<ıst 
liızumu bildirilmişti. 

K itabın muharriri, şaınn renı:bi 

Rusyada seyahati esnasmlla ge
çirdi ği maceralar, tanıştığı kimseler 
hakkınad gayet canlı satırlar yazmış
tır. 

PUflrin hayatmm bu devrinde bürri· 
yete a~k olan ve isyancı bir ruh tatıyan 
Lord Byron'un kısa, fakat kuvvetli te
siri altında kalmıştır. 

Byron'un şarka daiı yazdığı eıcr1e

rin tesiri izlerini ta~ıyan "Kafkas esi· 
ri", "Baheçsaray çeşmesi'' ve "Çinge
neler" eserleri şairin okuyucularını ta
mamiyle teshir etmiştir. 

Puşkin bundan soııra "Eugene O-
negin" is"mli manzum romanını yaz-

mağa başlamıştır ki Simmons'a göre bu 
eser, müstakbel rus edebiyatı için bir 
başlangıç ve bir dönüm noktası olmuş 
Lermontof'dan Çehofa kadar bütün 
rus romancıları, Eugene Onegin'in ka
rakterlerine bir çok şeyler borçlanmış
lardır. 

~ uşkin'in hususi hayatı da yazıla
~ rı gibi hareketlidir. Şairin daima 

tuhaf ve ekzotik kadınlara karşı meyil 
duyduğu görülmüştür • 

Byrc:-n'un tesiri altında bulunduğu 

aıralarda ikisi veremli olan bir çingene, 
bir de dalmaçyalı iki kıza işık olmu§tu. 
Bu kızlar, Lamartin'in Elviresi gibi so. 
lup gitmişlerdir. Puıkin'in bu devirde 
yazdığı şiirler güzellikte eşsizdir. 

Bu sıralarda 13iri büsbütün mahvet
meğe uğraşan düımanları onu dinsizlik
le itham ettiler. O günkü Ruıyada bu 
ithaın çok ağırdı. Bunun üzerine Pu~ 
kin şima 1e sürülmüş ve iki senesini an
nesinin malikanesi olan Mihailovıke'de 
e:eçirmiştir. Orada "Çc;m ormanlannm 
derinliklerinde" Byron tesiri devri ni
hayet bulmuştur. P~kin, orada objek
tif bir surette ruı bayatını tahlil et
mek maksadiyle "Bcris Godunov" u 
yazmıştır ki kendisi bunu en büyük e
seri saymaktadır. 

Şair, Şekspir'in tesiri altında rus 
temaıasına yeni bir istikamet de ver
mek istiyordu. Tiyatro, Puıkin'den 

Çehof'a kadar bir ~ok rus muharrirleri· 
ni kendine çekmiştir. 

Altı sene süren bir sürgün bayatından 

sonra Puşkin Çar birinci nikola tara· 

fından affedildi. Şair, artık, hayatının 

en trajik safhasına giriyordu. Nihayet 

"yüz on üçüncü aşkı,.. nda aradığı "İde

al kadın'' ı bulmuştu. Bu kaclın, güzel

liği, Perugino madonnası ile mukayese 

edilebilecek bir derecede bulunan Ma· 

talya (Nataşa) Nikolaevna Gonçarova 

idi. Evlendiler. Bu evlilik devresinde 

Puşkin çok verimli olmuştur. Bu sırada 

manzum yazmayı tamamiyle terketme

mekle beraber vaktinin daha çoğunu 

mensur yazılar yazmağa vermiş ve yaz

dığı bu eserlerin tahkiyedeki çıplak di

li, eski yunan sanat eserlerini andırmış· 

tır. Fakat, ne yazık ki, kafasındaki hu· 

zur çabucak bozulmuştur: Nata§a &at

hi bir kadındı ve etrafındakilerle flirt 

yapmaktan geri durmıyord\L Nihayet 

şeref duygusu çok yeksek olan Pu}kin, 
karısına fazlaca hayranlık gö<Jteren d'
Anthes isimli yakışıklı bir delikanlıyı dü 
elloya çagınnağa mecbur oldu. DüeUo 
8 şubatta yapıldı ve bunda ağır yarala
nan şair iki gün sonra öldü. 

P uşkinin ölümü ile Rusyada yük· 
sek tabakanın edebiyattaki hege· 

monyaSJ da nihayet bulmuş oluyordu. 
Ondan sonra Belinski'nin başında bu
lunduğu ha1kçı bir edebiyat mtktebi, 
rus cemiyetini daha ba~ka ve daha ameli 
fikirlere doğru sürüklemiştir. 

Simmons'un bu eseri gayet akıcı bir 

us!Ubla yazılmış, rus şairinin hayatiyle 

eserlerini vukufla incelemiştir. 

Puşkin'in hayat, muhit ve akibctini 

gösterebilmek için muaam olan Alferd 

de Musset'nin şu söz1erini, onun kendi 

ağzından tekrarlayabiliriz: 

- Je Suis Vena trop tard dans un 

monde trop vieux. 

N.A. 
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Eski Türk Yazıtları 
Türk Dil Kurumu ne~riyatw fan 
Devlet Basımevi: Sa. 190. Fi. 2 L• 

Birçok tarihi tetkik eserlreiyle mil· 
Ji kütüphanemize büyük hizmetlerde 
bulunmuş olan kıymetli tarih bilgini • 
miz Hüseyin Namrk Orkun, bu defa çok 
ehemiyetli bir eserle karşımıza çıkmak· 
tadır. Türk Dil Kurumu tarafından 

neşredilmif olan "Eski Türk Yazıtiarr,, 
başlığını ta,ıyan cild, müellifin, bu mev
zu üzerinde hazırladığı eserin ilk kıs· 

mınr teşkil etmektedir. 
Türk yazıtları, cedlerimizin tarihini 

tetkik ederken faydalandrğımız dogru• 
dan doğruya türkler tarafından vücude 
getirilmit tek yazılı vesikalardır. Bu 
itibarla eski yazıtlarımız~ bütün tefer• 
ruatiyle bilip tanımak, tarihi tetkikleri-o 
miz için çok lüzumludur. 

Fakat bu kolay ve baait bir i' de• 
ğildir. Namık Orkun'un bugün ilk kıı· 
mını önümüze koyduğu tetkiki, uzun 
emek yıllar icab ettirmiş geniş bi~ 

travaydu. 
Müellif, yalnız eski kitabelerimi2 

üzerinde muhtelif türkoloğların tetkilı: 
ve mütalealarmı mukayeaeli bir suret• 
te gözden geç.irmekle kalmamış, aynı 

zamanda bizzat kendisi de, anlaşılma• 
mış kalan bazı noktaların halli ve bazı 
yanlışlıkların düzeltilmesi hususunda 
emek sarfetmiştir. Bu itibarla meydana 

getirdiği eser, yalnız bibliyografik ma• 

l\ımata inhisar etmemiş, hakikaten çok 

istifadeli ve toplu bir hüviyet almıştır~ 

Müellif, türk yazıtlarının metinleri .. 

ni asli harfleriyle kitabına almı§, bu· 

günkü harflerimizle okunma tekillerini 

göstermii ve aynı zamanda tercüme ve 

tefsirlerini ilave etmiştir. Bu sayede, 

okurlar, veri~n izahatı metinler üzerin• 

de daha iyi takib etmek ve anlamak im• 

kanını bulabilmektedirler. 

Şurasını söylemeliyiz ki, B. Namıli 

Orkun'un vücude getirdiği e&er bir vül• 

garizasyon kitabı değildir. Ancak ta• 

rihle yakından meşgul olanlar n fayda· 

lanabilecelderi bir erüdisyon çalrşma• 

sıdır. J 
Hüseyin Namık'ı, tarih kitabhane· 

mizde büyuk bir boşluğu dolduran bu 

eserinden dolayı tebrik ederken, bize, 

bu tetkikin diğer kısımlarını da verme

sini temenni edelim. 

Havacılık ve Spor 
Her ayda bir.az daha güzelleşen ve 

olgunlaıan (Havacılık ve Spor) un 
(188) inci sayısı, en zor beğenen okur
ların bile h01una gidecek kadar nefis· 
tir. Türkkuşu'nun (1750) kliometrelik 
turnesine aid otuzdan fazla resimle süs
lü olan bu sayıda on b~ günün bütün 
havacılık hareketleri toplanmıştır. Mec. 
mua, abonelerine Server Ziya Gürevin'• 
in (Göklerin kızı) adındaki bir romanı
nı hediye edecektir. Bu roman, para ile 
hiç bir tarafta satılmıyacaktır. Havacı• 
lık ve Spor'a abone olmanızı tavsiye e• 
deriz. 

' 23 Nisan 
Çocuk Haftasının başlangıcıdır. \ ---

Tefrika ... o: 19 de cekingen çekingen yerime oturduğum za
man yanıma gelir ve derdi ki: "Bunu al, öte-
kini alma.,, Bu söze itaat eder ve mükafatım 

Ke n d ·ı m e görürdüm. 
Bir noel dergisinde dört kisi bir arada, 

''The Phantom Rikshaw,, isimli bir hikaye 

D a • r' 1 y<l2mıştık. Bunun bazı tarafları zayıftı, bir-

Bir defa bir rüya görmüştüm. Güzel es
vaplar giymiştim. Kalabalık bir yerde dizilw 
miş duruyorduk. Karşımızda bir sıra insan 
ve arkalarında birçok kalabalık vardı. Ya -
mmdaki adamın kamı manzarayı iyice gör
meme engel oluyordu. Sonra bu adam, ba
na: 

..... aradan epey .zaman geçti. Ben, d~ 
miştim ki: "Şark şarktır, garb garb; ve bu 
ikisi asla birlesmiyecektir.,, Bunu söylemek· 
tc haklı idim. Aradan kırk sene geçti. Ondan 
sonra bütün şarkta bir taknn hareketler ol
du ve şark inkişaf etti. 

i cok ye leri kötü idi ve mevzudan dısarı çık
mıştı. Fakat bu ,benim başkaları gibi düşün-._ _________ ~ ______ _. mel:: yolunda yaptı~ım ilk ciddi teşebbüs ol-

3 'amJ ı;: ı 'e tammadığwı dosllurımn mu tu. 
Yazan: Çeviren Scytanrm, Cenc;el kitablanmı, Kim'i, Puck 

'Rudyard Kipling Nurettin ARTAM kit bl~nm yazar· n h p yan mda hulun-

''Yayrcılarrn alın yaz1sı budur: şeytanlarr 
kalemlerinde ya.şar; ,, 

''O bulunmadığı veyahud uyuduğu za
manlar, onlarda öteki insanlar gibidirler.,, 
"Fakat o hazır bulununca ondan yakala

rını kurtaramazlaı ;,, 
"Onun ciddi veyahud alay, verdiği söze 

devam olunacaktır.,, 
Birçok insanlar, kendi edebi ve ilmi du

rumlarına göre bazen istiyerek, bazen iste· 
miyerek başka adlar verirler. 

Benimki, ben bir takım başka fikirler için-

mu tur. O zal!Uil, ben yruıımdan uzakl ma- · 
sın diye di t eder d urdu n. Ara."'llızdaki 
konturatm bir m dde ·benim, Napoleon'un 
ve ba kalarının yaptı~ı gibi muvaff~kiyet 
kazanınca başımın dönmiyece w i idi. Suraya 
dikkat ediniz. Şeytanınız vazife göriirken 
vicdanı düsünmeğe çalıs.maymız. Bekleyiniz 
ve itaat ediniz. 

Ben. a la psişik deö-ilim. Birçok hadiseler 
ve tecr b" erle sathi bir surette temas hali· 
ne ge meye cbur kalmış bir kimsenin bun
lardan bahtiyar irkaç hüküm ve netice çı
karması bcklenebı 

- Sizinle birkaç kelime konuşmak isti
yorum, dedi. Öte tarafını hatırlamıyorum. 
Rüyanın öte tarafını unutmuştum. 

Bundan beş, altı hafta sonra Prens dü 
Gal, büyük harbda ö enlerin "Bir milyon ö
lü,, nün hatıra mı kutlamak i in Westminis
t r Al bey' e bir plaka koyacaktı. Ben de harb 
mezarları komisyonunda a ~ idim. Merasim 
g'"nü siyahlar giymiştim. Biz bir tc:..rafa di
zilmiştik, karsımızda bir dizi insan vardı. 
Yere baktım; ''fakat ben burada bulunmu
§Um gibi geliyor,, dedim. Yanımda bir adam 
vardı ki çıkık karnı daha ileridekileri görme· 
me engel oluyordu. Biraz sonra törende bu
lunan halk dağılırken bu adam yanıma ge· 
lip: 

- Sizinle birkaç kelime konucmak iste
rim; demesin mi? Bunun da öte tarafını u
nuttmr.. Bu nasıl olmuş da böyle olmuştu? 

.... yazdığım bir takım hikayelerde yüzÜ'" 
mü kızartacak kadar teknik yanlışları yap· 
mışımdır. Bereket versin ki denizciler 'e 
makinistler gazetelere yazı yazmıyorlar. . 

Kanadada bulunduğum sıralarda gene :1~ 
ingiliz ıssız kırlık bir kasabada b . ~ si 
geçmiş müthis bir kara gömülme hıliaye t
anı tmıştı. Bunun bütün. t~silatmı not ~ir 
tim ve her tarafını gayet ıyı olarak ya:ıp uıı 
tarafa koydum. Aradan C:ylar ge.cti. Bd! si
dişimi göstermek üzere bır amenkan d "" 
ne gitmiştim. Di cinin bekleme odas1~;:ııı 
tururken vakit ge~irmek için orada ~u kol
altı yüz sayfalık ~ Harper's magazı.netane• 
leksiyonu bulunuyôtdu. ~~l~rda~. b~de et
sini çektim. ve ağrıyan dışımın musa ora· 
tiği kadar anhyar"k okumağ~. ba _ıad: Jtli? 
da hikayemin tıpkısını gormıyey ) 

(Sonu var 
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Diisüniisler . , 

• 
enı eyen Ankara 

acak şekilde dolup 
iskemle ~ulu~r~amanlarda hiç de rağ· 
taşm~~ta. ır. bankalar caddesi ve Ata-

Daha iki yıl önce artık hızlı büyü -
me devrini tamamlam:ş ve normal inki
şaf seyrine girmi~ olduğu zannına pek 
çoğumuzun kapıldığı Ankara, son yıl -
larda büsbütün hızlanan bir genişleme 
kabiliyeti göstermiştir • 

Hükümet merkezinin 1934 deki man
zarasiyle bugünkü arasında ne kadar 
bariz farklar bulunduğunu biliriz. Fa· 
kat fark yalnız sehrin manzarasında 
değildir~ Ankara,' sosyal ve ekonomik 
cephesiyle de büyük ve medeni bir şe· 
hir olmak. istidadını, en bedbinlere bi le 

kabul ettirmiştir. . 
Ş h . . d ··fus bütün tahmınle • e rımız e nu . 

rin ve ümidlerin üstünde bir si.irade. 

Ö k . h yıl hacını 
artmaktadır. yle ı, er ~ 
artan mesken inşası, bütün hızına ra~g
nıen bu nüfus çoğalmasının doğurdugu 
·h . temı·yor İlerde, 
ı t13acı karş.Iamaya ye • . 
hususi faaliyetlerden başka bahçe~ı ev~ 
ler ve kü ük evler yapı kooperatı~len 
d . ç t hakkuk ettıre • e ınsa programlarım a 
b. . ' ·1 • eni ve modern 
ılırlerse Ankaramız ı.u Y 

' G" apı tnahalle kazanmış olacaktır· uven Y 
kooperatifinin açtığı yolda devam ede· 
cek kollektif çalışmalar, ihtiyacı .. kar~ı
la.maya yetemiyen hususi teşebbuslerın 
faaliyetini hızlandırarak, Ankaraıun 
en mühim derdi olan mesken buhra
nının ortadan kalkmasın ı mümkün kr. · 
labilirler. Her halde, şuna inanmak la
zımdır kit inşaat ne kadar artarsa. ar~ -
sın, Ankarada bir mesken fazlası ıhtı • 
tnali daha uzun yıllar için me,rzuu bahs 

olamaz. 
Hükümet merkezinde, nüfus ve mes 

kenle birlikte, ve hatta bunlardan fazla 
gözle görülür bir şekilde, iş hacmi art· 
rnaktadır. Şehrimizde, büyiık bir tüccar 
"e küçük esnaf ak nı müşahede edil · 
trıektedir. Sayısıt üç yıl içinde birkaç 
tnisli artmış olan lokanta, pastahane ve 
kahveler, hele tatil günleri, bir tek boş 

Varidat ve tahsil 
l:on r o l memu:r .. arının 
Vazife v e sa;,lahiyet .. eri 

Finans bakanlığı var.clat ve tahsil 
kontrol memurlarının vazife ve salahi· 
Yellerini v 1 .. .. kl . . tefti e nası vazı.e gorcce ernıı ve 

§ usullerin· .. . . . 
ıne haz 1 

1 gosthen ıkı talımatna-
ır anuştı T 

tetkik h . r. ali•natnameler mali 
cyetınde İncelenmektedir. 

Maliyeye alınacak 
nıeınurların imtihanı 

Finans bakanlığına alınacak mcmur

lcır için açılan müsabaka imtihanmda 

nıuvaffak olanlar tesbit olunmuştur. 

Müsabakaya giren 110 gençten ancak 

10 genç muvaffak olmuştur. Bunlar : 

llB. Halid Akprnart Mahmud Süleyman 

Ertürk, Zekeriya Arda, Feyzi koral, 

Mukaddes Gündüz, Adnan Güleç, 

İhsan Güngör, Rıza nur, Emin Arıkan, 
Şehriban Nalbandoğludur. 

Bakanlık müsabaka imtihanlıırının 
· ı~ı kanunu· l/ıltndiden sonra haziran, ey u • 

k ·· re üç evvel, mart başlarında olma uze 

ayda bir senede dört defa yapılmasını 

karar]aştırmıştır. 
l!!!ıo......-

bet gorınıyen · · k - alarının şundı ço re-
.. k bulvarı magaz . . . 

tur b lunması ahş veriş faahyetının 
varta u · af ·· t :r da e kadar inkış gos er• 
kısa zaman n . 

. ~. bir delildir. Tıcaret ve mes-
dıgıne ayrı . . • 

k ahibJerioin işlerınden şıkayet et-
le s · kl - 1 

d 'kleri ve hatta hazan ış ço ugc a • 
me ı h. . A k 

d bunaldıkları tek şe rımız n a-
tın a 

d Müşteri çokluğu, esnafı, ısmarla-ra ır. . . 
ma işlerde vaidlerini gününde y~tıştıre-
memek ve bu yüzden hemen daıma ya· 
lancı ç:kmak zorunda bırakıyor. 

Bu bahar günlerinde akasyalar he • 
nüz baharlık kıyafetlerini almamış ol • 
masına raı;"nt:n, caddelerimiz \>imdiye 
kadar görülmemiş bir kalabalıkla dolu· 
dur. Yazlık yc:ılere rağbetse her yıldan 
erken başlamıştır. 

Çubuk Barajı bu sene, mevcndlara 
ilaveten yeni bir mesire yeri olarak hal
kın istifadesine açılmı§ bulunuyor. Ha
kikaten. bar.ıjt aldığı modern ve zevkli 
şekliyle, bütün yaz stcaktan bunalacak 
olan Ankara için eşsiz bir nimettir. Or
man Çiftliği hamiyetli elini oraya da 
yetiştirmiş, ve barajın bol suları kena • 
rında yeşillikler içinde güzel ve temiz 
bir gazino vücude getirmiştir. Daha o
tobüs servisleri başlamadan baraj ın ka
labalık manzarasını görmüş olanlar, bu 
sene halkımızın bu güzel yere ne kadar 
tehacüm edeceğini anlam şlardır Kızıl· 
cahamarr.a temiz bir şose ile bağlanarak 
ormana da kavuştuğu gün, şehir sayfi
ye ihtiyacını tamamiyle karşılamış ola
caktır. Fakat, Anl:ara :;imdiden bir şe
hirdir hem de modern ve güzel bir şe· 
llir. Yazları istanbula göç etmek adetin
de bulunan bir çok ailelerimizin bu ya· 
zı Ankarada geçirmek niyetinde olma
ları da bunu isbat etmez mi? 

