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S KURUŞ 

Hatayda seçim İçin hazırlıklar başladı 
-
Devlet memurlannı 
Ankara'da 
Nasıl yerleştireceğiz? 

Şanghay tahliye edildi 
şehir alevler içinde yanıyor 

- Hizmetçi odası? 
- Hizmetçiyi gündüzlük tutarsı-

nız. Birçokları böyle yapıyor. Fakat 
ıalonda yatıranlar da var. 

- Ya çamaşırlık? 
- Banyodan istifade edersiniz. 

Ve kirası 90 liral Büyük ve kü
çük caddelerden geçerken gördüğü
nüz kat kat gelir yapılarının onda do
kuzu bu haldedir. Başka memleket
lerde en ucuz mesken tiplerinde bi
le, darlık ve rahatsızlık daha fazla 
değildir. İnşa fiatJarmın şimdiki An· 
kara ölçüsünde dahi, 90 lira kiranın 
Uç yıllığı ile, bu apartıman koğuk
larından daha iyisi yapılabilir. 

Falih Rıfkı ATAY 
bilhassa, Ankarada düşüyor. Hay· 
di ışık ve suyu herkesin ken?i i~
kanlarına göre tasarruf edebıleceğı
ni farzedelim. Bu hal, mesken için 
mümkün müdür? 

Ankaradaki inşa yılları, büyük 
memur ekseriyetinin meselesini hal
letmeksizin geçiyor: eline elli lira 
geçen memur, henüz bizim 1922 An· 
karasının hazin şartları içinde otur
maktadır. 

On binlerce mülteci Fransız 
imtiyaz bölgesini kuşattı 

Londra. 9 (A.A.) - Tokyodan bildiriliyor: Hangçeu koyunun 
ıimal kıyısına çıkmıt olan japon kıtaları dün sabah Sunkiang Y~ 
kınında Vangpu nehrini geçerek Şanghay - Hangçeu hattmı kea
meğe muvaffak olmutlardır. ileri harekelerine devam eden bu 
kıtalar aynı günün aktmı Şanghay tehrinin 30 kilometre cenub 
garbisinde bir noktayı İfgal etmitler ve böylece Çin orduau. 
Hangçeu'ya çıkarılan kuvvetlerle Şanghaydan ilerlemekte . ol~ 
kuvvetler arasında çember içine dütmek tehlikesi altına ıırmıt
tir. Barem maaş cedvelinin halini he

pimiz biliriz. Eline geçen paranın 90 
değil, 50 değil, 30 lirasını mesken ki
rasına ayırabilecek olanlar pek azdır. 
Acaba bu memurları nerede oturtuyo
~z? Eski Ankaranın iç sokaklarında
kı kerpiç izbelerin bunaltıcı kalaba
lığına dikkat ediniz: barem ekseriye
ti oraya sığınmıştır. 

Maliye Bakanlığımız birkaç sene 
eve), Ankara kira zammı yekununu 
karşılık göstererek memur meskenle
ri meselesini toptan halletmeğe te
febbüs etti. Senede 1.988.685 lira kira 
~ammı verdiğimize göre, bu sermaye 
ıle ne mikdarda mesken inşa edilebi· 
leceğini hesab edebiliriz. 

Çünkü bu zam, ancak, evini yap
tı.rnuf olan pek küçük, pek mahdud 

Hatırımızda kaldığına göre devlet 
mahallesinin yapılmakta olduğu arsa
ların yanıbaşında, ve daire ihtiyaçla
rından ayrı olarak, bir de meskenler 
kısmı istimlak edilmişti. Bu kısım 
tarla halinde duruyor. Belki de bu tar
la genişletmek suretiyle elde edilecek 
yeni arsalarda evler yapılara~, az ma
aşlı büyük memur smıfının,hıç ma.sraf 
etmeksizin,öğle yemeklerini evlerınde 
yemeleri temin olunabilir. Her halde, 
idare ve memur işlerine programında 
mühim bir yer vermiş olan Celal Ba
yar hükümetinin Ankarada memurları 
yerleştirmek davasını esasından ba
şaracağına şüphe yoktur. 