YAŞAR NABi 

. Hukuk ilmini y ayma 
kuı-umuuun yıllık 

toplantısı 
Hazırladığı konferanslar ve neş

rettiği eserlerle hukuk ilmini yayma iş. 

!erine emek veren kurumun bugün saat 
onbeşte Ankara balkevinde yıllık umu
mi toplantısını yapacağı öğrenilmiş-

tir. 
Ruzname şudur: 

ı - senelik raporun okunması 

2 - hesabların okunması 

3 - idare heyeti seçimi 
4 _ arkadaşlar tarafından yapılan 

tekliflerin okunması. 

K urum azası arasında geniş hasbi

hallen. imkan vermek üzere toplantıyı 

çaıy takib edecektir. 

Trakyada tapu tahriri 
T apu ve kadastro genel direktörlü· 

ğü önümüzdeki aydan itibaren T rakya
daki tapu tahririne yeniden başlayacak-

tır. Krş dolayısiy1e Çorlu kasabasrnın 

ı ı mahallesinden 8 mahallesinin tapu 

tahririni bitiren dört posta bu işe me

mur edilecek ve postalar haziranda ona 

iblağ olunacaktır. 

1 

Memleketten 
haberler 

* Trakyada açılacak panayır ve ser-
gi: - Bu sene Trakyanın türlü merkez
lerinde bir çok panayır ve sergiler açı
lacaktır. Bu sergi ve panayırlarda her 
türlü ziraat ürünleri, hayvanlar ve ma
halli mamuller teşhir olunacaktır. Trak
yada açılacak panayırlar şunlardır: 

Nisanın ikisinde Lüleburgaz'da, seki
zinde llayraboluda , mayısın birinde U . 
zunköprüde, beşinde Edirnede, yirmisin
de Pınarhisarda, yirmi altrsmda Kırklar
elinde ve Ayvacıkta, haziranın dördün
de Çanpazarda, 8 inde Biga ve Çorlu
da, on ikisinde Babaeskide, on ikisinde 
Lüleburgaz'tla, y irmi ikisinde Lapseki 
ve Çardakta, yirmi dördünde Vizede, 
otuz birinde Sarayda, eylülün ikisinde 
Çanakkalcde, yedisinde Çerkesköyde, 
sekizinde Keşanda, on üçür.de Uzun
köprüde, on beşin<le Hayraboluda, on 
altısında Kırklarelinde, 18 inde Pehli
vanköyde, yirmi birinde M:ılk::ırada, yir. 
mi beşinde Çorluda, açılacaktır. 5 - 8 
birinci teşrinde açıJacak olan Tekirdağ , 
panayırı da buna dahildir. 

Aynca 19 ağustosta Lüleburgazda. 
6 eylülde Edimede ve 25 eylülde de 
Çorluda birer sergi kurulacaktır. 

* Boluda yai ve ağaçlama: - Bolu 
nafıa direktörlüğü vilayet içindeki bir 
kısım yollar üzer inde faaliyete başla
mıştır. Bolu • D uzce, Bolu • Gerede a
rasında devamlı onarma postalan çalış
maktadırlar. Lüzumu olan mahallere 
taş nakliyatı ve kırdırma işlerini bir an 
evel bitirmek üzere tedbir alınmıştır. 

Hükumetin kar§ısmdaki belediye 
bahçesinin ağaçlarınm budanma ve dip
lerinin açılarak gübrdenmesi yapılmış. 
tır. Belediye diğer bahçelerinde mevsim 
dolayısiyle yaprlması gereken işleri ve 
temizliği bitirmiştir. 

* Burhaniye'de köy çalışmaları: -
Burhaniye köylerinde kanunun icab et· 
tirdiği çalışmalar çok iyi gitmektedir. 
Bu hususta güzel neticeler alınmakt~
dır. 

Bu çalışmalar bilhassa kültür ve ba
yrndırhk bakımından verimli olmakta· 
drr. 

Köylü çocuklarının tahsilsiz kalma
maları için hazırlanan 937 büdcesi ile 
yeni köy mektebleri inşasrna, köyge1i
rini arttırmak için de zeytinlikler ve a
razi açımına, ayni zamanda tavukçuluk 
ve fenni arıcrlrğa da ehemiyet verilme· 
ğe başlanmıitrr • 

* Ba!:kesirde ı:eytincilik: - Ziraat 
bakanlığl Balıkesirde zentincilik üze
rinde tetkikler yaptırmaktadır. Yapılan 
tahminlere göre Bahkesirde altı mil· 
yondan fazla zeytin ağacı vardır. 

Filhakika vilayetimiz dahilinde tah
minen altı milyondan fazla zeytin ağa
cı vardır. 

46.120 hektar kadar tutan b u zey
tinlikler 86 milyon kilo kadar zeytin 
bundan da 6 milyon kilo yağ üretilmek. 
tedir. Bu suretle Türkıyenin istihsal et
tiği zeytin yağının yüzde 62 sine yakın 
mikdan Balıkesir'den çıkmaktadır. 

Ayrıca zeytin yağlan nefasetiyle bü
tün dünyada haklı bir şöhret kazan

mıştır. 

Ayvalıkta 27 fabrika, 1 mengene, 
Burhaniyede 23 fabrika, Edremitte 4 

mengene 30 fabrika vardır. Bu rakam
lara nahiyede de dahildir. 

Erdekte 4 tane fabrika, 17 adet de 
yağ mengenes.i bulunmaktadır. Bütün 
yağ fabrikalaı-mın mecmuu 84 tür. 

* Balıkeıirde ıon kafesler kalkıyor: 
- B a 1 ı k e s i r umumi meclisi 
son topiantılannm birinde mevcudu 
az olmakla beraber henüz kalkmamış 
bulunan ev kafeslerinin kaldınlU\ası 
hakkında bir karar vermişti. 

Bu karar son günlerde tatbik mev
kiine girmiş bulunmaktadır. 

Buna göre bazı evlerin pencereleri
ni örten kafesler k:ıldmlmağa başlan-
mıştır. 

uzlaşırlardr. 

S P O R 

lzmir futbolculan geldi 
GençlerbirliğiDoğanspor 
maçı bugün yapılıyor 

Bugünkü maç stad yomda yapılacak 
İstanbulda Ü çok Fener le karşılaşıyor 

Milli küme futbol maçlarma iştirak 

eden lzmirin iki takımından Üçok ts
tanbula varmış, Doğanspor da dün sa

bah şehrimize gelmiştir. 

Üçok, bugün ve yarın, lstanbulda, 

Fenerbağçe ve Beşiktaş takımlariyle ve 

Doğanspor ise, Ankara stadında Genç

lerbirliği ile karşılaşacaklardır. 

Ankara .istasiyonunda dün sabah 

şehrimiz sporcuları tarafrndan istikbal 

olunan Doğanspor fudbol takımı BB. 

Mehmed, İbrahim, Fethi, Adnan, Ab

dullah, Zihni, Nurullah, İsmail, Hakkı, 

Mehmed Reşad, Halid, Fuad, Ömer, 
AAbbas ve şerefden mürekkeptir. Takı. 
ma Doğanspor klubü reisi ve Anadolu 
gazetesi müdürü Bay İbrahim ile Umu
mi kapdan Bay Ferid ve Antrenör Bay 
Grimvel refakat etmektedir. 

Doğanspor kadrosu içinde dün şeh
rimize gelen fudbolcular arasında, ge
çen yaz milli takımda yer alınış olan 
Fuad ve Hakkı da vardır. 

Milli kiline müsabakaları başladığm
danberi iki maç yapmış olan Doğan.. 

spor takımı, geçen hafta lzmirde Be
şiktaşı mağlup eden Üçoku evvelki 
hafta 2-4 yenmiş, geçen Pazar günü de 
Beşiktaşla 1-1 berabere kallll11f ve bu 
suretle iki maçta 5 sayı alarak kendi
sine milli küme maçlarında üstün bir 

mevki temin etmişti. 
Doğanspor Umumi kapdanı B. Fe

rid, Eti Palasta dün kendisiyle görü

şen bir arkadaşımıza, bugünkü ve ya· 
rınki maçlar hakkında şunları söyle-

miştir: . 
- Bildiğiniz gföi takımımız, Göz-

Planları olmıyan ıehir 
ve kasabalarımız 

Belediyeler imar heyeti, planları 

olmıyan şehir ve kasabalarrmızm yapı. 
Iacak planlan için bir program hazır
lanmasına karar vermiş ve bu progra
mın ana hatlarım tesbit etmiştir. 

Halk Konseri 
Cumhur reisliği filamıon.ik orkest· 

rası 19 uncu halk konserini bugün Mu. 

s iki öğretmen okulunda verecektir. 

Program şudur: 

Şef: Ernst Preatorius 

Anton B ruckner (1824 - 1896) 

Üçüncü senfoni, reminör (Türki. 

yede ilk çalınış) 

a ) Allegro moderato 
b ) Adagio, quasi andante 
c) Sshcrzo - Trio (Allegro) 
ç) Finale (Allegro) 
Gelecek konser 10-4-937 cumartesi 

günü saat 15,30 dadır. 

tepe, İzmirspor ve Egespor kulüple. \ 
rinin bir kaç hafta evvel tahakkuk ederi 
birleşmesiyle bu kulüplerin fudbol ta. 
kımlarınm iyi oyuncularından terek
küp etmiştir. Ancak ayrı ayn mahir• 
sayılabilecek olan fudbolcularımız bir 
arada uzun zaman fudbol oynamamış 
olduklarından aralarında i.stediğ,imiz 

anlaşma ve ahenk henüz mevcud değil• 
dir. bununla beraber, normal şartlar 

içinde. Ankara takımlarına yenilmiye· 
ceğimizi kuvvetle umuyoruz. Eğer ıizin 
alınamadığından dolayı Ankaraya geti· 
rilemiyen iki oyuncumuz bugün ve ya
rm takımımrzda yer alabilselerdi belki 
daha kati bir lisan kuJJanabilirdim. 

Dünkü yazımızda da dediğimiz gibi 

Do~anspor kuvvetli talakki edilmesi 

Hizımgelen bir takıma maliktıir. Anka

rada yapacağı iki maçın neticeleri hak· 

kında şimdiden kati bir fikir ileri sü

rülemezse de maçların zevkli ve heye. 

canlı olacakları, Ankara takımlarının 

galip gelmek için çok iyi oynamaları, 

çok gayret sarfetmeled Hizımgeleceği 

muhakkaktır. 

Bugün Ankara ve İstanbulda yapı· 

lacak olan maçlardan sonra milli küme· 

ye iştirak etmiş olan Ankara, İstanbul 

ve İzmir takımlarının kuvvet ve dere• 

celerine dair daha sarih. bir mütalea 
sahibi olabileceğimiz besbellidir. 

Bugünkü maçın hakemi 

Son dakikada haber aldığımıza gö
re bugünkü maçın hakemi B. Said 

Salahaddindir. 

._[_R_A_o_v_o __ J 
ANKARA: Öğle neşriyatı - 13.30· 

13.50 Muhtelif plak neşriyatr. 13.50· 
14.15 Plak: Türk musikisi ve halk c.ar· 
kılarr. 14.15-14.30 DahiJi ve harici ha
berler, 

Akşam neşriyatı - 18.30-18.35 Plak 
neşriyatı. 18.35-19. 10 Çocuklara kara
göz (Küçük Ali). 19.10-19.30 Türk mLı· 
sikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan 
ve arkadaşları), 19.30-19.45 Saat ayarr 
ve arapça neşriyat. 19.45-20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rı
za ve arkadaşları) . 20.15·20.30 Hukuki 
konuşma. 20.30-21.00 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saliihaddin ve Tanburi 
Süreyya). 21.00-21.15 Ajans haberleri. 
21.15-21.55 Muhtelif plak neşriyatı. 
21.55-22.00 Yarınki program ve İstiklal 
marşı. 

İstanbulda yeni bir hal 
1stan1ml, 2 (Telefonla) - Belediye 

bugünkü halin tamamen meyvaya ayı ı
larak yaş sebze için halin Unkapanı ci

hetinde yeni bir pavyon yapılmasına 

karar verdi. 

l Charlest rengi oldukça sarı, dükkanda 

--.. e.}r~i~k:a:_~""~o~:-=2~6~--------- dura dura eskimiş ve tıpkı yağ mumlan:rn 
r ' benzemiş bir Anjou mumunu Nanon'un elın-- • 1 den aldr. Mösyö Grandett böyle bir şeyin. e"'!-U g e n ı e de mevcud olabileceğini düşünmediği ıçın 

ra n d et bu israfın da tabii farkında olamadı. 
Grandet: 

--ıı:ıı..._~--------~m~-:'~~·----"'1 _ Size yolu göstereyimt sözleriyle öne 

Y.' ,a- ıı.· Hoııvre de Balzach. Baydar gecti. k d k k " Kemerin altına açılan apr an cı aca • 
T .. k eıı· Nasu ı w çeye çevır · ~ erde Grandet, salonu mutbaktan ayır~ 

:B Ik· k t en zengin oldugu- Yk 'do' rdan geçmek rasimesine riayet ett.ı. 
ttı . e. ı burada, her · ~.s .. t G det söyle on b 

Charles, san ve isli drvarlar arasından 
dimdik çıkan çürük trabzanh merdiveni am
casının ağır adımları altında titrer görünce 
dalını~ ~lduğu hulyalardan çabu ~ak uyandı. 
Kendını bir kümes tüneğinde sanıyordu. 
Celırelerinden ne düşündiiklerini anlamak i
çin~ ke~dilerine doğru döndüğü yengesi ile 
yege?ı bu merdivene o kadar iyi alışmış idi
ler kı onun gösterdiği hayretin sebebini an
lamayıp bunu dostane bir ifade telakki ede
rek delikanlıyı büsbütiin ümidsizliö-e düşü-

• b 

det'nin yatak odasından girilebiliyordu. Bu 
odayı aydınlatan tek pencere, avlu tarafın
dan, büyük kafesli demirlerle korunmustu. 
Hiç kimse, hatta Mac.lam Grandet buraya 
girmeye mezun değildi. Grandet, furu m ı 
başındaki simyacr gibi, burada yalnız kcı1-
mak isterdi. Hiç şüphesiz burada meharet le 
dıvara gömülmüş bir gizli kasa vardı; t ~sar
ruf senedleri burada saklanırdı; Louis alt ın
larını tartan teraziler burada asılı dururd u ; 
makbuzlar, senedler ve hesaplar geceleyin 
ve gizlice burada hazırlanıp yapılrıdr, o 1• 

retle ki Grandet'yi daima her va iy te g .. e 
tedbirlerini alını gören i ~ admal arıt onun, 
emrinde ya bir peri veya bir cin bulundu u
nu tasavvur edebilirlerdi. 

t k · · "Mosuo ran ~ B .z .. ı şekilde bir camı olan iki kanadlı ır 
~ ' ece ·sınız: .1 •• iş ı , diye- ey 
te tnrs, Mösyö Grandet b~yle e~"ll r ., Bu gi- kapı bu koridoru~ so~uğa mani olmak gaye· 
bi ı· l~rdir. Ne söylerlerse soylesınllel v. e>rınez. . le merdiven cıhetınden kapıyordu. Fak~t 

er1 'b a ha e ks~y rnt rüzgar buralarda da gene şiddetle ~1~ 
ltalb n ?:evezelikleri itı arım, b sta kötü ş v' e salonun kapısına konulmuş ol~- ıçı 
bit Ukı meteliğim yoktur ve u ya· kt a şe- yor , -
Yi tarlası ile saO-lam iki kolundan ba§ B·r a~uklu bezlere rağmen, salonun sıcagını 
l oırn b .b. alışırım. ı p .. .b bir derecede muhafaza etmek ancak 
İta ayan bir delikanlı gı ı ç ak . ·n de munası 

" nın d ~ . . b u kazanın lÇl k b"l olabiliyordu. . 
•ıe it egermı ve un . . y. • belki a ı "tti büyük kapıyı sürmeledı, sa-
bi~ı au:ı r almteri dökmek ıcab et::ı~ını Hay- N anond;~e ~hırda boğaz hastalığına tu· 
Qt ~at kendiniz yakında göreceksmız. - lonu kap~b. kısık kıs;k havlayan bir kurd 

\~non, mumları ver! tulmuş gı !1 
• • 

0 
.. zdu·· Epey vahşi olan bu 

.ı.vıada G v • • ıpını c · · nı randet' de: v köpegının N~non'u tanırdr. Kırlarda do-
~t ~ lier lüzumlu şeyi odanızda bulacag~u: hayvan ~.aı~.ız 1 n bu iki mahlUk birbiri ile 
"tı.ctı·~arı1!1, fakat bir ihtiyacınız olursa a ğup büyumuş 0 a 

<::agınrsımz, dedi. 

ren sevımli bir gülümseyişle mukabele etti· 
ler. 

Charles, kendi kendine: 
- Babam beni ne münase t1e buraya 

gönderdi? diyordu. . 
İlk sahanlığa gelince, etrüsk kızılına bo

yanmış ve sökesiz, adeta tozlu drvarlar içine 
gömülmüş üç kapı gördü. Bu kapıları süsli
yen cıvatalı demir çubukların uc taraflarına, 
uzun kilid demirleri gibit alev şekli verilmiş
ti. Bu kapılardan merdivenin yukarı tarafına 
isabet eden ve mutbağm üstündeki odaya 
methallik vazifesi gören bir tanesinin örül
müş olduğu belli idi. Filvaki buraya Gran-

Hiç şiiphesizt Nanon dö eme t htalarııu 
sar aca k gibi horuldaı ken, kurd l·öp ... gi av
luda bekcilik edip esnerken, Madam ve Mat
mazel Gra?det iyice uyurken ih tiyar fıcıcı 
?u:aya gel~p altınlarım ok ar, sayar, dizer ve 
ıstıf ederdı. Dıvarlar kalın penc re l.epenk
leri sağırdı. Bu ~ab?ratuavrm anahtarına yal
nız Grandet sahıptı, O labora tuvar ki denildi 
ğine göre, Grandet yemiş agaçlarını 'österen 

(Sonu var) 
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E tjbank'a, bu adını, ismini aldığt 
medeniyetin bu topraklarda bir 

zamanlar yaratmış olduğu gençlik ve i
leriliği yeniden kurmak temenni:siyle 
Şef Atatürk vermiştir. İleri ve garbli 
Türkiyeyi yaratacak olan büyük değiş
mede, Etibank'm hissesine düşenler, 

bizzat bankanın salahiyetlilerinden 

dinledikten sonra, daha kuvvetli ola
rak kendini gösteriyor. ve Büyük Şefin 
alaka ve hassasiyetinin değeri daha iyi 
kavranıyor .... 

* Etibank, Cumhuriyet Türkiyesinde, 
elektrik ve maden işlerini, milletin ve 
devletin menfaatine, en iyi ve en doğru 
olarak kuımak, işletmek gayesiyle ku
rulmuştur. 

Madenler mevzuu 

B ugün Etibank'ın üzerinde filen 
çalıştığı maden cevherlerimiz 

şuniardır: Ergani bakırları, Keçiburlu 
kükürtleri, Eregli kömürleri, Gulcman 
kromları, Kuvarsane bakırları. 

ERGANl BAKIRLARI : Alman 
grupundan satın alınmış olan hisselerle 
birlikte yüzde seksen beş hissesine hü
ki'ımetin sahib olduğu Ergani bakırlaı ı, 
16 ay sonra dünya piyasasına arzedile
cektir. Şirkçtin son zamanlara kadar 
sermayesinin nısfı devletin ve lş Ban
kasının, dıı;er nıdı da alınımların elin
de buluııuyor, mütecanis olmıy .. n biri
dare, yakın şarkın bu en büyük bakır 

madeninin i~letilebilmesıni imkan~ız kı
lıyordu. Bugün idare türk devletçili
ğinin dinamik vasıflarını yakından gö. 
rehilirsiniz, Demiryolu madenin kal
bine kadar girmiştir. Ne vakit, nereden, 
ne vasıta ile, ne kadar bakır alacağımı
zı biliyoruz. İlk yılda alacagımız bakır 
7000-10000 tondur. Bu miktar, seneler 
geçtikçe artacaktır. İlk yılda (938 de 
memleket - bugünkü fiyatlara göre • 
bakırdan 3.000.000 liralık bir döviz ka
Z?nacak1ır. 