:-- ,uu.L .;.,· • ::r .......... t.•a "'"I' 1rn. 
çiik memurlara hiç bir fayda temin Türk köyleri haldoncla neır
etıneınektedir. Halbuki kira zammı- ettitimiz raporun bir parçasında de
nın en büyük kısmını da bunlara ve- niyor ki: "Köylerde manevi gıdaya O• 
riyoruz. 

lan arlık hayret edilecek kadar bü· 
Ankara mesken buhranı memur :ır ıı · d k b 

kalitesine tesir etmekte, evlenmeyi yüktü. Çocukların e erın e me te 
Jcitablarından gayri eser olmadığın

.zorlaştırmakta [Ankarada normal dan okumak zevkini gidermek i~in 
nisbetlere göre 30 bine yakın kadın tekrar tekrar bunları devretmektedir· 
noksanı vardır.] ve devlet maa~mın k d ı ,. Jet ve gazete arama ta ır ar.,, 
\'erimini azaltmaktadır: çünkü dev- Atatürk nutkunun kültür davila-

Antakya' Jaki bCJ§kon•olommuz 
8. Firuz Ke•im batkon•olo•luk 

Jaire•inJe 

Seçim son 
konunda 
başhyacak 

B. Menemendollu 
Beyrut yolunda 

Adana, 9 (Hususi Muhabirimiz
den) - ran nın 6 n-Iye fcvknl ,!'te 
komiseri Kont dö MarteJ in yaptığı 

ziyareti iade etmek üzere Beruta gi
den dıf itler bakanlığı Siyaat Müste
şarı B. Numan MenemencioğJu ve ya
nındaki zatlar Toros ekspercsine bağ
lanmış olan hususi vagonla bugün şeh
rimizden geçerek Haleb istikametin
de yoluna devam etti. 

Bruno Mussolini Parı"s sergisini 
ziyaret ettiği esnada 

ispanyada 

Musolininin 
oğlu esir mi? 

Paris, 9 (A.A.) - Maten gazetesi· 
nin Londra muhabiri bildiriyor: İs
panyol asilerinin saflarında tayyare 
subayı sıfatile hizmet etmekte olan B. 
Mussolini'nin büyük oğlu Bruno'nun 

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

Bu vaziyet kartısında, gecele
yin Çin kıtalarının kuvayi külli
yesi garb cephesinden sakin ve 
muntazam bir ıekilde çekilmeğe 
baılamıf, yalnız ardcı kıtalar 
japonlara kartı ümidsizce bir 
mukavemet göatermiılerdir. 
Şanghaydan bildiriliyor: Çin ordu· 

sunun çekildiğini gören Şanghay'ın 
çinlilere aid kısmının sakinleri de 
evlerini boşaltmaga başlamışlardır. 

Terkedilen kısımda bir çok şiddetli 
yangmlar çıkmıftır. Çin kıtalarınm 
gıcrileyi§:i Nantao ile Sanghay'ın prk 
bölgesi halkı arasında panik çıkarmış
tır. 

On binlerce yeni mülteci fransız 
imtiyu bölgesinin ıarb ve cenub ıı· 
nırlarmı kuşatınıt bulunmaktadır. Ja
pon kıtaJarı çinlileri 27 ilk tetrindeki 
gerileyiflerinde olduğu gibi kovala
mak niyetini besler görünmiyorlar. 
Şehrin tahliyesi mahalli saatle 13 de 
sona ermiş ve cenub tarafındaki Lan-
ça mahallesi de japonlar tarafından 
işğal olunmuıtur. 

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 
l~t maaşından memurun yiyeceğine, rma temas eden kıunma: "Okuma 
g~yeceğine, ev eşyasına, kendine ve yazma biJırnİyen bir tek vatandat. bı
pıyasaya artıracağı mikdar, en geniş rakmamak'' emri ile bqlamııtır. 
~sahla sermayelerini 5 aenede ~ıkar- da :ır Kafa asrın yız, en baıit hizmet-
~ğa uğraşan gelir sahihlerinin kese- ler dahi, azçok fik_ir terbiyeıine ihti-
ııne akıyor! __ .-1, d B 

yaç ıöıten-te ır. u zaruret, Tür-

Heyet Adanadan geçerken istasyon
da vali Hadi Baysal, viliyet erkanı 
ve gazeteciler tarafından selamlandı. 
Hatay mlimesilleri de istasyonda bu· 
lurunakta idiler. Trenin istasyonda 

( Sonu 6. rncı sayfada ) 

Pek yakında . .. 