KEÇİBURI ll KVKÜRTLERİ : 
11 k beş vıll ık enclüstri ıı !anına göre ku
rul mu olan Keçiburlu kükiirt fabrika
sındaki nısıf devlet hissesi Etib:ınk'a 

devredö!mi,.tir. Bu l(ifüürt madenleri ka
lite bakımından cok vüksektir ve hazır
lanan program muc:bince isletilmeye 
devam edilf'cektir. 

GULEMAN KROMLARI Tiir-

kiye, krom bakımından diinvanın en zen

ğin memleketlerinden biridir. Bu zen

ginlik, Guleman kromlarının işletilme

sinden sonra rakibsiz kalma sevivesini 

bulacaktır. Erganiye yakın olan Gule

man kromlarını işletmek için Etibank, 

şark kromları tiirk anonim şirketini 

ıkurdu ve maden işlctmiye başlandı. İs

tismarı, nesiller boyu sürecek olan bu 

!kromdan, az zaman sonra, her sene 

100.000 ton kromu piyasaya dökeceğiz. 

Bu miktar, memlekete en aşağı 2.500.000 

lira kazandıracaktır. Buradaki işletme
miz çok modern ve muntazamdır. 

KOV ARSANE BAKIRI : Ergani 

bakın derecesinde ehemiyetli olmamak· 

la beraber Kuvarsane bakırı. devlete her 
yıl 700.000 liralık bir döviz temin ede-

Balkan dağ ma

denlerinde la

ğım delip kuyu 

açan bir 

madenci 

cektir. Ayrıca bu bakırların işletilmesi, 
o havali için esaslı bir iş mevzuu ya
ratmış olmaktadır. 

EREGLİ KÖMÜRLER! : Satınal
ma mukavelesi pek yakında imzalanmış 
olan Eregli kömürleri, bugün bankanın 
en ehemiyetli iş mevzuu.dur. 

Artık, yeraltı servetlerimizin en de· 
ğerlisi olan kömürlerimizin rasyonel iş
lemesi için hükumet planının tatbikine 
başlanılınış bulunulmaktadır. Etibank 
burada, bir yandan istihsal mikdarını 

bugüne göre kıyaslanmryacak kadar ar
tırırken, diğer taraftan da kömür yakan 
Türkiye, davasını gerçekleştirmek i9in, 
bu istihsali, bütün yurda ucuz ve kolay 
dağıtmanın yollarını da araştıracaktır. 

Fazla istihsal 
K ömür planımızm ilk hedefi istih· 

sali ilk planda beş misline çıkar• 
maktır. Bu, beş senelik bir çalışma• 
ile olacaktır. Havza, bugünkü istihsali
ni yirmi misline çıkarmaya müsaiddir. 
Karaelmasımtz, ne balkanlarda, ne de 
diğer komşularımızda bulunmıyan bir 
nasibedir. Akdenizin çevresindeki mem· 
leketler, türk kömürünün daima alıcısı 
olacaklardır. Yirminci asır medeniyeti
nin, elektrik ve kömür istihlak nibeti 
ile ölçüldügünü unutmayınız. 

KUMURDEN KAZANACAKLA· 

RIMlZ : Yeni mahrukat kanunu ile 
Kemalist köyden odun ve tezeği çıka· 
racagız. Bu , bir yandan zaten fakir o
lan ormanlarnnızı korumuş. diğer taraf

tan da i:? hasreti çeken memleketimiz
de vatandaşlar için "erimli bir iş saha
sı açmış olacağız. 

ldeal istihsal haddini bulan kömiir, 

memlekette nakil vasıtalarını ucuzlata

cak, bilhassa ucuz enerji temin edecek· 

tir. Ağır endüstriden sayılan madenci

lik, muhitin< daima refah getıren bir iş 
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vasıtasıdır. Madenci nesiller, inkiHib 
hareketler.ine, hayat zaruretlerine en 
kolay intibak eden bir sınıf olmuşlar
dır. Tabiatın cevherlerini, yer yüziıne 
çıkanp milli menfaatler uğrunda seter
ber etmek meslegi, kendine has bir kül
tiır yaratmaktadır. Dünya medeniyetin
de, ilk demiri işleyenlerin çocukları, en 
iyi madenci nesil olarak yetişmektedir

ler. 

Bizim madenciligimiz.in bir hususi

yeti daha vardır: Biz madeni bir vasıta 

olarak istihsal ediyoruz: Döviz getiren 

bir vasıta, memlekette iş hacmmı geniş

leten bir vasıta ve yeni endüı;tri mev-

zuları kurmak için bir vasıta ... 

Bu üçüncü vasıf, .. ömürge veya yaı ı
sömürgelerde yoktur. Mesela biz bakı
rımııı saf olarak ihraç edeceğiz. Hem 
bakır, saf bakır haline gelince yarı ma
mul bir hüvyet alır. İşte bu, yeni bir ış 
mevzuudur. Bu misali, bütün madenle
rimize te~mil edebilirsiniz. 

Büyük dava: Elektrifikasyon. 

O evlet, ikinci sanayi planının iki 
ana kolunu Etibanka vermiştir: 

Bunlardan biri madenler. diğeri elektri· 

fikasyon'dur. 
Kalkınma halinde olan bir memle-

. .... ., .............................. ..,. ................... . 
Yukarıda Ekonomi Bakanımız. Celal 
Bayar Bolkor dağında tet{!.ikler ya
parken. Aşağıda solda metal arama

sında tünel içinde tel sundajı ile 
çalışma. Sağda Tünel içinde kuyu 

başında vinç. 
................................................ 

Kütahyada linyiti ilk bulan Çakrroğlu 

Erganide istasyonda maden stok yeri 

kette ucuz ışık ve ucuz enerji bir mu· 

vaffak olma şartıdır. Sovyet Rusyanıu 

plan kenkenalled, bir tek istisnasiyle, 

hep, Leninden s.onra hazırlanmıştır. Bu 

tek istisna: Elcktrifikasyondur. 
Etibank'm kuracağı santrallar, "şe-

hir santralları,. değildir. Etibank büyülC 

merkezi santrallar kuracak, çok ucuza 

istihsal ettiği elektriği, uzun mesafele· 

re kadar götürecek, şehirlerde ve kasa· 

balarda evin ve endüstrinin emrine ve· 

recektir. 

Etibank, elektrik üzerindeki çalış· 

malarını başlıca iki kısımda teksif et· 

miştir: Su kuvvetine istinad edecek 

mıntaka santralları. Taşkömür veya 

Linyitle işleyecek mıntaka santralları. 

Bunlardan kömür ve linyite daya· 

• nanların etüdleri çok ilerlemiş, hemen 

hemen bitmiştir. Su kuvvetine i.stinad 

edecek mıntaka santrallannın etüdleri 

bir çok senelere şamil sahalara ayrılınır 

tır. Bu santrallar, birincilerden sonra 

kurulacaktır. Memleket ikinci beş sene

lik planın en muhteşem eseri olarak bı.ı 

büyük santralları görecektir. 

Bizim elektrifikasyonumuzun karak· 

terini izaha lüzum yoktur. Her şey• 

den evvel millidir ve halk için kurul· 

maktadır. Bugün Türkiye, diınyanın cıı 

pahalı ve bir lüks eşya fiyatına ışık ve 

eneqi istihlak eden memlcketler:inden 

biridir. Biz-im elektrige verdigımiz de· 
ger, garbli Türkiyenin ucuz eneQiden 
doğacagına inanacak kadar büyüktür .•• 

Çocuk Haf tası 

23 Nisanda başlıyor 
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Küçük 
Belgrad, 2 (A.A.) - Çekoslovakya 

dış işleri bakanı ve küçük antant daimi 
konseyinin bu devre başkanı B. Krofta 
Belgrad konferansınm neticesi hakkın
da bu akşam gazetecilere aşağıdaki teb· 
liği vermiştir: 

1 - Küçük anlaşma devletleri dai
mi konseyi azası olan Yugoslavya baş· 
vekili ve dış bakam ve Romanya dış 
bakam B. Antonesko nisanın birinci ve 
ikinci günleri Belgradda B. Kaı:n\l 
Kroftamn başkctnlığrnda toplanmrşlar-
dır. 

2 - Üç bakan, gerek genel vazi~e~ 
ve gerek kü~ük anlaşmanın üç devletınJ 
bilhas;;a alakadar eden mesele!er hak
kında teferruatılı bir noktai nazar de-
-. . . d" eo aylarınt11 ist-ihale-
gıştırmışler ır. ;;:.on . 

. .. . .. - olan hadiselenn 
sı uzerınde muessır . 
lttkiki üç nazır. enternasyonal vazıyet-
te bir iyilik mevcud oldugu hükmiine 
ınezun kılmakta ve, henüz iktiham eu:
lecck miisküllcr mevcut olmasına rag-

. · · .,. ümidine 
men, en zor dcvrenm gectıgı . 
imkan veımektedir. Bilhassa ekonomık 
saha hakkında işlerde gozükür birer 

' - "k canlılı<rın tekrar lıaşlama5ı kayda layı 
b • 

görülür. Bu hususta ileri sürü1en ,;ay-
dı ihtirazileri ihmal etıneksb;n. bu şe
rait icinde istikbali daha sakin karşıla
mağa J cevaz vardır. Daimi konsey mev
cud meseleleri asla gözden uzak tutma
maktadır Bununla beraber, bu mcsde
lerin iş birliği ruhu içinde mez:ınun!!et 
verici bir surette halledilebılecegıne 
tamamen kani bulunmaktadır. Bu işbir· 
liği ruhu olmaks zrn enternasyonal mü· 
nasebetlerin devamlı bir şekilde hallinP. 

imkan yoktur. . 
3 - Küçük anlaşma daimi konseyı, 

bundan evvdki toplantılarında günün 
muhtelif enternasyonai meseleleri hak· 
kında verdiği kararları mutlak surette 
muhafaza etmeği kararlaştrrınıştır. Ge· 
rek üc d~vlet dış politikasının genel 
prens;.pleri ve gerek bu devletlerin müş
terek icraatı tarzları hakkında üç drş 
bakanı arasında tam bir görüş birliği 
nıevcuddur. 

4 - Küçük anlasmanın daimi komi-
tesi, üç devletin Milletler Cemiyetine vt: 

bu cemiyetin tesisine esas olan prensip
lere kati ba~lılığınx yeniden mü::ahe· 

:: ve tec:bit eder. Üç devlet, bu pren-
1'Plere sadık olarak, bütün Avrupa dev-
etler· . h d. ının karşılıklı yaklasmalarına a. 
ıın Olmak icin bütiin gayretlerini sar

fa devam edecekler ve biitiin harb teh
likelerini bertaraf etmek için daiına ol
duğn gibi çalısacaklardır. 

5 - Küçük anlaşmanın üç devleti
nin ananevi nolitikası enternrsyon"l iş
birliği fikri~ üzerine müe<ıSest.lr. Bu fik
rin kendileri icn esas unsuru, ahdi ve
cibeleriyle ve teşkilat paktivle miil•"'r 
tenmiş olan halisane dostluklardır. Kü
çük anlaşmanın itimadlr dostluk münase
betleri, görüş ve menfaat birliği ve ken. 
disin.i dost ve müttefik memleketlerle 
ve bilhassa balkan antantı memleketle
ri ve son zamanlarda yeni deliller gös

termiş olan Fransa ile birleştiren bağ· 
lar, üç devletin diğer memleketl~rle 
ve ön saf ta olarak bütün kornşularıyle 
olan siyasi ve iktisadi münase~e.tleri-
. . ·ı ~ · derı"nleştırılece-

nın genışlctı eccgı ve 
v • • tayı· n °tınekte IJu-
gı çerçeveyı tamamen .. :. .. n 
lunmuş_tur. Bununla beraber kuçuk .a -
laşmayr kuruluşıındanberi sevk v: ıda~ 
. f"J · b. zaf a1arrıetı 
ıe eden uzlaşma ı trı u 

K .... k anlaş-
olarak telakki edilemez. uçu . 

tt . - i kuvvetı 
nıa, vazifelerini ve arze ıg 
lllüdrik vt> menfaat ve haklarım tereıi· 
düdsüz müdafaaytl amade bulunmakta. 

ltr. 
6 G'' sisteminin teşkili, hal-• - uven ... 

!edilecek en mühim meselelerden hırını 
teıkil etmktedir. Bu teşkilit, güve~. ~e
•elesinin kendini hissettirdiği b~t~ 
"vrupa bölgelerini ihtiva etınelıdır. 
t.>- • _,~k nı hesaba 
'<>ııscy, milli güvenın iiU4 ası 
lta.tnuyarak her türlü hal tarzıro:n an· 
-· d" ola -ıı: Yeni zorluklar ihdasına ha ım -
taih .:ıA ,. a zarar 

tı.•na ve ancak barış '\UJvasın 
~et'nıekle neticeleneceğine kanidir. Bur.· 
~at\ dolayıdır ki kücük anlaşma devlet· 

bC.~i Yeni bir ~kar~o muahedesi için 
u,, .. k d n 

J u devletler arasında cereyan e c 
tl:ıiizakerelerin neticel~nmesini arzu et. 
tl:ıeittedirler. 
il 7• - Küçük anlaşma daimi konseyi, 

ç devlet politikasmm ve bunların kar· 

:~~lı:h gayretlerinin, küçük antantın 16 
bit at _19 3 3 tarihli te~kilat paktiyle tes
t edılmiş olan prensibler, metodlar ve 
f:Yeler dahilinde normal olarak inkişa
.ı de\raın ettiğini müşahade ve tesbit e
"Ct 

an tan tın t 

Romen dış bakanı ış 
politikasını a at yor 
Paris, 2 (A.A.) - Ro_:nanya -~~ riciye ;ıs.zır~ B. Antonesko, ''Peti 

Jurnal,, gazetesinin hususı muhabıı ı ne aşagulakı beyanatta h ıJunm ı§-
tur: 

''- Genel harbrn son bulduğu gün· 
denberi,,zaman zaman, küçük antantm 
dağılacağı hakkında §ayialar çı'tartlır. 
Küçük antant, kuvvetini isbat etmi~ po
litik lıir varlıktır. Sulh yapılalı on se· 
kiz sene ol ııyor, macar reviziyoncuıu
ğu ancak ;ııuvaffakiyetsizlfüler ~:aydet
ıni tir. bugün bahis mevzu olan ı~eyfi· 
yet, küruk antantm temeI.!nin, üç dev
let arasında genel karşılıklı bir yardıru 
paktı ile genişletilmesidir. Bu, ü 1 erin. 
de düşün(ilmeyi icabettiren bir m scle
d.ir. Bu mese1e, daha ziyade Tuna bav
ı:as nı alakadar eden bir iştir. 

Romanya ve Çekoslovakya 
Romanya, ÇekosJovkaya ile olan sa

mimiyetini artırmak için elinden gele

ni yapmaktadır. 
Kültürel ve ekonomik münase -

betler fazlalaştırılmıştır. Romanya, 
Çekoslovakya ile üç si~a ılaruna muka
velenamesi imzalamıştır. B. Tataresko
nun son Prağ seyahati da, mün3.sebet
lerimizin mükemmelliğini tebarüz etti
rir. Romanyanın, silahlanmasında Çe. 
koslovakyanm büyük bir rolü bulunma
sı bir tesadüf eseri değildir. 

Romanya ile Yugoslavya ya gelin
ce, bu iki memleket, hanedan bağları i· 
le ve karşılıklr dostluk hisleri ile biri
birlerine bağlıdır. Stoyadinoviç, birin
ci Ununda yapılan bulgar • yııgoslav 

8. - Küçük anlaşma daimi konse

yi, üç küçük anlaşma devletinin her 

hangi beynelmilel ideolojik <nlaşmazlı

ğa muhalif kaldıklarım ve teş~kkülü 

muhtemel cephclerclen b
0

rine \T~}a d:ğc
rine iltihakı reddettiklerini müşalıade ve 
tcsbit eder. Bu üç devlet, müstakil 
memleketlerin iç rejimlerine karş lıklı 
riayet edılmcsi icabcdeceği kauaa ini i

Hin ederler. 
9. - Bu prcnsiblcı den mülhem olan 

küçük anlaşma devletleri, İspanya ijle. 
ri karşısındaki hare!a·t hatlarının sarih 
olduğunu kayıd ve ışaret e<lerler. Üç 
devlet bu hareket hattını ilk gt;n<lenbeı ı 
mutlak surette tatbik etmişlerd:r ve ka
rışmazlık kaidelcr~nin t.citbikini ne ka
dar mümkünse o kad-.tr tesirli hale koy
mağa imkan vermek .suretiyle tehlikeli 
ihtilfiflar oc:ı.;;ını söndlı.-::cek her yeni 
gayreti miisar atla tatbik edeceklerd"r. 

10 - Küçük aniaşma daimı konseyı 
son ay r içinde küçük anlasma azası 
ile diğer devletler arasında yapılan mü. 
zakereleıi :teferruatiyle tetkik etmi~tir. 
Konsey. gerek ekonomik ve gerek politik 
bu müzakerelerden bazıl rmm müsbet 
.neticelere vaımış oldu~unu m ~de 
ve tesbıt eder ve YugosJavyamn Bul 
garis'an ve İ :ıJya ile olaıı anlaş~!-rı. 
nr, bar şın takviyesine mJe;;:ur surette 
hadim olacakları itib.:ıı iyle memnun1-
yetle karşılar. Yeni anlaşmalaırrı k:"c.ük 
antant memleketleri arasında 'mevcut 
taahhiidlere hiç bir suretle muhahf oL 
madığr. aşikar bulun:naktadn. 

11 - Küçük anksma daimi l;onseyi 

ekonomik konseyin sekizinci ve doku
zuncu içtima de releri mesaisi netice
sinden malumat almış ve bu neticeleri 
tasvib ederek iktisadi küçük anlaşma
nın müstakbel faaliyeti hakkında dırek-

tifler verm.i~tir. 

Dıf Bakanlarının sö:deri 
Belgrad, 2 (A.A.) - Küçük antant 

. ı"n bu devre başkanı Çekoslo. 
konseyın . 

d bakanı B. Krofta gazetecılere 
vokya ış kil .. k anıaşmanm diplo-
bayanatında, çu 

. k binoı:onlar mahsulü olmadı.. 
mattk om - · ·· 
- yalnız: vesikalar uzerıne tee~us 
gını ve .. ·l1etin asırlık tarih, 

. 1 ayıp uç mı ı 
etınıŞ o tD • • b · • köklerinden 

eınellerının ta 11 
anane ve _ söylemiş ve bundan 
fışkırmış oldugunu rettiğlınız tebliği 
sonra, yukarıda neş 
vermiştir. . . ten sonra. Ro.nan.. 

Tebliğ verıldık sko söz alarak 
B Antene . 1.-· 

Y
a dış bakanı . . larındaki bır ıgı 

. ,·taı nazar 
üç devletın nol" ' 

paktından beni haberdar etmisti. Nite
kim Çekoslovakyacla bu n eseleden ! a
ber ar edilmiştir. Atinada balkan an· 
tantı a al n. bu mesele ii•erinde t<'m 

surette llcı,mı t r. Kücük a~trınt dev
letlcrin"n karşıhklı olarak güstermck. 
te ol 1 1 rı dürüst hareket yolu göz 
ö:ıiine a •n ısa, • bunların i erlerin ~ ı 

birLin · kendi komşulaımdan birici i
le m!.ın eıb.etlerinin iyileşmesi, ancak 
sulha yardım eder. 

Şurasını da ilave etmek isterim ki, 
Bul ari tan ile Romanyanın arasında 
iyi komşuluk müna ebetleri vardır ve 
bu mün:ıscbetler, daha ziyade iyileşme 
temayi.iiü göstermektedir. 

Halen, Fransa ile bir dostluk mua
hedemiz vardır. Diplomatik bağlarımı
zın kuvvetlenmesi de istikbalin mesele
lerinden birisidir. 

Benim d ş politikamın esas hatları 
şunhrdır: Mevcud dostlukları idame 
etmek ve lüzumu takdirinde, bugünkü 
şartlara en iyi uyan muahedelerle bun
ları kuvvetlendirmek. Bu suretle hare
ket ederken Romanyaya lüzumsuz ye
re düşmanlıklar beslenmesine meydan 

vermemeyi de heS2ba k!tıyoruz. 

Sulhu korumak için Iüzuınlu şart

lar, dostluklara sadakat göstermek ve 
müzakereleri kolaylaştıran bir millet. 
ler arası hava idame eylemektir.,, .......... aFa1 

ve küçük antantın, aleyh.inde bulunan. 
lan bile nihayet müdrik olmağa mecbur 
cd:u ll~yatiyctiı1i kaydetmiştir. 

Fransız gazeteler-inin yazdıkları 
Pariı, 2 (A.A.) - Eko dö Pari ~öy

le diyor: 
Kuçiık antant devletleri bugün kar. 

s lrl:lı bir as!.eı-i yardım paktı hakkın. 
da Fransa tarafından yapılan lıir teklif 
iizcrinde karar verecekJerdir. Filhaki
ka 1936 ikinci teşrinde karşılrklı aske
ri anlaşmalann bu üç devlete de teşmili 
teklif edilmiştir. B. Titülesko da diişme 
s;ne kadar hep aynı hedefi gütmüştür. 
Fakat bugün hava değişmiştir. Bugün 
Romanya ve Yugoslavya bir tecavüz vu
kuunda yalnız Fransanm değil kabil oL 
duğu takdirde İngilterenin de kendi 
yanlarmda bulnmasını istemektedir. 

Fakat bu devletler bilhassa azçok 
A!mayaya karşı bir esas üzerinde Çe
ko:ılovaK}'a ile bir yaklaşma mevı:uu 
bahis oldugu z;arnan tuna h::ıvzasmdaki 
taahh ·· <ll rinin fa la.laştıgını ileri sü
rerek böyle bir yaklaşmaya varm2.va hiç 
niyetleri yoktur. Diğer taraftan Roman
ya ve Yu o"lavya dahili siyaset ebeb
leri dol yısiyle Fransan n ınüttefiVi 

Su\Tyetler birliği ile bir yak la. may da 
arzu eı.mcmektedirler. 

O dr azete i diyor ki: 
B. Stoyadıno..,iç küçük ant"nt ü. 

zerindeki f n ız 1üfuzunu kumayı 

ve Yu0 oslavya ve Romanyayı yavaş ya
vaş Çekos. 0wakyadan ayırmayı istihdaf 
eden bir siyasete müzaharet etmekte
d r. Vıe bu cihetten şayanı tenkiddir. 
Bu siy<.set yavaş yavaş endişe verici 
bir mahiyet almaktadır. Küçük antantı 
dağıtmaya çalışan B. Hitler için çalı_ 
'311 B. Musolinidir. 

/ngiliz gazeteelrinin yazdıkl.arı 
Londra, 2 (A.A.) - İngiliz gazete

leri, Belgrad muhabirlerinin küçük an. 
tant konferansı hakkm:1;tlı:i t~lgr~flarr~ 
na büyük bir yer ay.ımaktad1r. 

Taymis ga.zet('siniı. Belgrad muha. 

biri diyor ki : 
Bu konferansta Fransanın her han-

gi bir :tecavüze karşı bir karşılıklı yar
dim paktı imzası hakkındaki teklifi ko
nuşulacatır. Bu küçük antant çerçevesi 
içindeki boş ve açık yerleri doldurmaya 
matuftur. Bununla ~raber Çekoslovak.. 
ya emniyet grantilerinin teşmili mese
lesinde israr etıniyccektir. Zira Yugos.. 
lavya ı;ıeni taab,hüdler almayı reddeyle-

mektedir. 

(Başı 1 inci sayfada) 
kuracak o 2n ingiliz .t:.rassert şirketi i
dare mecl~s reisi ile Jiğer şirket mü
dürleri oün sabah saat 9.50 de şehr:mi
zc gelmi..:lerc.Iir. Şirket mümessillerini 
istasyonda ekonomi bakanlığı müsteşa
rı B. Faik Kur:ioğlu, Sü:nerbank umum 
müdürü B. Nurullah Sümer ve ekono
mi bakanlığı ile Sümerbankın aUikalı 

da:. eler şefıeri, İngiliz büyük elçiliği 
memurları kar. ılamışlardrr. Ekonomi 
bakanımız B. Celal Bayar tarafında'! 

diin misafirler şerefine Anadolu kulü
biinde bir ö-le yemeği verilmiştir. Ba 
mt na .. betle BB. Brassert ve İveı birt:r 
nutuk söylemiş" er ve ekonomi bakanı
mız lıu nutuklara ce11ab vermiştir. 

B.a 
B. Bıas ·rt 

s rtin nutku 

utkunda: 
"'- Tur..ıyeye evvelce de getm: tim. 

Fakat yeni Turkiyeyi görmek en lıiıyük 
ilıtiıas mclı. Bu arzumu böyle miıh m 
bir iş vı:sile:;iyle tatmin ettığimden do
layı 'ıususı hir zevk duymaktayım.'' De
dikh n sonra Türkiycnin istikbali ve ha
kiki .;anayik~ ne bakımından ihtiva et
tiği buy:lk manayı izah etmiştir. B. 
Brasserte göre bütün dünyada yalnız 
üç memleket ağır demir endüstrisinı en 
rasyonel şekilde hal etmek şansına ma
liktir: İngiltere, Ostralya ve Türkiye ..• 

Çünkü, bu memleketler demir en
düstrisi kurulması için zaruri olan kö
mür ve demir havzalarına her memle. 

ketten çok maliktirler. 
B. Brassert K.arabükte kurulacak 

fabrikalar.n dünyanın en modern ve en 
rasyonel fabrikalarından biri olacağmı 
kaydettikten sonra, "- Bunun en bü
yük teminatı, ingiliz zekası ve mühen
disliğinin milletlerarası şöhretidir.,, 

demiştir. 

Karabük demir ve çelik fabrikaları 
Fabrikaların inıtaatı, bu kabil inşaat· 

la şöhret kazanmış olan H. A. Brassert 

şirketine ihale edilmiştir. 
Demir ve çelik fabrikalarının istih· 

sal kudreti şimdilik senede 180 bin ton 
muhtelif ebad ve profilde demir çubuk
lar, potreller gibi her nevi forma demir· 
leriyle, endüstride en çok kullanılan 
saçlar ve en esaslı demir ihtiyaçlan
mızdan birini teşkil eden demir boru· 
lar olacaktır. 

Fabrikanın $llhıuı 

Fabrikalar memurlar ve işçiler için 

C...,eııevrede 
(Başı 1. inci sayfaıla) 

eksperler komitesi türk delegesi bir a
meliyat geçirdiğinden, 22 nisana kadar 
toplantılarım geri bırakmıştır. 

8. Menemencioğlu'nun söyledikJe,.i 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Bugünkü 

ekspresle Ankaraya dönmüş olan Dış 
Bakanlrk Genel Sekreteri B. Numan 
Menemencioğlu hareketindne önce şun

ları söyledi: 
"- Teklifimiz üzerine 9 nis::mda 

yapılacak eksperler komitesi toplantısı 
22 nisana bırakıldı. Bu akşam hukü
metle temasta bulunmak üzere Ankara
ya gidiyorum. Ankaradan toplantıda 

bulunmak üzere. arkadaşlar mla bera
ber, ayın 18 veya 19 unda Cenevreye ha· 
rcket edeceğiz,,, 

Y a:kalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu. 

hafaza örgütü, ikisi ölü kırk yedi kaçak
çı. dört yıiı: elli sekiz kilo gümrük ka
çağı, yüz on sekiz türk Lirası, iki tüfek, 
yetmiş yedi mermi ile yirmi kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. (A.A.) 

Deyli Harlad muhabiri ise, diyor 

ki: 

Küçük antant konfeııınsmın bu se
ferki toplantısı ruznamesinde iki me. 
sele vardır: 

1 - Küçük antantı, fransız • sov
yet paktı sistemi için almayı istihdaf 
eden bir fransız • sovyet planı, 

2 - Küçük antant, Avusturya ve 
Macaristan arasında, büyük devletlerin 
her hangi bir müdahalesinde tamamiyle 
müstakil, sıkı bir siyasi ekonomik ve te. 
dafui bir ittifak yapılması h~kkındaB. 
Şuşnig tarafından ileri sürülen plan. 

Ma:ı• lafih, Belgrad konferansının 

hemrn derhal kati bir karar vermesi ih. 
tiınali, pek fazla değildir. 
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ayrılan şehir kısmı hariç olmak üzere 
takriben 1.000.000 metre murabbaı s ııa

yı işgal edecek ve takriben 18-20 kilo
metrelik normal genişlikte bir demiryo· 
hı şebekesini ihtiva edecek ve 761 nıe
mur ve işçi ekiplere ayrılarak günün 
her saatinde çalışacaklard r. 

Şimdilik memleket dışından getiri
lecek olan demir cevheri takriben 4 - 5 
tonluk gemilerle icabına göre Filyos ve 
yahud Ereğli limanlarına g~lecek ve 
buradan demir yolu ile Karahüke sev
kedileccktir. Cevherler cinsine ve şe
killerine göre hazırlandıktan sonra 
yüksek fırınlarda mayi halinde demir 
m ... yi halıne getırilecek ve bura an 
hususi vagonlarla çelik ocaklarına se''"' 
kedilerck profil demirlerin icab ettir
digi safiyet temin -edılecektir. ErimiJ 
çelik ismini alan mayi demir gene de· 
mir<len kalıplara <lokülerek 1-2 tonluk 
lı1oklar halinde do durulaca t r. Yük• 
!!ek .fırınlardan geıen bir kıs m er~miş> 
demır, boru fabrikasına nakledilecek, 
boru halinde dökif!ecektir. Y · ek ıfı .. 
rmlarda bir nevı hava gazı da i&tih al 
edilecektir. Bu koklardan istihsal edı· 
len diğer hava gazlariyle karıştırılarak 
fabrika işlerinde kullanı1acaktır. 

Mühim bir istihsal maddesi daha 
Yüksek fırınlardan istihsal edilen 

üçüncü mühim madde de curuftur. Bu 
curufla bilhassa su altında kalan beton· 
lar için çimento, kaldrrmı taşı ve tuğ• 
la ile emsali gibi yoı ve inşaat malze
mesi yapılmaktadır. 

Fabrikaya girecek kömürün biiyü:K 
bir kısmından kok alınacaktır. Bu kok· 
lann hava gazları fırınları ısıtmak .. 

ta kullanılacaktır. Fakat teshin i~inden 
evvel gazlar tasfiye ve taktir olunarak 
,içerisinde bulunan katran ve ham ben· 
zol ile muhtelif kesafette madeni yağ• 
lar, motor benzoli ve emsali gibi kıy• 

metli maddeler alına(;aktır. 

Büyük tamirhane 

Bu tesisattan başka Karabük demir 

ve çelik fabrikalarında vukua gelebıile· 

cek her türlü arızayı tamir ve izaleye 

muktedir bir tamir fabrikası yapıla• 

caktır. Bu tamirhanede fabrikaya aid 

tamir.attan başka fabr.ikada istibat edi· 

len profil demirleri ve emsalinden köP, 
rü, bina iskeletleri teşkili ve her nevi 
saçtan depo, re.zervuar ve emsali yapıl
ması mümkün olacaktır. 

Dil 
Kurumunun Anlceti 

(Başı 1 irtci sayfada) 

(Radlof, kitap II, Televüt lehçesi). 

(Kosinüs) aclı verilen dılr ile (sinüs)" 
arasında değişmiyen bir münaselıet ve a• 
henk vardır. Filhakika bir ya.yda (s ) 
düz bulundukça, (kosinüs) yoktur (Re• 
sim: 2) Ok, kiri~in ortasına getiril k 
geriye çekildikçe, (kosinüs) meydana 
.çılanaya başlar. Yani (kosinüs) okun, 

yayın ilk buldugu vaziyetteki ortasın• 

dan geriye doğru çekilebildiğıi uzunlu• 
ğun adıdır. Ok çe-kildikçe (kosı us) bu· 
yiir ve yayın kenarları birbiı.-ine yak· 

1aştıkça (sinüs) iin ilk izi olan hat kü· 
çülür. Ilımdan. (sinüs) le (kosinüs) a
rasındaki münasebet ve ahenk kolay. 

ca anlaşılır. 
(Kosinüs) ün (ko) unsuru (Dictfon

naire Etymologique de la Langue Lati• 

ne) de yoktur. İngilizce biiyük Wcb.s

ter lUgati, (ko) yu izah için, onu (si· 
nüs) ün komplemaru manas.oa gelen 
(Complementis sinüs) den gelmiş oldu

i1Jnu yazryor. Halbuki yukarda söyle· 

diğimiı: gibi (k.o) sözii (coplement) ke .. 

limesinin ilk hecesi değildir. Müstakil 

bir türk sözüdür. Eğer yakıştırma yo

luna sapılmak mecburyeti olsaydı, (ko)' 

sözünün (complemeent) dan z.iyade 

(konşu), (koIDfu) ıoözleri ile tam ala· 
ltasınt kabul et.mek hiç de hata olmaz· 

dı. FHhakika, (sinüs) ile (kosinüs), ka

im zaviyenin birer dılını t~kil e<len, 
aralarında tam komşuluk münasebet ve 
ahengi bulunan dılılardır. 

Derin saygılarımızı sunarız. 
Ankara 'Dil Tarih, ve Coğrafya Fa

kiiltesi Türkoloji etüdyanlarından 

Fahime Güven Vecihe K.dıcoğ!u 
Hüseyin Antiirk 
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auşunce er 
p Ianlı bir şehrin mümeyyiz vasfı, onun mun- Cadde 

tazam bir şekilde tertip edilişidir. Arazinin 
tabii vaziyeti içinde, yol ve evleri tanzim eden in
sanın, cadde ve sokakları maksada elverişli ve kul
lanışlı muntazam bir sistem haline koyması kare, 
mustatil, daire, beş köşe gibi hendese şekilleriyle 
bunu tertib etmesi lazımdır. Hendesi şekli ve inti
zam dolayısiyle bu insan yapısı tabiatla bir kont-

ve meydanları, euleri 
muazzam yapıları bir nizam 
altına alan bir yığın şeh,ir 

karakteri vardır 
rast halindedir . ~ .......... ~ . ..................... ~ .................................. .., ................ J 