Şimdiye kadar iki mesken koope- kiye'nin senit halk yığınlannm ıuu
~tifi teşebbüsü gördük: bunlar dahi, nana iılerniıtir: Hepıi yeni zamanla· 
ıstedikleri ilk sermayeye göre, ancak nn reviti içinde, bilmekıizin ve öi
dolgun maaş veya ücretli sınıfın iti· renmekıizİD, tam verimli bir vatandaı 
ne yarıyabilir. ve müreffeh bir ferd olmak imkinuz 

En kestirme yol, toplu bir arsa ü- oldupnu bitHtmitlerdir. En büyük TMlye (umh•..luefİIİI 

Subaylarımız maniah 
arazide muvaffakiyetli 

ve güzel binişler yaptllar 
zerinde, en elverişli tipte, hiç olmaz- ırüçlük, terbiyeyi iıte böyle bir ihti. ••J Orduatı müsaba-
ıa 3000 mesken inıa etmekten ibaret- yaç, köylere kadar, her tarafta karın • • kalarınm ikinci gü-
tir. Biz bu meskenlerin memurlara açlığı gibi duyulur bir ihtiyaç haline 15 1 n c 1 nü, dün, muvaffa-
1tıülklendirilmesini muvafık görüyo- ıetirmek idi. Cumhuriyetin yalnız kiyetle geçmiştir. 
ruz. Memuriyete değil, memura ev 1 E- telkinleri değil, say'e temin ettiji tut· Arazi üzerinde ya-
aasen muayyen bir adedde mesken ya- lar bu aayeye varmııtır. Şimdi bütün Yıl d&. • • 1 in pdan müsabakaya 
pıldıktan sonra, arsa bedelleri ve ev memleketi kültür vaııtalan ile cihaz· v11umu ~ birinci günü işti-
lı:iraları, ister istemez, bir idare tehri- lamak kalıYor: onu dahi ıüratle bap- rak eden 16 subayı-
nin makul haddine inecektir ve in- rac:atız. • gazetemiz bir ma11 mız girmiıtir. Mü-
lllek l"- d tk d b sabaka saat tam cuım ır. Yılbafı nu un a u teıkilit için 

Dünkü hükümet programında ba- Atatürk'ün çizdiii e1aılar, senit bir 9 da başlamıt ve 
zı bölgelerdeki itçi meskenlerine na- faaliyetler proıramı ve plim hazırla- müsabakası aııyor yol üzerinde muh-
•ıl chemiyet verilmekte olduğunu mai• müıaiddir. Nitekim Bat· ,. telif noktalarda va-
gördük. Esasen nereye yeni bir fab- bakanunııın nutkundaki busuıi la- zife gören komi· 
r~ka kuruyorsak, orada memur ve it· •mı, bu noktada bizi pek iyi aydın· serlerin notlarının 
çı meskenleri de yapıyoruz. Yanında latmıtbr· Bu tavıiyelerde bilha11a do- tasnifi işi zaman 
~yıeri şehri varken, kombina idare- iu bölgeıini ilk mekteblerden, Van aldığı için, 13.46 
~ı kendi işçi, usta ve memurlarının gölü kenarında kurulacak olan üni· da ıon bulmuştur. 
ıakan şartlarını düşünmiiftür. verıiteıine kadar tam bir kültür te- Güfte için Müsabaka yolu 