Bundan dola- ! . . . . . . . . ! 
yzdır ki, mimar, ! Sehır mımarı bazan fıl~rını taıbık etmek ı~:ın ! 
kurduğu yapıyla ! yapacağı ameliyatın lüzum gösterdiği feda kar- ! 
şehir mimarı yap- ! lığa hir aldırış etmiyerek ya radikal bir hal tar- • 
~~~~! ! 
bir "nizam" tesis t zı tutacak yahud da eskiyi olduğu gibi bıraka- t 
etmektedir, diyo- ! rak yeniyi, hiç yapılnıamı~ boş sahalara kura- ! 
ruz. ! cakıır. O zaman ortaya eski şelıir ve yeni şehir • 

Cadde ve mey- ! d h k' b · k f t iye yanyana iki şe ir çıkar ·ı, ırço · vaziyet- e 
danlarr, evleri ve •• • 

• lerden en doğrusu da budur. t 
muazzam yapıları e i 
muayyen bir ni- : ........ 419-............................................. ~.-.. ..... ._. • .., ..... ,.,, ......... ...:: 

zam a1tua alan bir 
sürü şehir karak- Yazan 
terleri v a r d ı r. 
Bundan başka, 

doğru dürüst ter
tib edilmiş olan 

Profesör Dr. Egli 
her şehir, dağ, nehir, deniz yahud boz
kırla olan ilgilerine göre kendine has 
bir nızama maliktir . 

İşin mütehass!sı olan bir kimse, bir 
şehir planına bakınca, o planın hangi 
düşünce ile tertib edilmiş olduğunu 

derhal anlayabileceği gibi, bir ev planı
na bakınca da, o pliinın nasıl bir düşün
cenin mahsulü olduğunu görebilir. Şeh
re şekil veren .muhtelif unsurların, a • 
henldi ve karakteristik ifadeleri kuv • 
vetlendikçe, bu tertib fikri artistik bir 
mahiyet alrr. Bunun içindir ki, bir şe
hirdeki anahatlar n tayni ile tekmil şeh
rin bir kütle halinde her şeye hakim 
olan şekil verici bir fikre tabi tutulma
sı çok büyük bir ehemiyeti haizdir. 

Bu düşünce ile kurulmıyan bir şeh
rin ruhu da yoktur. Böyle bir şehir, bir 
ev yığınmcfan başka bir şey değildir. 

o ı., .. r taraft~n, tabiata aykırı düş-
meyen, yanı muntazam olmıyan ve 

b ı tesadüf eseri olduğu tesirini yapan 
şekil doiayısiyle daha ziyade tabiatı ta
m ;ım1.ımakta olduğu intibaınz b:rakan 
ycıpr eserleri de vardır. Mesela, dağ 

başlarına kurulmuş olan ve kayalığın 
nerede sona erdiği, dıvarmın ise nerede 
başladığı farkedilemiyen ortaçağ şato

lar bu nevidendirler. Bunlara uzaktan 
bakılınca, insan elinden çıkmış birer 
eser oldukları güç anlaşılmaktadır. Böy
le bir şato modern bir şekle sokulmağa 
kalkışılacak olursa, oda ve koridorların 
muntazam bir tarzda tertib edilmeleri 
zaruridir. O zaman bir tesadüf eserı ol
duğu intibamı b rakan tertib ortadan 
ir !kacak, yapı eseriyle tabiat arz 'a
ki vahdet de mahvolacaktır. Yerine · -
rc n yenilik ise, serbestçe inkişafmm ö· 
nüne çıkan engeller dolayısiyle, yarım 
yamalak bir tesir yapacaktır. 

Anadoludaki şehir imarı mesr. -ı 

de aynı davalarla karşı karşıyadır. A -
nadoludaki şehirlerin çoğu, hendesi bir 
tertib ve nizama tabi tutulmamış olan 
şehirlerdir. Anadolu şehri, kendi kf'n • 
dine büyümüştür. Bunlar adeta tabiatın 
tesadüfen meydana getirdiği bir şeymiş 
intibamı vermektedir; Anadolu şehrinin 
sokakları, bi raağcın dalları gibi, mer -
kezden etrafa yayılmıştır. Evler ise, 
dallardaki yapraklar gibi, sokaklara di
zilmişlerdir. Hiç şüphe yok ki, bu şe • 
hirdeki inkişafın da dayandrğı bir ka • 
nun vardır. Onun da taŞJdığı bir düşün
ce, bir nizam, ifade ve bedii güzellik 
mevcuddur. Fakat, bu şehirden modern 
seyrüsefer ve idarenin ihtiyaçlarıyla 

mütenasip bir bütün meydana getirecek 
olan ve dolayrsiyle meydanlariyle bir -
likte düz caddeli bir sistem kurmak 
mecburiyetinde kalan bir şehir mimarı, 
birçok şeyleri yıkmak, şehir kaarkteri
nin eski ünitelerini ortadan kaldırmak, 
fakat buna rağmen, yeniyi de, yekne • 
sak bir şey ortaya çıkmayacak bir ı;;e • 
kilde tatbik etmek gibi çok mü:>kül .Jir 

va:dyetle karşrlaşmaktadır. 

~ ehir mimarı, böyle bir vaziyet 
· ..., karşısında, fikrini tatbik etmek 

yapacağı ameliyatın lüzum göster
--~----~--.....JIArl~iitltil~ı..hic.alılu::.ıl!L-.etmi~rek 

-· 

Avusturalyanm hükümet 
n1erkezinin. planı 

Camberra ıehri, her biri kendisine 
mahsus bir merkez etrafında grupla
şan ve hepsi de ayrı ayn bir örümcek 
ağını andıran bir sistem dahilinde 
tertib edilen muhtelif kısımlardan 
mürekkeb bir şehir olacaktır. Bundan 
dolayı, bu sistemin adı ''örümcek ağı 
sistemi,, dir. Şehrin bu muhtelif kı
sımları arasında parklar vardır. 

Yeni bir ev yaptırdığınız zaman ilk sene onun maliyet fiatrnrn yüzde birini tamir 
masrafı olarak ayırmanız lazımdır. 

: ............................................................ . 
~ V ~nü lb>ünc§l0c§lıron l 
• • • • 

~ ml\Jllhıc§llfa~a~o 
• • 

• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir binayi yaptırıp kendi 
haline bırakamayız 

'8 apıcı ve 
Yf kuru• 

c u Cumhuriyet 

Türkiyesi, yapr 

işlerine çok bü

yük tutarda pa

ra harcamakta-

... .... ~ ................. ~ ................... ~ ............. ~.~-.-.. 
Bir çok kimseler bir evin inşası uımamlam p 

bittikten sonra artık yapılucak. diişünii.lecek lıic 
bir şey kalmamıştır sanıyorlar. Bu. diişiince ile el: 
den geldiği kadar mücadele etmeli ve onu ortadan 
1.-aldırma.luLır. 

• ... ~ ............... "9 .................... ~·~·--· .... ·~· ............... . 
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Sağlık bilgileri 

İhtiyarlığa karşı Dereki 
guddeyi koruma yolları 

Artcriyo skleroza karşı dur~~k 
- başka sözle - ihtiyarlığı önleır.ek. ıçı~ 
dahili, harici ifraz guddeleri bilgılcrı
nin ilk sırada olduğunu okuyucul~rı'.11ı
za bundan önceki yazılarımla bı ldır -

mi~tim. 
• · dı tan zc -Artcriyo sklerozun ıçten, ş 

. · (1) gudde-
hrilenmeye bağlı olabılmcsı . 
lerin zc. ~deri bozarak kanı temızlem~-

. . h t• varlığını temın 
si ve uzvıyetın aya 1 • 1 • 

. d g· erli hızmet erı 
etmesi yolundakı e 
sebebiyle bunları zararlardan k~ruyl~ -

· · ··g· renmemız a • 
cak sağl k bilgilerını o . .. 
zımdır. B11 mesele yeni ljiyenın mu . 

him esaslarından biridir. 1 hiz böb· 
Dereki gudde, adrenal, pop 

. - gibi gudde terin (2) bo-
rek karacıger k" · 

· k beşer ma ınesı-
zulmasını menetme • k 

· ·1 k deme -nin temiz çalışmasını sag ama .. 
Sklerozun husulune ve 

tir. Arteriyo 
1 na meydan 

t .. r · uzuvlara yayı ması 
uru ·· rkez 

'ermemek için bedenin ene~J~ ~e . -
1 . lan guddelerden her bırınm va~ı-
erı o "lık bıl-

fesini hat·rhyarak onların sag 
gilerini tesbite çalışacağız. 

T iroid - Dereki gudde 
Boyunda gırtlağın önünde !.,ulun~~ 

ı· . ' ddcsinin cs:ıslı koruma tedbırı, 
ıroıo gu h .. 1"" te 

bu guddeye zarar verecek er tur u ~-
sirden sakınmaktır. Bu tesirlerin en mu
.. mi bulaşıcı hastalıklar olmak üze~.c 
cinsi muamele ifratları, gıdalarla mu· 
nebbihlcrle (çay. kahve, ispirtolu iç· 
kiler ... ) yahud ilaçlarla zehirlenmek ve 
fazla hırs, keder, elem gil..ıi ruhi teessür
:_rdir .Bmılardan bazılarının önüne geç
mek giıç degildir: fakat diberlerinden 
sakınmak oldukça müşküldür. Hemen 
surasını söyliyelim ki şüphelı ycrler-1 '! 

ve zamanlarda -temiz olmıyan suları 
(k"' ınaı.!an, süzmeden) içmek kont-
ro ılmemiş ı:;üdleri kullanmak kendi-
m• . ı l.Jo~ yere intan tehlikesine, bula -
şık hastalıga tutulmaya mant7 bulun

durmak demektir. 
Kalahııl.k yerlerin kapalı havası 

içinde s:ıatlerce kalmak, içlerinde bir

caklarının boğaz ve akdğer hastalıkla
rına ~·· · ... !duklarr muhtemel olan 
bın• c adamın ciğe .• r"nden çıkan ha
vayı teneffüs etmek de aynı tehlikeli 
1'eticcye v ... ~n bir kay ·l ktır. İşte 
böylece doğrudan doğruya hayata _ve 
tiroit gibi çok mühim üzuvlar üzerın~ 
olan bir çok tehlikeli teı:irlerden şahsı 
ihtiyat ve tedbirlerimizle korunmamız 
mümkün olabilir. 

Bayat'amış. bozulmaya yüz tutmuş 
etler çok yenildiği zaman tiroid için 
tehlikeli olur. Pek taze olmıyan hayva
ni gıdalarda bile pitomaintc: (3) -~e -

kk""l ettiği büyük alimlerın tecrube-
se u • . . . ba 1 "f • . 1 • bittir Tıroıdın ş ıca vazı c-
lerıy e sa · · h 

_ ki ·'a husule gelen ve bıl as-
si baaırsa aru . . 

., • "ulalar.n tahallulundeıı çı-
sa hayvanı .. 
kan T.ehirleri bozmakt.r. . .. 

Bu kıymetli guddeye çok ı!. y~kle -
· ıa·:;· takdirde yorulacağı tabııdır. Bu 

tı ı~ı . da ya 
bebl C

ok mikdarda hayvanı gı -
ı;e e k · ) ye . (k. da et deme tır -
hud balık . ı o . iz Bunları yediği • 
mekten çekınmelıy · 1 .•• den 

1 k surette taze ıgın 
miz zaman mut a 1 "k 

d Bunu anam .. 
. imamız lazım ır. 

~":'ın ~ dı.m eden hissi uzuvları -
ıçın bıze yar d"l"mi

. · burnumuz. 1 1 
mız var: gözlerımız. ki 

h kabare. arı . l t duvuran assas 
zın ezze J - buklu de -
ile et·ın hususiyle balıgın. ka ld . . bT h~ c oı
niz mahluklarının yenıle ı ır .. 

duklannı anlıyabiliriz. "k 
. ·1 tiıtün çok mı -

İspirtolu ıçkı er ve · 
kullanılırsa tıro· 

tarda ve uzun zaman 

ide tesir ederler. ı d r E-
mek hayıı ı ı . 

Bunlardan vaz geç h lde aı k" l-
ğer mümkün olmazsa her. a l yanlar 

.. ebbıh a mı 
lanılmalıdır. Hiç mun ·c:: olan-
her halde en doğru hareket etmı 

lardır. eki -
C. , karenetin ifratından ç 

. ınsı mu . . . .. ocuk do • 
nılcbilir. Hususıyle ıkı uç ç !"kle· 
gurmus kadınların taravet ve ~~n~ 1 

k 
, b k dusmeınc 

rini muhafaza etmek. ça u • y . 
. . . tl ri va• dır. u 
ıçın buna mecburıye e 

derece 
rnurtalık hastalıklarından son .. r· a 
sakınılmalıdır. Bunlardaki her tur u -

rıza tiroide akseder. .. · 
Çok güc olduğuna şüphe goturmlı • 

. - .. k heyecan ar-
Yen islerden biri de buyu . 

• . . Ş"ddeth ıztı· 
dan sakınma meselesıdır. 1 b.

1
. 

k ya ı ı· rabıar • kederlere nasıl karşı 0 

tiz:> 
.• . dü üp 
Konuşması iç açan ınsanlarla ş 

katkrnak. suratsızlara yanaşmamak, ke-

Dr. Şükrü ŞENOZAN 

d 1
• •. lere kulak asmamak, seyahate 

er ı soz ·· 
k k tabiat güzelliklerine her gun 

~ ma, d" "b". . . lmak amatörce ken ını ır ışe 
seyırcı o • . . d'"f" 

k • hazan olduğu gıbı - tesa u ı 
verme . . d -· f k 
bir aşk ile kederin şeklını egış ırme 
söylece hatıra gelen oyalayıc~ ve ıztı • 
~ablan havalandırıcı çarelerdır. 

Şu son çarenin y~n.i a~kın ç~k. defa 
mların elemlerin bırıncı sebebını teş-

ga b be • k kil ettiği malum olmakla era r _aşı -
!arın, bu hastalıktan şikayet _etmıyen -
!eri. (aşık .m zevkim belayı _aşka c_an 
\ermektedir.) teranesiyle vakıt geçıren 
bahtiyarları da az değildir. Şöphe yok 

tur ki; 
Tabib derdi safiye mualece edemez, 

Devasr illeti aşkrn visali canandır. 
beytinin hükmüne göre şifayı bulun

caya kadar yukardaki muad.dil va~ı.ta· 
larla onların da teessürlerinın tadılıne 
çal şılabilir. Amerikalı bir doktor, 'Ga
ram (4) derecesinde aşık olanları yata
ğa düşürecek kadar şiddetli müshillerle 
bu illetten kurtarmaya muvaffak olmuş. 
tur. Müshilin tesiriyle ahlatın içindeki 
tahriş edici (zehri aşkı) kovarak, aşı -
kın beynini tazyikten, taharrüşten kur· 
tarıyormuş; bu amerikanvari tedavi ha

kikaten fayda veriyor m•:. yoksa aşık ca
nından bezecek derecede kendinden 
geçiyor da ebedi visale eriyor mu ora
sı bizce meçhuldür; her halde yakı
şıksız ve münasebetsiz aşk vakalarmda 
tecrübeye değer bir tedavi olsa gerek-

tir. 
Tiroid guddesinin zarar verecek 

seylerden korunmasında ısrar etmekle 
beraber onun hayati kudretini arttıra
cak bazı tedbirleri de sayacağım. Bu 
tedbir evvela gudde deveranının ıslahı 
ve bu deveranı bozabilecek maniaların 
kaldırılmasıdır. Bu hususta masajdan 
çok istifade olunur. Bu kolay bir ted -
birdir. Dereki gudde gerdanda, Adem el
ması dediğimiz şişliğin altında gırtlağı 

iki tarafından kavramış baş parmak bü

yüklüğünde bir ğuddedir. Masaj için 

g ırtlağın iki tarafına günde iki üç de
fa onar dakika hafif ugu;;turma yapı -
lır. Ellerin dört parmağıni yan yana 
birleştirerek dış yüzünü gırtlağın iki 
taraf.na yapıştırınız. Aşağı yukarı ha
fifçe bastırmak suretiyle yavaş yavaş 

oynatınız. Ve yahud ba~ ve şehadet par
maklariyle, pudra veya vazelin kulla-

arak baska birine yaptırınız. Bir el 
n · ·1d parmaklarının iç yüziyle . ~u . ~ekı e 
kendi kendinize de yapabılırsınız. 

Sıkı ve yüksek yaka tiroidin deve. 
ranına zorluk verir. Bol, alçak yaka 
kullanmalıdır. Kolas:z yumuşak geniş 
yakalar tabii muvafıktır. Bedene tiroid 
ifrazı (hulasa halinde) ve yahud onun 
esaslı unsuru olan (İode) iyot verilirse 
tiroidin hayati kudreti artar. İyod al -
mak için en kolay usul sebzeleri bol ye
mektir. Sebzelerde çok iyod vardır. T:
roid ve bedenin diğer kısımlarındaki 

iyodu her gün ycdiğımiz gıdalarla ve 
yahud itaç olarak alal.Jiliriz. 

Bir diğer usul de tiroid hulasası kul
lanmakt. r. Yaş ilerleyince tiroidde 
Epiteliumun bir kısmı bozulur onun 
yerini nesd munzam kaplar (6) o za • 
man pek cüzi mikdarda tiroid hulasası 
alınırsa bu fiziyolojik noksanm yeri 
doldurulur. Böylece az mikdarda devam 
ıunan ve itimad oluna.bilen bir müesse

:enin malı olan taze tıroid hulasası hiç 
bir zarar vermeden ve bilakis tiroid ~a
zifesini tanzim ettirerek uzun zaman 
kullanılabilir. Büyük doktorlar tara • 

f dan tesbit olunmuştur ki ayda beş 
ın ··a .. fasıla verilmek üzere uzun mu -ongun 

k k .. rük mikdarlarla kullanılan 
det pe U:s 
. "d hulasası sıhata muzır olmadan, 

tıroı k . · 
. 1 - gelmesini bekleme sızın 

ihtıyar ıgın d 
vaki, koruyucu gibi kullanmakta fay a 

vardır. k 11 
T

. id ifrazının muvakkaten u a-
ıro h" 1 .ddetle ihtiyaç ısso unan 

nılmasına şı 
daimi veya geçmiş vakalar vardır; r:-e-

•• 1 • bir bula ık haı;talır,ın 
sela geçırı mış :ı. 

k h t devri hususiyle çocuk doğur-
ne a e ' · · ı. · k. üdün az gelmcsı gıuı ı 
duktan so~ra.ds. bozukluğu muiıak-
bunlarda tıroı ın • 

kaktır. . d. -· · hi 
C

. • ı'fratlar üzerıne, ımagı ın • 
ınsı · d"kt 
1
. de elem ve ıztırab geçır ı en 

tat ha ın • . .d zarar vereceğini 
ra hulasa tıroı e . . 

son . - . . hadiseler vukua gelınce, tl -
bildıgımız k faydalar bekliye -
roid ifrazından co 

1 Denizlide 
Halk evinin 
Çalışmaları 

Denizli (Hususi) - Yurdun her bu

cağında Kemalist rejimin büyük ~eye .. -
canı, bu heyecanın ruhlara sundugu bu
yük istikbal güveni içinde olgun ve 
coskun bir gençlik faaliyeti gözlere 
çarpmakta göğüsleri kabartmaktadır. 
Bu canlı ve göz alıcı kaynayışın halk
evleri çatısı altında yaşadığını bugün ar. 
tık tasrih etmeğe bile lüzum yoktur. 

Bu arada vilayetimizin evi öteki eş· 
lerinden hiç bir bakımdan geri kalma -
mış olmak gururunu daima ve haklı ola
rak muhafaza etmiş ve edecektir. 

Evimizin çatısı altında devrimin 
kutsal ödevlerini omuzlarına almış ko
mite önceden hazırlanıp onanmış prog
ramları çerçevesi içinde -devam t ttikle
ri çal:şmalarına ilkbaharın gelişi ile ye
ni bir hız ve genişlik vermişlerdir: 

Köycülük komitesi düzgün ve aksa
maz bir program ile çalışmaktadır. _Haf
ta tatillerinden faydalanarak kafıleler 
halinde köyleri dolaşmakta ve bu fay
dalı gezmelere memnuniyetle kat_ıl~n 
sıhat, baytar ve ziraat direktörlcrın~n 
salahiyetli ve ilmi alakaları komitenın 
faaliyetine bilhassa kıymet vermekte • 
ve iyi neticeler alınmasına sebeb olmak· 

·1 k"" le tadır. Bu suretle ziyaret edı en oy • 
rin hastaları muayene edilerek beraber 
götürülen ilaçlar veriliyor. hayvanları 
gözden geçiriliyor, mahsullere, aşıl~ra 
alaka gösteriliyor, mümkün olan tashıh
ler yapılıyor, nümune fidanlığından ge· 
tirilen fidanlar dağıtılıyor. Asırlardan 

h. b"r yerden en beri bakımsız kalmış, ıç 1 •• • 

basit bir alaka görmemiş olan koyl_erı • 
miz bu mü fik bakım, bu titiz ve ıçten 
itina karşıs nda çok mütehassis oluyor. 

Evin temı;il komitesi de yaz turne • 
!eri için şimdiden hazırlanmağa ba~la • 
mıştır. Bilhassa propaganda, inandıran 
ve bu inam gözlerde titreşen yaşlarla 
birer inci halinde belirten propaganda 

bakımından çok faydalı olan bu k~lun 
faaliyeti büyük ümidler vermektedır. 

Evimizin yeni bir başarısı olarak ve
receğim bu son haber Denizlinin yolun· 
da ne kadar inanla, ne kadar geniş bir 
ihtimamla çalıştığını gösterir: Evimiz 
bir dergi ;$Jkannaya hazırlanıyor. İnanç 
dergisi öteki arkadaflarını çok yakın • 
dan selamlıyacak ve onların safında 
kuvvetli ve verimli bir yer alacaktır. 
Bu dergide Denizlinin bütün gençliği, 
samimiyetle çalışacaktır . 

Bilhassa dergi erkinlik savaşına aid 
güzel ve bugüne kadar hiç dokunulma
mış mevzuların hikayelerini taşıyacak -
tır, ve öteki arkadaşlarından geri kal
mıyacağını gösterecek olan bu kıymet
li yazılar büyük ve güzel bir sürpriz 
olacaktır. N. K. 

biliriz. 
Yalnız hemen şurasını söyliyelim ki 

tiroid hulasası ancak hekim tavsiyesin
den sonra alınır: böyle olmazsa fena 
tesirler görülebilir. 

Tiroid alınırken perhizin çok kıy

meti vardır. Ziyade mikdarda sud hiç 
veya pek az et, bol mikdar sebze yenil· 

melidir. 
Bu perhiz ile bağırsaklarda taaffün 

az olur, tiroid de zehirleri bozmak için 
daha az çalışır; aynı zamanda süt ve 
nebati yemek sayesinde uzviyete tiroid 
ifrazının kıymetli unsuru olan (iyod) 
girer, l..ıu noksanda kapanmış olur(7) 

( ı) / çten zehirlenme (oto intoxica
tion) içimizde toplanan zehirlerle olan 
dışttın zehirlenme ise yemek içmek, i:.
pirto, kahve, f"Y ilaç gibi hariçten gır ı 
:;ey/erle olan zehirlenmedir. 

(2) Guddeler. ifraz ettikleri ( or
monlar) müessir cevherlerle bt•denin 
buyumesine çslrşm:ı ve ya:;amasma ya
ray:ın hayat merkezleridir. 

Bazıları nıecralrdır ılrazlanm bcde
m'n boşluklnrrna, harice verirler, kara
cigerin bağırsaklara safra dökmesi 
böbreklerin mesaney~ idrar gönderme
si gibi bunlara harici ifraz tuddeleri 
denilir. Bazı/arr mecrasızdır. ifrazları 

kan danıarlarrna sızaroık ~erer. Bun
lara mecrasız guddeler acJr ' rilir. De
reki gudde. sdrenal gibi mecralılnrda 
ayrıca kana ,rzarak karışan ormorılar 

yaparlar. 
(3) Ptı,main rnikroblar111 tesiriyle 

hayvani maddelerde husule gelen zehır. 
( 4) Gözü dıinyayı görmiyecck ete • 

(Hikaye J 
Bir karar 

Yazan: Giannino Omero Gallo 

Bundan bir yıl önce, gene bu gün. 
]erde, yağmurlu bir havada ölmeğe ka
rar verdim. 

Sebebini sormayınız. 
Ö~leden biraz evet mezarlığa gide

rek kendime münasip bir yer aradım. 
Mezarlık bekçisi meseleyi bilemezdi. 
Fakat tecriıbeli bir adam olduğu için, 
bendeki sırrı keşfdemeden, bana liizım 
olan her türlü izahlarda bulundu. 

- Pahalıya mı mal oluyor? 
- Olsa olsa ... 
Diye haşlıyarak, elini kapadıktan 

sonra, parmaklarını teker teker açıyor, 
hesau ediyordu. 

- Çok bir şey değil, topu topu 200 

liret J 
-- Teşekkur edeıim ! 
- Neye te!jekkür ediyorı;unuz? 

Ben, hiç cevab vermeden, mezarlığın 
kapısına doğru yürüyerek, çıkıp gittim. 
Girdiğim teçhiz ve•tekfin bürosu Fi

ori Oskuri sokağında idi. 1çeride her 
şey simsiyahtı . Dıvar, eski ve pisti. U
zun sakallı adamlar; şapkalar, kasketler 
elbiseler, halılar, bezler, lambalar hası
lı her şey kara ve yağ mumu, petrol, 
zeytin, çam sakızı kokuyordu. Fakat, 
dairenin direktörü çok nazik bir adam

dı. 

- Af buyurunuz ... 
- Aman Efendim, rica ederim!. . 
- Tabut mu emir buyruluyor? Bu-

yurunuz gfendim! Bizde, meşeden çam 
ve karaçam ağacından, maun agacından 
yapılmış pirinç ve bronzla süslenmiş ta· 
butlar vardır; tek veya birbiri içine ge. 
çirilmiş çift tabutlarımız var. Bu, zevk 

meselesidir, değil mi Efendim? Ismar
lamanıza bakar. Eğer yarın lazımsa, 

derhal ısmarlamalısınız .. 
- Öyle sanıyorum ki, yarın ı;abah 

erkenden ... 
_ Niçin, henüz ölmedi mi? 

- Kim? 
Böyle konuşmak zorunda idim: çün-

kü, ona: 
"Yarın sabah lazım ve bana mahsus-

tur, demiş olsaydım, kendimi ele ver

miş olacaktım. Halbuki buna meydan 

vermek istemiyordum. 
- Çok uzakta mı? 
Bir an düşünür gibi oldum. Kendl 

kendime Miıakoli köprüsli, hastahane· , ~ 

den iki yuz metre mesafede olduguna 
göre eğer ölümü derhal bulur ve sudan 
cıka~ırlarsa, herhalde oraya götürürler, 

dedim. Onun içiıı: 
- Hastahaneye! 
Cevabını verdim. 

- Pek uzak değli ! Karaçamdan mr? 

- Kara çamdan 1 
- Sizsiniz diye ve af buyurunz a· 

ma, bu işi bıı kadar benimsemişsiniz di

ye başkaları müteessir olmaz mı sanı· 

yorsunuz? 
- Ona şüphe mi var efendim. El-

bette ki, müteessir olurlar 1 

- Eş ve dostun ıstırabına kayıdsız 

kalınır mı? 

- Şüphe&iz ki, kalınmaz! 

-Tabut, teçhiz, tekfin ve saire ve 
saire, hep!'; topu topu iiç yüz liretten, 

santim aşağı kurtaramaz .. 

- İkiyiız; üçyüz, çiçekler, diye dü. 
şündüm. Bana, geriye iki yüz liret, bel
ld dana az bir para kalıyordu. 

-- Peki, üçyüz, üçyüz olsun. Fakat 
sağlam ve dayanıklı bir ağaç olsun. 

Mezar mi' ne cins çiçek seçmeliyim, 
100 lirete ne bicim çiçek alınalıilr? A· 
caba bu para ile alınacak çiçek çok mu 
yoksa az mı gelir? 

tık kanun ayı idi. Büyük çiçekçi ma
ğazasının vitrin camına burnumu daya· 
} arak dli\ ıinuyordum. Güz gulleri hem 
güzel ve hem de nefis bir koku neşredi
yorlar; kırmızı karanfillerin baygın bir 
kokusl• vaı. Eyisi mi, uzun müddet da· 

-:.:.:================= 
recede şiddetli a:jka mıibtela olan 

( 5) Kan ~·e lenf gibı ıızviyctimizc!e· 
ki mayiler - ahlat - hıltlar 

(6) Epitclium vücudun içini dışım 
kaplıyan ince zar - beşerr. - i - muhati
ye. - nesci - munzam hayati nesiclerin 
yerini kaplıyan birfo~ici, birle~tirici 

nesictır. 

(7) Yazrlarmuzda fenni (ıstılah) 

terim ve izahı arzu oluııan noktaları 

okuyucıılarmıız mektupla sorabilirler. 

Çeviren H T. 

yandıktan sonra, boyunlarını bükereli 
yere ı;erilcn sarı ve beyaz krizantemler· 
den alırıın. Ebrulu olanları da fena ıl~ 
ğil; fakat bunların en iyisi, bir kökte 
üç tane olup da, evvela, tepedeki, ondan 
sonra oı tac~aki ve nihayet toprağa en 
yakın olanı yava yavaş. ancak, b!r:,iıi
nin arka;> nclan sol'-'n kri ... natemlerıl .rı 

alnım. 

- Bayanım, ~..ın 'tır çok pahalı mı? 
Bayan, narin, sarışın ter ve taze bir 

kızdı. 
- Cok pahalı mı? Hayır Efendim. 

Yalnız bunlar öbürlerinden biraz daha 
pahalı! Heci şu krizantemlere bir bakı
nız! Mesela, gidecek yer uzak değilse, 
nakliye~i de dahil olmak üzere yüz lire
te, bunları, u öbür yandakileri, şun 1arr 
ve üç, dört beş ve on tane yerine, on i
ki tane alabilirsiniz . 

Eve gelip odama girdikten sonra, ta
butun. mczaılıkta yerin. çiçeklerin ı.: ·a 
mal olduğunu, teçhiz ve tekfin bürosu 
ile çiçekçinin adresini bir yere not et
tim. 

Kafamı çevirip baktığım :.:aman hiz· 

metçimin, başını lncilc eğerek dua et• 

mekte olduğunu gördüm. 

Yava ça kapıyı kapadım: merdiven.. 

den aşağı inerek methalde durdwn: yağ. 

mura kulak veriyor, kalbimin atı,ını 

dinliyordum. 

Sokak kapkaranlıktı; yağmur ko· 

valardan boşanırcasına yağıyordu. Ara• 

sıra çakan şimşek, kiliselerin kule ve 

putlarını, evlerin saçaklarını aydıntah· 

yordu. 

Şemsiyesini açmış hızlı hızlı yürüyen 

biri, istemiyerek bana çarptı; yoluma 

devam ederek, çağlaya çağlaya akan nc

hirin üzerinden bir kıyiyı öbür kıyıya 

bağlayan demir köprüye doğru yürü

düm. 
Köprünün ön tarafında bir lokantaya 

girdim. Masaların etrafında, bir sürü 

karnı acıkmış insan başlarında '3Pka

ları olduğu halde, karınlarını doyuru• 

yorlardı. Uzun boylu, bitkin bir adam, 

kızıla çalan piposunu çekerek etrafı 

dumana boğuyordu. 

- Yemek yediniz mi? 

- Heniız yemedim. 

- Herhalde yiyeceksiniz, değil mi? 

Hayret ve tecessüsle beni tetkik edi. 

yordu. 
- Kusuruma bakmayınız; gelin bera• 

ber yiyelim ... 

Yarım saa.t sonra. kilise kulesindeki 

saatin çaldığını işitiyordum. 

- Hali yağıyor 1 
Bu tanımadığım adamın ağzından bu~ 

dan başka laf çıkmamıştı • 

- Bana karşı bir H\tufta bulunur mu

sunuz? 

- Memnuniyetle 1 

- Ben artık yiyemiyeceğtm: belki 

sizin karnınız açtır: lütfen bu yüz lİ• 

reti alınız ... 
Bende kalan son yüz lireti diyecek· 

tim ama, tam vaktinde kendimi topla· 

dım. 

_ Bu yüz liretle, hesabımı verinizf 

aceleye lüzum yok. Yemeğinizi yedik

ten sonra da bunu yapabilrsiniz. 

- Lakin, bu para fazla gelir. 

_ Geriye kalanını, kendinize alıkor• 

sun uz: olmaz mı? 
Yabancı adam, yüz lireti aldı ve eli. 

mi sıktı. Elleri soğuk, yağlı ve yapış
kandı. Şapka ve paltomu alarak lokan• 
tadan dı arı çıktım. 

Köprüye yaklaştığım ve tam kcndiml 
suya atacağım sırada, yolumun üzerin .. 
de soldan sağ doğru bir kara kedi geç .. 

ti. 
İnsanın önünden soldan sağa doğru 

kara kedi geçmesinin felakete delald et. 
tiğini hatırladım. 

Bunun üzerine ben de eve döndüm. 

23 Nisan 
Size çocu~u diışiindürecek haftanın 

başlangıcıdır. 
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dığ iddia e 
G lasgov rasadhanesi, son yetmiş 

beş yıl içinde lskoçyanın Atlan
tik oı~yanosunun garbına doğru 250 

metre kaymış olduğunu tesbit etmiştir. 
Profesör Vegner'in Kontinantal he

yelan teorisine göre, kürremizin büyük 
toprak yığınları daimi bir hareket ha
lindedir. Bu itibarla, kıtalar sabit de • 
ğil, mütemadiyen yerlerini deb;ştir -
mektedirler. Nitekim, Gronland' n boy
Je br harekete tabi olduğu hiç şuphe ve 
tereddüde meydan vermiyecek bir su -
rette tesbit edilmiştir, Yapılan hesab
lara göre, Glasgov, 1860 dan 1865 tari -
hine kadar Grencviç'in 17 dakıka ve 
10,55 sanıye garbında bulunuyordu. Şım
diki vaziyet ise, 17 dakika 11,25 saniye 
olarak gösterilmektedir. Arada batıya 

do._.ru 200 metrelik bir yer degiştirme 
farkı vardır. 

Birçok tanınmış İngiliz astronom -

)arı, G asgov rasathanesinin hesabında 

bir yanlışlık olması ihtimali bulundu -

ğunu ileri :.ürerek bu iddiayı kabul et

memişlerdir. Diğer taraftan, y.Ian balı

ğı hakkında araştırmalar yapan müte -

has .. ıslar, Glasgov profesörlerinin im • 

dadına yetişmişlerdir. Bu mütehassıı> -

lar, Atlantik Okyanosundan gelen yı • 

lan balığı sürülerinin, daha kestirme 

bir yol olduğu halde, Manş denizinden 

geçmiyerek İngilterenin batısını dolaş

makta olduklarını ileri sürmekte ve bu

nunla da, İngiltere adasının eskiden Av

rupa kıtasiyle bir tek par~a halinde ol

duğu, bu adnaın yılan balıklarının At

lantik denizi sularından Avrupa kıyıla

rına göç ettikleri o eski devirlerden son

ra Avrupa k tasından kopap ayrıldığı 

neticesini çıkarmaktadırlar. Yılan ba -

lıkları bugün hala alıştıkları eski yolu 
takib etmekte ve Manş denizi diye bir 

şeyin mevcud olduğunu bilmemektedir
ler. 

İsveç'liler uzun ömürlü 

oluyorlar 
• cıveç ıst ~tistikleri tetkık edilince 

,orülüy r ki. 921 den 930 yılına ka
d çcn müddet zarfında isveçte ö
lüm aza mıştır. Geçen l)n yıl n hayat is
t ·~tıklcrı geçen asrın istatistıklerin
den çok daha müsaid bır durumdadır. 

Bunun da sebebi, çocuk hastalıkları 

sahasındaki tıb bilgisinin mükemmel
leşmiş olmasında ve dolayısiyle çocuk 
öliimünün azalmış bulunmasındadır. 

17 55 den 1775 y lına kadar geçen yir
mi yıl içinde, erkeklerin vasati olarak 
33,9, kadınların ise 36,6 yaşına kadar ya
şadıklarını istatistiklerden anlamak ka
bildir. Fakat, son istatistikler, erkek -
lerin vasati olarak 60,97 kadınların da 
63,16 yıl ömür sürdükleri görü)mekte -
dir. 

Bu kadar büyük bir farkla ömrün 

uzamış olmasını, her şeyden evvel, bir 

yas na basmış olan ~uklarm, eski de

virlerde aynı y .. şta olan çocuklardan 
ölüm tehlikesine d"cıha az maruz kalma
larında aramak Iazımdır. Mesela 1816 

da, İsveçte bir yaşına basmış olan ço -
cuklann ölumü, bugünkünün üç misli 

idi. 

Hususi balo ve suvarelere 
gizli polis getiriliyor 

L ondra'mn yüksek sosyete mah -
fillerinde balo ve süvareler için 

davetiyeler gönderilirken, bir de her
hangi gizli polisin getirilmesini dil -
şünmek artık bir adet olmuştur. 

Nitekim, geçenlerde ingiliz aristok
rasisinin en seçme şahsiyetlerinin bir 
arada bulundukları bir suvarede, Scot
land Yard'ın (ingiliz sivil polis orga -
nizasyonu) tanınmış eski memurlar.n-

dan gayet şık giyinmiş yaşlı başlı bir 
zatın, etrafı büyük bir dikkatle teces -
süs ederek dolaştığı görülüyordu. 

Bu tedbirin cüzdan ve mücevherleri 
korumak için alındığ nı sanacak olursa

nız, aldanırsınız. Buradaki gizli polisin 
dikkati, hiç kimseye zararı dokunmayan, 
bedava zevk ve neşe çareleri arayan 

kimselerin üzerinde toplanıyordu. 

Çünkü, son zamanlarda, gen~ kız ve 
erkeklerin, hem doya doya dans etmek 

ve hem de çok zengin olan büfeleri :; a. 

sık ziyarette bulunmak için, hiç davet 
edilmeden suvarc ve i:ıalolara gelmek gi-

bi, yepyeni bir spor yapmaga başladık
ları müşahede edilmiştir. 

Şimdi, bu gibi vaziyetlerin onune 
geçmek maksadiyle, sosyeteyi eyi tanı
yan sivil bir polis getirtilerek eline 
davetlilerin bir listesi verılmektedir. 

Listede olmıyanlar göze ilişince, ufak 
bir işaretle yahud büyük bir nezaketle, 
hiç kimsenin farkına varmıyacağı bir 

Tekirdağ İcra Memurluğundan : E 
Gi.ındoğdu mahallesinde Karabet oğlu Onniğe: 

ULUS 

,-- ISTANBULDA 

ULUS heı· sabah tayyare ile lstan
bula gönderiJiyor. Öğleyin lstanbulda 
satışın yapıldığı yerler: 

KÖPRÜ: Kadıköy iskelesi 
BEYOGLU: Haıet şubeleri 
BEYAZİT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütüncü Kamil 

Ulus tercümeler kütüphanesinin 
13 üncü cüdi 

Her mü.ıevverin okuması 
lazımgelen bir eser 

B. iıımiyen 

Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Karel 

Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basrmevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftasının ilk gü
nüdiir. Yavrularınızın bayramı için 

hazırlanınız. 

şekilde salonu terketmeğe davet edili • 
yorlar. 

Postanın bir hatası 
neye malolabilir ? 

N evyork'ta yaşayan ve kocası se -
yahatte olan Bayan Bles çok ta

lisizce bir tesadüf eseri olarak, bir tel
graf alıyor. Telgrafı açıyor ve kocası -

nın bir kazaya kurban gittiğini oğreni -
yor. Kocasına biıyük bir sev~i ile bağ
lı oian zavallı kad n derhal çı1dırryor. 

Ondan ıı;onra da, götürüldüğü timarha
nede birkaç gün içinde ölüyor. 

Bir müddet sonra Nevyorka dönen 
Bay Bles, karısının n:ç beklemediği ö
lüm haberiyle karşılaşıyor. Öteyi beri
yi araştırırken eline, bu felakete sebeb 
oaln telgraf geçiyor ve anlaşılıyor ki, 
kocası, seyaahtte bir kaza neticesi ölen 
komşudaki Bayana aid bir telgraf yan -
lışl kla Bayan Bles'e getirilip verilmiş· 
tir. Adamcağız posta idaresini dava e
diyor. Mahkeme postayı 25,000 dolar 
para cezasına mahkı'.'ım etmiştir • 

Yeni hiııaların 
muhafazası 
(Başı 8 inci ~ayfada) 

melerin, iç ve dıştaki boyaların, made
ni kısımların, su borularının, pancurlar 
gibi ahşab k•sımların büyük bir itina 
ile gözden geçirilmesi l§zımdır. Sıva 

bozukluklarını düzeltmek kendiliğinden 
meydana gelen çatlakların kapatılması 

gH>i, daha bir ı;ok şeyler bu bakım işine 
dahildir. Halbuki, evin bakımı, bu veya 
şu tamirin nasıl yapılacağını bilmiyen, 
işten anlamıyanlarm eline bırakılıyor. 

Bundan başka, ev sahibleri, evlerini ta
mir için büdcelerinde hiç bir para ayır
mıyorlar. 

"6apılarm tamir ve bakımı ile uğra
V şanların, çatıların nasıl kontrol al

tına alınarak muhafaıa edilmeleri, döşe. 
melerin, parkelerin, linoleumların, ksilo
litlerin, taşların, nasıl temizlenip korun
maları, kapı ve pencerelerin her nevi 
madeni ve ahşab kısımlarla mobilyaların 
enstalasiyonların, banyo ve abdesthane
lerin, lavabo, yemek sobaları, vantilasi
yonların ne biçim kullan lmaları J,ızım
geldiği öğretilen kurslara devam etme
leri lazımdır. Ve nihayet en ufak bir 
bozukluk baş gösterir göstermez, der
hal önüne geçilebilmesi için, bir kenara 
yedek bir para saklanması, alınacak o
lan tedbirlerin en belli başlıJarındandır. 

Birinci beş yılda büdcede, her yıl, 

yapı bedelinin yüzde ı nisbetinde bir 
parayı tamir masrafı olarak ayırmak 

mecburiyeti vardır. Bu ilk beş yıldan 

sonra, ikinci beş yılda bu miktar yüz
de 1.5 nisbetine çıkar; ondan sonraki 
yıllar da, binanın inşa tarzına göre bu 
nisbet yüzde 2 veya 3 e yükselir. 

Bu hesaba göre, 100.000 liraya mal 
olmuş olan bir yapının, daha ilk yılda 
1000 liralık bir tamir yedeği olması ıa
zrmdır. Ancak, ilk yılda buna lürum 
maz da bu para arttırılacak olursa, bun
dan sonraki yıllarda, önceden kestirile
miyen fevkalade tamir işlerinde kulla
nılmak üzere, bankada açtırılacak olan 
ayrı bir hesaba yatırılması icabeder. 

Yeni bir binanın ilk beş yıl içindeki 
bakımının, bir mukavele ile, yapıyı kon· 
trol ederek bozuklukları ortadan k;ıldı
racak olan yapı müteahhidine veri!m•
si, tatbiki mümkün ve u::ıul haline .J

kulması Hizımgelen bir çaredir kcınaa
tindeyim. ancak, kasdlc veya tesadüfle 
veyahud da usulsüz bir surette kullan
mak yüzünden meydana gelen bozukluk
ların bu kontrol teahhüdünün d.şında 

kalacağı tabiidir. 
Bu takdirde, keşif bedeline ilave e

dilecek olan yüzde 5 ile ve inşaa~ mu
kavelesiyle böyle -bir teahhüd ahına gi
recek olan müteahhid, yapıda yapacağı 
her işin mükemmel olmasına tlikkat ve 
itina göstermek zorunda kalacaktır. 

Fakat, bu ilk beş yıldan sonra, yapının 
bakım işini mal sahibinin üzerine alma
sı, yahud da sadece yapıların bakımı ile 
uğraşan bir sosyeteye havale etm~si Ja-

Dl E RElSLİ(iİNDEN= 
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düsünce er , 
(Başı 8 inci sayfada) 

taşı ve topragiyle, ağacı ve suyu ile, ha

sılı bütün tabiatiyle kayna~acak ve do
layısiyle şehrin gitgide düzeltilmiş o n 
eski bölgeleriyle birlikte büyüyebilecek 
bir şehir olmalıdır. Şu da muhakkaktır 
ki, modern türk evi, bir Avrupa villası 
olmıyacak, türk ~.eliirlerinin meydan
ları, birer Etual yahud Potsdam mey • 
danı şekline ginniyecektir; Türkün de
hası, bilakis kendi hususiliklerine ve 
ihtiyaçlarma göre istikametini tayin 
edecektir. Bu hususiliklerle ihtiyaçlar 
da, gölge yapan saçaklar, serinlik veren 
çeşmeler, avlu ve etrafı kapalı bahçeler, 
parmaklık ve dıvarlar gibi yeniye oldu
ğu kadar eskiye de Lir karakter vere -
cek olan daha bircok teferruat rol al -
maktadır. 

Nesillerin biçim vermek vazifeleri 
fevkalade büyüktür. Bu vazifeler insa
nın, yaşanan ana kayıdsız ve şartsız o