Ankaraya geldiğimiz zaman, bura- bekeaiyle kaplamaia aid olanı, kalble- hipodrom muhafız 
11 bir köyden ibaretti. O gündenberi ri heyecanlandımuıtır. Demiryollar s alayı barakaları -
devlet g ö ç masrafını yapmakta ve toteler yatan bütünlüğünü tamam• o o L i r a Orman Çiftliği ce-
devam ediyor. Memur meskenleri, ladıiı ve onu her sün daha fazla bü- nubu Çimento 
bu göç masrafının en tabii faslı telik- yülttüiü ribi, mektebler mımeYi bü- fabrikası cenubu • 
k~ edildiğini, Ankara için husus~. bir tünlüiü ve yuirulrnayı tamarnh•a· Beste için Yahncaktepe • Ka-
kıra zammı kabul edilmesi de goıte- ·~ k cak n milli kudreti her ...:; .. daha ...., • ra usunlar şimali -
rir. Fakat bu zam ne bir sermayeye •-

bracakbr. 1 o o L. a Harb okulu arasın-kalbedilip arsa satın alınmasına ve o 1 r 
ev yaptırılmasına ne de az çok rahat Ordu Kültür Bakanlıiınm baflıca dan geçiyordu. 38 
bir kira evi temi~ olunmasına yarı- yardımcılarmdan biri olduiu gibi, kilometrelik bu yol 
Yor.: öyle za~nediyoruz ki bu :ıam, sa- eiitmenler ıiıtemi memleketin bazı Maktıfat verecetiz 38 yerde manialar-
dece, evi olanların daha fazla maaş ıartlanna göre, meıud bir buluttur. la zorlaştırılmıştı. 
a.lrnalarrna yarıyor. Hükümet bü~ce- Şüpheıiz çok ııkınb çekeceiiz: S 

kültür davaıım a. ..... __ ,_ L_n.: de ubaylanmız elle-
ıı, mesken zammını inşa sennayesı 0 • -s-ru-, _... . 
] en vazifelerimizin en su·· rlenn" den, f-1--t rındeki kirokilerle arak kullandığı zaman, Ankaranın T _. 

lnühim davasını halletmi• olacaktır. o niıbette zanıri ve tatlı olanlardan- yollannı buluyor- Genel Kurmay 8Qfkanı Maretal Çakmak 
:ır • A dır Güfte ve beste irin --11§6· ı d berhal sıhatlerin düzeldiğinı, n- • ~ ~""6 ar 1• mü•abakalan takib eJiyor 

kara memuriyetlerinin istekle aran~ı- Butlanlar yurdu olan ounanb Tür- cak olanların riayet ede- Her binicinin mesafeyi azami 2 atli, her istenilen hareketi doğru ya-
ğını, evlenmelerin ve nüfusun arttıgı- kiyesi, maddi manevi her hu1Uıta, an· cekleri fQTıları bir 1"" saat 5 dakikada bitirmiş olması la- par, arızalı ve manialı arazide atılgan 
n~: Ankara piyasasının can!andığını cak ilmin •e aldın hikim olduiu Y•P- gün içinde bu sütunlaTda zımgeliyordu. Genç subaylarımız, e- ve canlı yürüyüflere alıtkan kabili-
i0tıeceğiz. Şurası doğrudur kı mesken, yeni ve ileri bir vatan olmaktadır. velki gün olduğu gibi, umumiyetle yetleri haiz bulunmasından ibarettir. 
1tık ve su ucuz olan daha doğrusu, Ain' vazifenin olduiu sibi, bu tere- bulacaksınıs iyi not almışlardır. Bu mUsabakala- Memnuniyetle görülmü!}tür ki, yur-
tabii olan yerlerde tü;k maatının kıy- fin de büyük biaaesi kültür hizmetle- rın tertibinden maksad iki günlük dumuzun umumi güvenini haiz ordu-
Jncti lmyUktür. Bu kıymet kira •. k.ilo· rine nefislerini hasreden öiretmen, programa göre harb a1mın talim ve muzun serkin binici subayları bu 

- __ ___._.,_ ______ ~~----~....-.ı.irl..ı.ıe.__.111~·tm~•~n~••~ili~mtıa~--•-~-cagı··~"~ra-L..::====::::=::===============·~~ s ~- terbiye ile sa lam, idaresi kolay, ita· ( Soau 6. ıacı sa)•lada ) 

Mareıal Cang • Kay - Selı 
ve lıatuı 

Yunan kurmay heyeti 
tıtanbul, 9 (Telefonla) - Yunua 

genel kurmay başkanı general Papa
gos ve maiyetindeki heyet bugiin u. 
at 14 de Taksim cumhuriyet ibidesi· 
ne çelenk koydular. Heyet saat 18 de 
Romanya vapuriyle Pireye hareket 
etti. 