larak tamamiyle kendini vermesi ile ba
şarılabilir. Bu itibarla, genç mimarları
mız n J..."Uvvetlerini büyük Önder'in gös
terdiği yolda teksif etmek suretiyle, ye· 
ni türk şehrini kurmak hedefine dogru 
yürümelerini can ve gönülden dilerim. 

l\'IEVLüT 
Mili Müdafaa Vekaletinde Ayniyat 

teftiş dairesi şube III Müdürü Albay 
Osman Aytekin'in ruhu için 4 nisan pazaı 
günü öyle namazını müteakip Hacı 

Bayram camiinde mevlüd okutturula
cağından arzu eden bilcümle arkadaşla
rın ve dostl:ırın teşrifleri reca olunur. 

znngelecektir ki, burada hentiz böyle 
bir müessese mevcud değildir. 

11.d" amoyu ilgilendiren meselelerden 
~biri de, tarihi anıtların korunup 

bakılmas1dır. Tarihi yapıların bakımı, 

anıtları koruma adı altında ayrı bir ilim 
halini almıştır. Taşların, tuğlaların, 

ahşab boya ve madeni kısımların bozul-

mamaları ve dolayısiyle yüksek değeri 
olan eserlerin korunmaları için, tatbik 

edilen metodlar hakkında kütüphane
ler dolusu kitablar yazılmıştır. Bu iti
barla, maziden kalma bu kadar çok ve 
fevkalade güzel yapı eserleri olan bir 

memlekette, genç mimar ve mühendis
lerin ayrı bir ilmi ifade eden bu mes
lekte J\Stiştirilmeleri tavsiyeye değer 

bir keyfiyettir. 
Anıtların bakım ve korunması etra

fında başka memleketlerde bugüne ka
dar elde edilen tecrübelere dayanarak, 
bir daha düzeltilmesi mümkün olmıya
cak bozukluklara çığır açacak olan yan
lış bir tamir yolu tutulmadan, bu işlere 
ehliyetli mütehassısların yatiştirilmesi 
ehliyetili mütehassısların bir borç bi. 
lirim. 

Profesör Dr. Egli 

Muhasip Aranıyor 

'Gündogdu m hallesinden Anna kızı Pistosa kesbi katiyct et
miş ilam mucibince bir bab hanenin 98 sehim itibariyle Annaya aid 
54 schminin ve karlık kolunda vaki iki kıta bağın müddei namına 
tap da tescili suretiyle zesayınm tenfizine ve masarifi mahkeme
nin talı ilme dair 18.2.937 tarihinde size tebliğ edilmek üzere mü
ba ire veri en icra emrinde hali hazır ikametgahlar nın meçhul bu
hınm sı h bi e bila tebliğ iade kılınmış ve işbu icra emrinin ila
nen tebli ine karar verilmiş olduğundan icra iflas kanununun 32 
inci maddesı mucibince ilam hükmünün 5 gün içinde yapmanız ve 
bu muddet içinde bu işi yapmadığınız ve tetkik merciliğinde veya 
temyiz mal kemesinden ve iadei mahkeme yolu ile aid olduğu mah
kemeden icran n geri bırakı1masrna bir karar getirilmedikce cebri 
itl'aya b şl aca,,. tebliğ makamına kaim olmak üzere ilanen teb-

ar oğlandaki o ·obüs durağının in günden 
ır dığı sayın halka bildirilir. 

Usulü ticarete vakıf tecrübe• 
li bir muhasib aranıyor. Posta
hane arkasında Halid Çınkıllı 
oğluna müracaat. 1-1410 

Ji olunur. (810) 1-1407 

ne, Jet lleruir) o ilan ve Limanları Umum 
:\1iidiirlü~ii Satmalına Konıİs)Oııu llitnlan 

İLAN 

Muhammen bedeli (5.003,30) lira olan kaynak telleri ile muham
men bedeli 12.173,59 lira olan elektrotlar ayrı ayrı 6.5.937 perşembe 
günü kaynak telleri saat 15 de, elektrotlar da saat 15,15 de kapalı 
zarf usuli ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kaynak telleri için 375,25 ve elektrot
lar için de 913,02 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmiş oları talimatname dairesinde alınm·ş vesika ve teklif
lerini aynı gün saat 14 ve 14,15 e kadar komisyon reisliğine vermele
ri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktad•r. 

(791) 1-1394 

Zonguldak C. H. P. Başka 1!ığndan: 
. Zonguldak parti binasının kalorifer tesisatı yaptırılacaktır. Te

sıstaı yapmak istiye!llerir. tekliflerine esas olmak üzere binan:n pla
nını ve bu husustakı şartnameyi Parti Başkanlığmdan istemeleri ve 
tekliflerini 30 - nisan - 937 akşamına kadar Partiye göndermeleri 
ilan olunur. ( 1745) 1-1383 

are k~al 

M. Kemalpaşa Belediye Reisliğinden · 
Elektrik tesisatı 
1 - Kasabanın 1933 senesinde yapılan ve Nafıa vekaletince tas

dik edilmiş bulunan proje ve şartnamesi mucibince "125,. bin liral k 
keşifli elektrik tesisatının yapılması ve işletilmesi imtiyazı 20 sene 
müddetle talibine verilecektir. 

2 - Kasaba 15 bin nüfuslu ve 4 bin küsur haneden ibarettir. 
3 - Belediye kendi umumi tenviratı için kilovat itibariyle ma

hiye parasını verecektir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için Bayındırlık Vekaletinin ol bap

taki tamimlerine tevfikan kanuni vesaiki haiz bulunmak şarttır. 
5 - Şartname ve projeyi görmek istiyenlerin Belediye kalemi

ne müracaatları. 

6 - Talip olanlar müzayede ve münakasa kanunu mucibince ka
palı zarfla yapacakları tekliflerini nihayet 1937 nisanının 30 uncu 
günü akşamına kadar belediye riyasetine vermeleri ilan olunur. 

(1838) 1-1409 

Vatandaş paranı. 
ha&ice VlUme.mek 
tam yeNli. 

EMiR EMiR e e e T ıa.ş Bu; 09' lwUanmcıkJa olur 
~ rl li B - tw.c: yu<Mı aıa. e 1 raş lçagı r ~crak~nde 10 tancz.si 1.'.> kuruştur. 

~.~~~~~ 

Kiralık Oda 

ZAYİ 
Ankara Emniyet müdürlüğü 

üçüncü şubesinden aldığı~ 
101.481 No. lu ikamet tezkercnu 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 

Yenişehir Yenidikmen cad- hükmü yoktur. 
desi No. 16-1 Güneş apartımanın- Yugoslav tebaasından Halil 
da 1-1400 oğlu Şaban 1-1408 

--~~~~~~~-..:::._-=-~~~~~-----

Ankara Ticaret ve Sanayi 

Odası Riyasetinden : 
Ankara vilayetinde Sakarya mahallesinde Dolamaç sokağında 

16 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından olup Ankarada Ayva· 
lı bağlarında 49 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz ederek 
Ayvalı ve Aşağı Ayvalı memba suları ticaretiyle iştigal eden ,ve 
ticaret odasının 11 sicil numaras·nda mukayyet bulunan Atıf ın 
unvanı ticareti Atıf Yamaç olarak tescil edildiği gibi bu un~anın 
imza şekli de ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince daıre<:e 
24.3.937 tarihinde tescil edildiği ilan o]unur. 1-1398 _ 

Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Suşehrinin Aşağı mahallesinden: Derviş Pehlivan oğlu ı..ati!:~ 
Suşehrinin Karşıyaka mahallesinde Kör Ömer oğlu 0~3~ na· 

rafından (136) lira alacak talebiyle aleyhinize açılan davad\ bu· 
mınıza yazılan tebliğ ilmühaberinde ikametgiih.nızrn meç_h~ ila· 
lunduğu bildirilmesi üzerine 3.11.1936 tarihli Ulus gazetesıy: nıı· 
nen tebliğat yapıldığı halde isbatı vücut etmediğinizden hak ~un 
da gıyap kararı verilmiş ve hukuk usulü mahkemeleri ~anun ınua· 
398-401-403 ve onu takib eden maddeleri ahkam_ına .. t~~fıka~ik kt: 
mele yapılmak üzere mahkeme 8.5.937 cumartesı gunune ~a vekil' 
hnmı!l olduğundan muayyen günde gelmediğiniz veya ~l 

0
1un• 

kanuni göndennediğiniz takdirde bir daha mahkemer~e k naJcarnıııa 
mıyarak hakkınızdaki hükmün vicahi sayılacağı teblıgat 1 

kaim olmak üzere ilan olunur, (796) 1-1395 



- 3-4-1937 

Aksehir Bankasından: ...... 

30. mart. 937 salı günü banka merkeziıı~e topfi:j::: 
ve fevkalade hissedarlar heyeti umunıiyesın~e tep
toplantı akdi için nisab hasıl olmad~ğından f Jik .edildiği 
lantımn 30. nisan. 937 cuma gü·nü saat t.:.;!; ta.ain bulun
ve muayyen günde hissedarların bankd ı::'roaıarı ilan 
duğu Aksehirde sinema binası salonun a top 
olunur. · 

Fevl{alade Kuznauıei .Müz.at~erdat 

UL S 

KREM BALSAM İN 
~ 

~ . İDİD J.Jl.20.35.36.37 ·~«:• ma -
Banka esas nızamnam':' 

1 
. . tetki kve tasdıkı. 

delerinin ilave ve tadil tekıl erının 

ESKi ŞEKiL 
YENi ŞEKiL 

Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi ~~ 
kremlerdir. Cildi besleı, Cil. LP.ke ve sivilceleri kamil en ızale ~~ 
eder. Var;m asııdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~~ 

I - Her nevi teminat. ve 
talıvila.t ve eıntiai tüccarıye 
ve emvali menkule merh~
natıyla ve hilliyat . mukabı
linde ve kefili şahsıle avans 
ve ik.ra.ıatta bulunmak ve 
itibari mali açmak ve ~er 
nevi çek ve kambiyo ve ı~
k'1nto muamelesi icra v~ bı
lumum banka muameJatıvle 
istiğal etırek ve Türkiye da
lı.ilinde ve icabeden mah:-I
ler<le komsiyon muamela~ı 
yapmak ve ınemaliki ecnebı
yeye ticaret emtiasını sevk
le .satmak esham ve tahv·ıat 
alıp satmak ve komisyon ~u
belerine sevkedilecek emtıa
ya mukabil sahibleriııe a
vans ita etıne'.: ve bankaya 
muktazi emvali gayri nıen
kuleye temellük etme~{ ve 
banka. alacaklarının saglam
lastırılması için idare n:ıec
lisinin takdir ve kararıyle 
b::ı.nka tarafınöan her nevi 
gayri n1enkul emval teı~
nat ve ipotek almak ve ın
de1hace banka ııamrna tefcr
rü ve ahere ferağ edebilmek 
üzere zirde vaziul imza kur
.ı-a zade Hacı Mehmed Kura 
zade Hacı Bekir Akağ·a za
de abdullah efendilerle ter
tip ve ihr:ıcı berveçhi ati ~a: 
rarlastırılan hisseler sahıbı 
beyni.nde bir ti.irk anonim 
şirketi teşkil olnnmu~tc.ır. 

ın II .- B1nkanm umur ve 
t esalıhi heyeti umumi\ e 
arafrndan ınüntehap "·e beş

ten dokuza kadar az:tdan 
ınüre1{keb bir meclisi idarl!
Ye ihale olunur. Ve şu kadar 
ki ilk üç sene müddet dn 
teşkil olunacak meclisi ida
re az:lsı miimessiller tara
fından tayin olunacaktır. 

ı _ Her nevi teminat ve 
tahvilat ve eşyayi tiiccariye 
ve emvali menkule mcrh~
natiyla ve hilliyat mukabı
linde ve kefili şahsi ile a
vans ve ikrazatta bulunmak 
ve itib"ri mali acmak ve her 
nev; Cf ':. ı~1mbiyo ve isk_on
to mu..ımelesi icra ve bılu
mum banka isleri le iştiğal 
etme'{ ve T""rkiye dahilinde 
ve icabeden mahallerde 
kcmsiyon muamelatı yap
mak ve ecn bi memleketlere 
ticaret e ·asını sevkle sat
mak esham ve tahvilat alıp 
satmak ve komisyon !ŞUbe1e
rine sevkedilecek emtiaya 
mukabil sahiblerine avans 
ita etmek icabında ticari 
şfrketler tesis veya hakiki 
ve hükmi şahsiyeti haiz mü
essese veya şirketlere ve 
milli sana; ı işlerine iştirak 
evlemek ve bankaya mukta
zi emvali gayri menkuleyi 
temellük etmek ve ban·~a 
alaçaklarmm sağlamlaştırıl
ması için banka tarafından 
her nevi gayri mr>nkul em
vali munzam teminat ola
rak ipotek almak ve banka
lar kanunu hükümlerine gö
re temellük mecburiyetinde 
kalman gayri menkul emva
li temellük ederek ah ere f e
r ağ :edebilmek üzere zirde 
vaziulimza baylar Kurra oğlu 
Mehmet Kurra cğlu Bekir 

dıklan sıhhi güzenik kremleridir. ~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~ 
1 - Krem Ralsamin yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamın Ynğsız giin<liiz ıçin beyaz renkli 
3 - Krem Ba'samin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - KI"em Balsamın acı badem gece için pen'1e renkli. 

İNG1LIZ KANZUK ECZAN~Sl 
~ Beyoğlu . lsTanbul ~ 

~l .,.._..,._,,,,..,...,..,....,_..,..,, ~,...., i:lo.,""-'Y""'"..,......._.,.,..,.. ____ ~..,-.•-..••l"t.•~•.r.:f"'1>.v-..•,_-._~,., ... -
~ .... ~ ... '"W"A""'6."'•""•"•,.......,...,..... ... ..,._,..,,.,.J.."1"..._q..,y,.,.,.. .... ~ ..... ,..,.. .... ~_.~.,.,....,,.,.-A".a"°•~•~· 

Eski~ehir Nafıa Mudürliiğünden: 
~APALI ZARF US\.JU 1LE EKSiLTME 1LANI 

Sivrihis r Hı.ıınidive volunun 12 550 - 34 . 000 kilomc.relcri a· 
rasmda 35G 5.34 lira keşif bedelli yeni sose ve imalfitı smaiye inşaatı 
12-4-937 tarih"ne müsadif pazartesi saat 14 e kadar kapalı zarf usuliy
le eksiltmeve konulmuştur. 

Eksiltme Es!-irehir vilüyet dairesinde toplanan daimi encümen hu 
zurunda icra edilecektir . 

Mu~akk~t teminatı (2674.90) liradır. 
Bu 1şe aıd evraklar şose ve sınai imalata aid hülasai keşif, ,grafik 

fenni ve eksiltme şartnameleriyle:: mukavele projeleri Ankara ve 
İst~nlıul _Nafia mücllirlüklerinde, projeler tafsilat ve hülasa keşif
l~rı, grafık fennı ve eksiltme ve bayındırlık işleri genel şartnamele
rıyle mu~ave_le proiesi Eskişehir nafia müdürlüğünde görülebilir. 
. lsteklılerın b~. gibi işleri yapmış olduklarına dair nafia vekale
tınden al nmrş muteahhitlik vesikası ile senesi içinde ticaret oda
sınd~n alnm_ış mali kifayet vesikasını 2490 numaralı kanunun tarifi 
veçhıle teklıf mektublarına lef eylemeleri lazımdır. Teklif mektub
larını_n 12.4.937 pazartesi günü saat 13 e kadar encümeni daimi ri
r~setıne vermeleri muktazidir. Postada vaki olacak teahhür nazarı 
ıtıbara alınmaz. 0471) 1-1128 

Polatlı Belediyee Reisliğinden: 
1 - 34~8 lira 80 kuruş keşif bedelli Cumhuriyet suyunun beton -

d_a~ depo. ı?şası ve font boruları' kasabaya getirilmesi 26-3-937 ta • 
rıhı!lden ıtıb ren 15 .~iin müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 ~ Mevc~t proJe: şartname ve keşifnameyi görmek istiyenler 
her gun nı~_saı saatlerı~de Polath belediye dairesinde görebilirler. 

3. - Mun~1k_asaya gıreceklerin su işlerini yapabileceklerine dair 
ellerınde sal~hıyettar fen heyetleri tarafından tasdikli vesikaları 
bu lunmast şarttır. 

4 - ihale 9 nisan 937 cuma günü saat tam 16 dadır. 
S - Taliplerin 261 lira 66 kuruş muvakkat teminat akçeleriyle 

birlı cte ta;: in olunan gün ve saatte Poltah Belediye dairesine gel • 
'llleleri ilan olunur. (754) ~JZ97 

ve Akağa oğlu Abdullah ile 
tertib ve ihracı berveçhi ati 
kararlaştırılan hisseler Sahi
bi beyninde bir türk anonim 
şirketi teskil olwımuştar . .35 - Bankaca masarif 35 - Bankanın muame-

Il _ Bankanın umar addo1unan mevaddın kaffesi latı umumiyesinden. müte-
ve mesalihi heyeti umumiye tenzil olunduktan sonra ba- hassıl varidattan bilcümle 
tarafın!lan ınüntehap ve ki miktar temettüatı safiye masarif tenzil olunduktan 
besten dokuza kadar azadan itibar olunur. İşbu temettü- sonra kalan miktar temettü-
mÜrek ·eb bir meclisi idare- atı safiyei seneviyeden ev- atı safiye itibar olunur. İş-
ye ihale olunur. Şu kadar ki vela yüzde on ihtiyat akçe- bu senelik safi temettüdan 
ilk üç sene müddet için teş- si tenzil edilecek saniyen evvela %10 ihtiyat akçasına 
kil olunacak meclisi idare a- tediye olunmuş hisse bede- ve %5 te ileri<le muhtemel 
zasr müessisler tarafından latı nisbetinde sermayeda- zararlar karşılığı olarak fev-
tayin olunacaktır. Bu suret- rana faiz olarak %3 itasına kala.de ihtiyat akçasma ve 
le tesekkıil eden idare mec- kifayet edecek meblağ ay- saniyen tediye olunmuş his-
lisi 2999 sayılı bankalar ka- rıldıktan sonra mebaliği mü- se bedelatı nisbetinde ser-
nununda yazılı vazifeleri tebakiye berveçhi ati taksim mayedarane birinci hissei 
yapmak üzere kendi azası a- olunacaktır : temettü ularak %3 itasına 
rasmdan se"eceği iki azası Yüzde beş heyeti idare- kifayet edecek meblağ ay-
ile umumi müdiirden mürek- ye. rıldrktan sonra mebaliği 
keb üç kisilik bir idare ko- Yüzde iki: memurlara, mütebakiye berveçhiatı tak-
nı"tesi teskil eder idare ko- Yüzde 93: hissei temet- şim olunacaktır. 
mi tesi ka~arları tasdikli bir tü olarak sürekaya tevzi olu- f71o 3 : M üessislere; 
deftere kaydolunur idare nacak. c ( 5 : İdare heyetine; 
komitesinin ittifakla verdi- Cfo 2 : Memurlara: 
ai · 1rarlar doğrudan doğru- i r: 90 : İkinci lıissei temettü ;a ekseriyetle ~e_r~iği kara:- olarak ortaklara tevzi oluna-

. far idare meclısının tasvı- ıcaktrr. 
binden sonra inf ~z o~unur ~- 36 - İhtiyat :ıkçası 35 36 - 35 inci madde mu-
dare meclisi komı~enın ~~ali- inci madde mucibince te- cibince hasdatı seneviyeden 
yetini müra~a?~ ile mukel- mettüatı seneviyeden müf- axnıan ihtiyat akçesi şirke-
lef olduğu gıbı ıdare . ~ec- rez mebaliğin terakümün- tın muhtemel zararlarına 
Iic>i azalarından her bırınde den teşekkül edecek masari- karşılık teşkil eder. İhtiyat 

1 

Köprü inşaatı: 
Nafia V r.kaletinden: 

12.4.~37 taril~li pazarte~i günü saat 15 de Nafıa veltaletinde şose 
ve ko~rulcr e.ksıl_tı;ıe ~omısyonunca (104905) Jira (57) kuruş k1: if 
b~de~~ı .. s.yhan vıl_ayetınde ve Ceyhan kasabası önündeki Ceyhan 
koprusu ayakları ınşaatının kapalı zarf usuliylc eksiltmesi yap.la
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (525) kurus 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. · 

Muvakkat teminat (6496) liradır. 
. Eksiltmeye girebilmek iç~ isteklilerin müteahhitlik vesika ım 
ıbraz v_e bir gözü en az (SO) metre açıJı:lığmda betonarme bir köprü 
veY.a bır teahhütte yapt:ğı köprülerin bedeli en az (200000) lirrıya 
bal~ğ olup bu teahhüdünü iyi bir surette yaptıklarını ispat etme. 
len meşruttur. 

1:'eklif mektuplarının 12.4.937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
komısyon Teisliğine verilmesi lazımdır. (683) 1-1237 

Nafia V ı~kaletinden: 
Kapalr zarf usulile eksiltme ilanı · 

1 .-:. ~ksil~eye konulan iş: Ankara Merkez Ziraat Mücadele 
Enstıtu.su tatbıkat binası inşaatıdır. 

Keşıf bedeli 11000 lirad.r. 
2 :- E~siltme 14-4-937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekaleti 

Y pı ışle~ı umum ınüc.lürlüğü eksiltme komis.ronu odasında kapalı 
zarf usulıyle yapılacaktır. 

3 - E~s~ltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 55 kuruş be -
del mukc.cbıl~nde yapı. işl~ri umum müdürlügunden al nabi'u· 

~ - Eksıl~eye gırebılmek için taliplerin ~liralık muvakkat 
tem.ınat veımesı ve Na~ıa Vek5letinden almmı§1'e en az 10000 lira
lık 1.nş:ıat yapm ş oldugunu gösterir müteahlıitlik vesıkası ibr et• 
mesı lazımdır. 

İstekli erin teklif mektuplarını ikinci maadede yazıl tt 
b• 1. k d k . · ı saa en 
ır saat evve ıne a ar omısyon reisliğine makbuz n'tlkab ı· ı 

· k ·a· p d . ı ınc e vernıesı mu tazı ır. osta a olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(731) 1-1'307 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir Nümune hastanesi pav-
yon inşaatıdır. _ 

Keşif bedeli: 111634.03 liradır. • _ 
2 - Eksiltme 15,4,937 tarihinde perşembe günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın-
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 1 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütelerri evrak 558 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 6831.70 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ve en· az yüz. 
bin liralık bir iş yapmış olduğunu gösterir1tnüteahhitlik vesikası ib
raz etmesi Iaz-mdrr. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver • 
meleri muktazidir. 

Postada olac;;ık gecikmeler kabul edilmez. (739) 1-1320 

Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinden 
4.4.937 pazar gün üsaat 14 te Fakültemiz binasında yapılacak o

lan cemiyetin yıllık heyeti umumiye toplantısına bütün üyelerin gel-
melerini dileriz. 1-1387 

K~:;:u~ LJ Y A N J ~ ~:~:: :~k::n 

1
. · 46 senedir durmadan çıkmakta olıın ba baftalrk resimli ga. ~ 

zetenın Ankara'da aatış yeri A K B A Kitabevidir. Se-
~ nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş 

•• 
Nafia Vekal~tinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1- Eksiltmeye konulan iş: Erzurum vilayetinde yapılacak ü. 
çüncü umumi müfettişlik grup inşaatının 720,000 liralık kısmıdır. 

2 - Eksiltme 12.4.937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekfileti 
yapı işleri umum müdürlü~ü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuli yle yapılacaktır. 

3 -Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 36 lira bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gırebilmek için talihlerin 32550 liralık muvakkat 
teminat ~e.tme~i ve nafia vekaletinden alınmış bir teahhüdde asgari 
400,000 lııahk ış yapmış bulunduğuna dair müteahhitlik vesikası ib
raz etmesi lfizımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğıne makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(610) 1-1173 

OPERADA BİR GECE 
Lida Barova - Güstave Fröhljch 

Askeri Fabrikalar idare komitesinin muamelat fi fevkalade ve gayri melhu- akçaları yekunu banka ser-
ve mukarreratına kontrol ~t- zaya karşılık tutulacak ve mayesinin bir mislini hulun- miidürlüiü ticaret 
nıeğe ve kom~tadan her tu~- işbu akçenin miktarı banka caya kadar ifraz olunacak ~ u 

umum 

kaleminden: 
1ü malfımatı ıstemeye sala- .sermayesinin rubuna müsa- ve zarar tahakkuk ettiği za- Af&ğıda mikdar ve cinsi yazılı maheme utm alınacaktır. 28 

·a· vi bir raddeye baliğ oldukda man bu karşılıktan yapıla- nisan 937 tarihine kadar fiatlı tekliflerin umum müdürlüğe gön-
hiyetlı ır · . . . "h · ak · · f 1 k derilmesi lizmıdır. Bu malzemenin .-rtnaıncleri hergün ticaret ka-

20 - Meclisı ıdar~ şı:ke- ı tıyat çesı ı raz o wum- ca mahsup nisbetinde yeni- leminden alınabilir. (804) 
20 - Meclisi idare me- tin bilumum muamela~ı ıda- yacaktır. Şu kadar ki ihtiyat den karşılık ayrılacaktı.r. 200 Ton Gliaer.in. 

~addi mahsusa ve bir mdüd- riyesini intihap ve .~zlı keı;ı- akçesi sermayesinin % 25 ine 16 ,, Glikol 
.. eti muayene için haiz ol u- dı"sı"ne aid olma. k uzer.e. hır baliğ olduktan sonra ondan 1000-1100 ., Nitrat dö eud 
gu ı'kt"d k tama- f" t · ası"yla mı"ktarı 30 ,, Nitrat damonyak ı arı ısmen ve mu··duru·· .......... umıye tev .. a.ıd e- sarıya ıcr ttı b" uu• • .. d ~ 12 '" Odun .aelilozu 

en azasından bir veya ır d Müdiri umumı ı are nisbetı mezkure en aşagı 2 ,, Dinitrotoloul 
kaç zate ha vekaleti mahsu- er. b"" azasından düşerse tekrar temettüattan '40 " 'Kalsine soda 
sa "h . ·ıı· meclisinin ta ıı "f . üb" t . ı ale edeceği mısı ı b ıunınakla beraber banka tevki at ıcrasma m aşere 12 ,, Parafin 
lllesalihi cariyenin rüyet ve u d sahih ol- olunacaktır. 6 ,, Silikat dö sud 
tesv· · d h" hisse sene atına 37 - Hasılatı seneviye 37 - Hasılatı seneviye- 20 " Sud kostik 
bir ıyesı için Hariçten a .ı t deıTildir. Umuru d 20 " Kükfüt (çubuk halinde) 

.veya birkac zatı tevkı 1 ması şar 0 
• • • mü- hisse başına % 3 faiz veya en şirketin muhtemel za- 6 P 

'"l ~ "dareden hangılermın . kif 1 k 1 w :• amuk ipliği (beyaz) g~ ıyebilir. Gerek azadan ve ıd .... umumi tarafından ve hissei temettü ıtasma a- rar an arşı ıgı olarak ayrı- 500 Kılo Pamuk ipliği (sarı) 
t"hrek hariç meyanından in- uru . . r · idare yet etmediği takdirde n~k- lan ihtiyat akçası tamamen 1000000 Metre Beyaz şerit (Pamuk ipliğinden mamul) 

1~ a~ edilmiş olsun bu vekil- hangilerının ~=~~~ meclisi sanı ihtiyat akçesinden ık- veya kısmen temettüa kal- 500 Metre Saf kurşun 00.-u 
c .. rke ~ndel İcab tahsis edil.e- karariyle yapı 

1 
h k da mal edilebilecektir. ııhedilerek hissedarlara tevzi 1~ T•on ~uekr,8u1.fnalltev0hxa "' idarece tanzim o un~lca tes: edilemez. 

-----~ı;erın-.ı:nikt~aY:=ın __ ~_,__-,:~e ı e 1-1399 2 " Zift 
-~--ı-----~~--~--~~~-~-~--~-~:::::~:__--~--~2~~__.:"~T~a~lk~-~~---~~~----J 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddeıi 
No: 111 Telefon. 1230 

Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan · 

Ankara Yenişehir 1074 ada 8 parsel numarada kayıtlı 581/25 
metre murabbaı arsa ve üzerindeki iki kath bir bab karğir evin be
lediyenin 18175 metre murabbaı arsasiyle şuyulandırılarak işbu 
şuyunun izalesi için satılmasına karar veri~en 6?0 metre murabbaı 
arsa ve üzerindeki kargir iki kat ev aşagıdakı yazılı şartlar da-
riesinde satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

(Evsaf ve Müştemilat) . 
Ev iki kattır. Her katın medhali ayrıdır. Alt katta üç oda, bir 

mutbak. bir hela, bir banyo vardır. Üst katta aynıdır. Su, elektrik, 
hava gazı, tesisat ve ceryanı mevcuddur. Üst kat medhali bir bal
kondan girilir. Ayrıca bir balkonda vardır. ittisalinde bir garajı 
mevcuttur. Heyeti umumiyesinin (5400) lira muhammen kıymeti 
vardır. 

Satış peşin para ile olma küzere: 6-5-937 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 den 16 ya kadar icradaire si gayrı menkul sa
tış memurluğunda yapılacaktır. Talipler takdir edilmiş kıymetin 
% yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu vereceklerdir. Tapu harcı ve ihaleden sonra tah
liye masrafları müşteriye aittir. Dellaliye satış bedelinden ödenir. 

2 - Tayin edilen günde teklif edilen bedeli gayri menkule tak
dir edilen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde üç defa nida ettiril
dikten sonra en çok artırana ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde en 
~o kartıran müşterinin teklifi baki kalmak şartile 21.5.937 tarihine 
müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yapılan ikinci bir arttır-
mada üç defa nidadan sonra en çok arttı ran müşterinin üzerine 
ihalesi yapılır. Her iki ihalede ihale bedeli peşinen ve yahud 
taleb ü.ıerine verilen yedi gün mihlin hitamında defaten teslimi 
vezne ecflmediği takdirde ihale bozulur. Ve mal yeniden 15 gün 
müddetle yapılacak artırma sonunda en çok artırana ihale edilir. 
Ve arttırma aralarındaki fark ve mhrum kalan faiz ve sair masraf 
evelki müşteriden tahsil olunur. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrak müsbiteleriyle yirmi gün içinde bildirmeleri. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacaklardır. 

Arttırma şartnamesi 20.4.1937 tarihinden itibaren 936 • 86 
dosyasiyle herkesin görebilmesi için açık bulundurulacaktır. Ta
lihler sat ştan evci gayri menkulün, tapu, imar vaziyetlerini ve satış 
şartlarını görmüş, anlamış addolunurlar. İlanı keyfiyet olunur 1-1402 

Ankara LcHtzım Amirliği !Salıuulırıa 
Komisyonu ilanları 

ILAN 
- Ankara istasyonundaki askeri fırında hamur suyu ısıtma

ga mahsus bakır semaver ile oca~ı ve deposu müteahhidi nam ve 
hesabına olm::ık üzere pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Pazarlığı 7.4.937 çarşamba günü saat 15 de Levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tamirtanı keşif bedeli 40 lira olup muvakkat teminatı 3 
liraJır. Keş.fi komisyonda görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(808) 1-1405 

İLAN 
Tümen birlikleri için 240 ton yulaf kapalı zarfla alınacaktır. Ek· 

siltmesi 8. 4. 93i saat 16 dadır. Muhammen bedeli 15600 lira ilk temi
natı 1l70 lirad r. Teklif mektuµları saat 15 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanuni vesikalariyle 
Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda bulu.• alan. 

(664) 1-1160 

1 
';\)illi \i üclafaa V t•kf1lt•li S:ıtmalma 1 

Komi"')'Otıu ilanları ---------
tHLl'ı' 

1 - Mü!cah!ı:d ı ..• ı ve hesabına 66.000 tane çelik parlak halka 
&çı '· eh 'itı.ıe ıle sat ın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 nisan 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 ·- Hep.;inı tahmin tiat. 284 lira 79 kuruştur. 
4 - İlk ıeminatı 21 lira 36 kuruştur. 
5 - ~artn .me ~H • gün •• o. da g .... ..ııür. Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminatları ile birlikte eksiltme gün ve saatinde M.M.V. Sa-
tın alma Ko. da buluı:maları (643) 1-1126 

1 LAN 
1 - 374 kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye kon

muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 32.500 lira olup ilk teminat parası 
2437 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 21 mayıs 937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler 165 kuruş mukabilinde M. 

M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. (Muhabere ile şart
name gönderilemez.) 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale günü en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektuplarını M. M. V. satın 
alma komisyonuna vrmelçri. (790) 1-1393 

1 
Ask•·ri Fahrika1ar t;mum ~1 iidi.irliiğii Satma)ma 

Komİ"')OllU lliuıları 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 10 TON GÜMÜŞ KUMU 

Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda miktarı' ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma ko
misyonunca 16 - 4 • 1937 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (781) _ 1-1336 

Nafia V ek.aletinden: 
Betonarme Köprü İnşaatr 

ıo • 4 - 1937 tarihli ıah günü saat 16 da Nafia Vekaletinde 
Şose ve Köprüler Reisliği odasında 31 000 lira keşif bedelli Kasta
moni Vilayeti dahilinde ve Kastamoni • Boyabat yolundaki Kıv
rımçayı betonarme köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 155 kı_ıruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 2325 liradır. Eksiltmeye girebilmek için iı
teklilerin yol ve köprü inşaatı yapabileceklerine dair müteahhitlik 
vesikası ibraz etmeleri meşruttur. 

'.L'eklif mektuplarının 20.4.937 sah günii saat 15 şe kadar komis-
yon Reiclj;;foe ver ilmesi lazımdır. (782) 1- 1392 

Ankara İc~a Dairesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan · 

Yenişehirde 1074 ada 7 parsel numarada kayıtlı 391/ 75 metre 
murabbaı arsanın belediyenin 213/25 metre murabbaı arsasiyle şu
yulandırılmış ve işbu şuyuun izalesi için mezkur arsa üzerindeki 
iki katlı evle birlikte satılmasına karar verilmiş olduğundan 605 
metro mürabbaı arsa ile üzerindeki karğir iki katlı ev aşağıdaki ya
zılı şartlar dairesinde paraya <;evrilmek üzere artırmaya çıkarılmış
tır. 

( Evsaf ve Müştemilat ) 
Ev iki kat olup üst katına yandan bir merdivenle çıkılır. Her 

katın teskilatı aynı olup üçer oda, birer mutbak, birer hela, birer 
banyodan ibarettir. Havagazı, su, elektrik tesisatı, ve ceryanı mev
cuttur. Heyeti umumiyesinin 9815 lira muhammen kıymeti vardır. 

Sat ş peşin para ile olmak üzere: 6.5.937 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 den 16 ya kadar icradaire si gayrı menkul sa
tış memurluğunda yapılacaktır. Talipler takdir edilmiş kıymetin 

% yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu vereceklerdir. Tapu harcı ve ihaleden sonra tah
liye masrafları müşteriye aittir. Dellaliye satış bedelinden ödenir. 

2 - Tayin edilen günde teklif edilen bedeli gayri menkule tak
dir edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini üç defa nida ettirildikten 
sonra en çok artırana ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde en çok 
artıran müşterinin teklifi bakı kalmak şartiyle 21-5-937 tarihine 
müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yapılan ikinci arttır
mada üç defa nidadan sonra en çok arttıran müşterinin üzerine 
ihalesi yapılır. Her iki halde de ihale bedeli peşinen ve yahud 
taleb üzerine verilen yedi gün mihlin hitamında defaten teslimi 
vezne edilmediği takdirde ihale bozulur. Ve mal yeniden 15 gün 
müddetle yapılacak artırma sonunda en çok arttırana ihale edilir. 
Ve arttırma aralarındaki fark ve mahrum kalan faiz ve sair masraf 
evelki müşteriden tahsil olunur. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrak müsbiteleriyle yirmi gün içinde bildirmeleri. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

Arttırma şartnamesi: 20 - 4 - 1937 tarihinden itibaren 936 - 85 
dosyasiyle herkesin görebilmesi için açık bulundurulacaktır. Ta
lihler satıştan evel gayri menkulün tapu, imar vaziyetlerini ve sat:ş 
şartlarını görmüş, anlamış ve bunları kabul etmiş addolunurlar. 
İlan keyfiyet olunur. 1-1401 

Anl{ara il{inci 1\hntaka . 
l(adastro Direl{törlüğünden: 

Dikmen şosası ile Büyük Ayrancı yolu arasındaki t~ınmaz 
malların 5.4.937 gününden itibaren ve 1615 inci adadan başlanılmak 
suretiyle tahdidine karar verilmiştir. 

Mülk sahiplerinin alakalanmaları ilan olunur. (798) 1-1396 

Kütahya Vilayetinden: 
K.ütahyada yeni yaptırılan memleket hastahanesi için almacaJC 

676 lıra muhammen bedelli 24 kalem armatör ve ampulleri 9.4.937 
cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul .. 
muştur. 

1 - İhale Kütahya daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. 
2 - Şartnamesi hergün daimi encümen kaleminde görülebilit 

ve istenebilir. 
3 - İsteklilerin bedeli muhammenin yüzde 7,5 ğu nisbctindc 

muvakkat teminatlariyle Kütahya vilayet daimi encümeniM mü-
racaatları. (809) 1-1406 

Maliye Vekaletinden: 
1.3.937 tarihinde yapılan müsabaka imtihanında 108 Halit Ali· 

pınar, 66 Mahmut Ertürk, 6 Zekeriya Erdal, 28 Feyzi Koral, 85 
Mukaddes Ündüz, 35 Adnan Güleç, 93 İhsan Güngör, 22 Rıza Nıa 
Timoçin, 90 Emin Arıkan, 23 Şehriban Nalbandoğlu kazanmıflar• 
dır. (803) 1-1403 

~-•••••r.Bakanlıklar civarrndaıaz•n•r•r•r•••••ı 
TAMAMI 1000 LİRAYA ARSALAR Tel: 1475 

ı1mmamar.1Hı~H'ii ... ~,.,~•mum:am.-111: EH••• 1-1333 

İMTİHANLAR YAKLAŞIYOR ! ! ! 
Ecnebi lisanlardan zayıfsanız 

derhal BERLİTZ MEKTEBİNE koşunuz 
Fransızca, İngilizce, almanca lisanları için hususi ve umumi dersler . 

TecrüQe dersi meccanendir. 
ANKARA: Say lavlar caddesi IST ANBUL: 373, İstiklal Cd. 

1-1914 

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

UCUZ ve TAKSİTLE 

Satılık Arsalar 
Yenişehirin kibar ve itina ile 

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

Kiralık Daire 
İki büyi.ık oda, bir geniş hol. 

Tam konfor. Bahçe. Ziraat ban
kası memurlar apartımam ya
nında. Müsait fiat. Yenişehir: 
Tuna caddesi: 24. Tel. 3ic7 

1-1363 

KiRALIK 
Her t ... lü ! . ..,.ı. haiz bi: 

yük bir apartıman katı kiralık
t. Kale:·· . muşambası, n.:.:. 
tc .: : balkonları, bü ... 1k salo
nu, dört oda, bir hol c...ı.salsiz 

manzarası v:ıı Jır. Yenişehirde 
Kı::ılay memurlar apart m:. ... 
karşısında Düzenli sokak No. 15 
Tel: 3063 1-1334 

Satılık 
BUlK SPOR OTOMOBlLl 
"2004" tele fondan arayınız. 

1-1311 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir s ·neden altı seneliğe ka

dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
,ekilde verilir. Hal No. 3 TL 142~ 

1-1004 

~·.-..·~ • .e..6:-~.e.:-6-~~. ı 
ı : ~ 

~ idrar yolları hastalıkları 
~ mütehassısı 
i 1 DOKTOR 

~ Mecit Sayan 
••. -ycneh- .: ni Çocuk 

Sarayı ca.: .. k:::inde Niy:ı-I Ka
suk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastaları
nı pazardan maada . 
saat on yediden yirmiye ka-
·-. ')ul ve tedavi ·~r. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENi S t N E 1\1 A t A R HALK 
Bugün 1 seansından itibaren 

''Siyah Gözler,, filminin unutulmaz 
yıldızı 

Simone Simon'un 

Herbert Marchall ve Ruth Chaterton 
ile birlikte en •on yarattığı büyük eşer 

Kızlar Mektebi 
Fransızca sözlü 

Ayrıca - Paramunt dünya haberleri 

1 
1 

BUGO~ BU GECE 

Üç büyük yıldızın büyük iedakôrlJ. 
larla yarattıkları emaal•İJ: bir eHr 

ZAFER YOLU 
Büyük bir muvallakiyetle devCllfl ı 

ediyor 

Oynıyanlar: 

F rederic March - L. Barrynıore 
W. Baxter 

Ayrıca - Ekler Jurnal 