Fıkra 

Bir döviz kaynağı 
Fransız sanatkarı: 
- Oooh, şu sermayeye bakınız, dl· 

yordu. 
lstanbul grup kızılı i~inde ya,.-

yor: 
- Öyle bir serma~ 1ci yarıszm 

tabiat koymuştur: lstanbul, yeryü
zünün en güzel Ş1 '1ri ... Ôteki yatılll• 
nı da tarih ve oedleriniz koymuıtur: 
lstanbulda dört yüzden /azla canlı 
abide var. Ve nereyi kazsanız, hangi 
çöplüğü temizleseniz, hangi duvarın 
badanasını silseniz, bu sermaye artı
yor. 

''Turist memleketi, turist memlt!
keti/ Fakat o memleketler tabiat ve 
tarih tarafından size devrolan bu 
servetin binde birini suni olarak va
cuda getirmek için milyarlar harca
maktadır. Siz ise yalnız biraz sokak· 
larınızı düzeltmek, plaj/arınız ara
sındaki yolları yapmak, bir ilci otel, 
bir tiyatro, hulasa bir mikdar ürba
nizm cehdi ve masrafı, başkalarının 
sarfetmekte olduğunun binde biri ile!, 
hiç birinin hayal bile etmediji. mti
ceyi elde edersiniz. 

''lstanbul kadar bütün şartlar.ı biı 
- arada toplıyan tabiat - ~hri yoktur: 
meseli Romanın ne tabiati rtt de de
nizi var.,, 

Dünkü hukümet programrnda tu
ristik değeri olan şehirlerimizıe dev
let tl!rafından yardım edilmek bahsi, 
hiç §Üphesiz, lstanbul hallunı "' 
işrklar11116 sevindirmiştir: f111cat bun
dan bizzat hazne de azami istifade 
edeceğine şiiphe edilebilir mi? lstan
bul ve Marmara, cennetinin imarı, 
en verimli ve zengin endiistı ıden 
biri olacak olan döviz $d'Dayiiain k11~ 
r11lmuı demek.ur - Fatay 



-2-

_, .........................•...............................................• ~ . . . . . . . KÜLTÜR VE İNSAN 

Aile toplantllar1 
Cemiyet hayatı içinde, aile toplantılarının ehemiyeti büyüktür. Eski 

aile, bunu anlamamış değildir. Menşeleri "harem" yahud "selamlık" 
olsun, bugün ağızdan ağza dolaşan bir çok hikayeler, masallar ve za
rif sözler vardır ki, eski devirdeki kültür olgunluğunun reddedilemez 
delilleri gibidir. Ancak, o cemiyet, o aile ve o hayat ile beraber görüş, 
artık tarihe karışmıştır. Ramazan sohbetleri, helva sohbetleri, mangal 
başı safaları, tandır - name'ler, istesek de yaşatılamaz. Cemiyet, umumi 
yaşayışında nasıl iee, maktalarmda ve teferruatında; ahlakında ve es
tetiğinde; duyuşlarmda ve düşünüşlerinde de öyledir. Eski devirlerin 
yaşayış tarzına tetabuk edecek sahneleri taze taze yaratmak~ 
ta devam etmemiz için, on yedinci ve on sekizinci yüz yıla kadar av
det etmemiz lazımdır. 

Eskiden, "harem" den ayrı "selamlık" dan da keza ayn bir kültür 
intişar ederdi. "Harem", erkeğin bulunmadığı bir mecliste erkeğin 
duymayacağı gibi konuşurdu. "Selamhk" da, böyle. Bunun içindir ki, 
kadın değil hatta hazan erkek meclisinde bile nakledilmiyecek kadar 
.. galiz" bazı hikayelerimiz ve şakalarımız vardır. 

Bu gün kadınlı erkekli toplantılar yapıyoruz. Ye bunun henüz baş
langıcındayız. Bu hususta, henüz hiç bir ananemiz yoktur. Ekseriya 
geliıi guzel oturup kalkıyor ve konuşuyoruz. 

Böyle toplantılarda, hem kadını hem erkeği alakadar edecek bahis
ler açmak, zorumuza gidiyor. Kendiliğinden öyle bir vaziyet hasıl o
luyor ki, içimizden birisi, bağırıyor : 

- A - gene .. harem - selamlık" yaptınız, olmaz r 
Böyle bir hal vaki olunca, kadınlar elbiseden, kumaştan ve hızmet

çiden erkekler de politikadan bahsediyorlar. Bir müddet için bir arada 
konuşulursa, ekseriyetle .. dedikodu" yapıyoruz ve tanıdıklarımız
dan birini batırıyoruz. 

Kendi edebi kültürümüze ehemiyet versek ve okusak, yahud mem
leket içinde seyahatler yapsak, yahud hayatın bütün şekilleri ve safha
ları ile içten alakadar olmağa alışsak, üzerinde durulacak ne kadar 
müşterek söz ve bahis bulabileceğiz. 

Bu anlattıklarım üzerinde dikkatle dursanız. bu yazıyı kim bilir da· 
ha ne kadar güzel ikmal edersiniz. - B. 

Mütekait, dul 
ve yetimler 
150 liraya kadar 

Buhran vergisi 
vermlyecekler 

Aldıkları para mikdarı 150 liraya 
kadar olan mükelleflerin 30 lirasından 
iktisadi buhran vergisi alınmamakta
dır. Diğer taraftan mülki ve askeri 
tekaüd, dul ve yetim maaşları, bunla
rı alanlarm diğer istihkaklariyle bir
leştirilmek suretiyle 150 lirayı doldur
duğu takdirde iktisadı buhran vergi
aine tabi tutuluyordu. 

Finans Bakanlığı, Divanı Muhase
batla anlatmak suretile 150 liranın 
tayininde, tekaUd, dul ve yetim maaş
larının hesaba katılmamasmı karar
laştırmıştır. Bakanlk, tekaüd, dul ve 
yetim maaşları da hesaba katılmak su
retile aldıkları para yekunu 150 lirayı 
bulanların timdiye kadar verdikleri 
iktiıadi buhran vergilerinin geri ve
rilmesini de kararlaştmnıştır. 

İstanbul kömür 
mıntakası 

hazırlanan 

• • 
ıçın 

• 
proJe 

Vapur buhranına 
karıı tedbirler 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İhracat 
mevsimi dolayısiyle baş gösteren va· 
pur buhranına karşı, deniz yolları i
daresi tedbirler almıştır. Ayvalık, 
İzmir, Mersin postalarında değişiklik
ler yapılmıştır. !zmir surat postaları 
cumartesi gilnleri saat ıs yerine, pa
zar günleri sat on buçukta kalkacak
tır. Böylelikle vapurlar İzmirde yedi 
saat yerine yirmi dokuz buçuk saat 
kalacak ve fazla yük alabilecektir. 

Mersin postaları perfCinbe günleri 
saat 11 yerine cuma günleri saat 11 e 
alınmıştır. Ayvalık postaları da cuma 
ve salı günleri yerine cumartesi, çar· 
şamba günleri kalkacaktır. Ayvalık 
postaları bu suretle 1stanbulda iki 
gün eşya yüklemek fırsatını kazana
caklardır. 

Cürüm üstüne 

yakalanan hırsız 
Ulukapı caddesinde bakkal Osman 

oğlu Osmanın dükkanına, boşta gezer 

takımından Süleyman oğlu Milkerrcm 
kilidi kırmak suretiyle girmiştir. Mü
kerrem bu esnada oradan geçen bekçi 

Şevket tarafından görülmüş ve cürüm 
üstü yakalanmıştır.Mükerrem bekçiye 
şiddet göstermiş ve kaçmak te§ebbü
sünde de bulunmuştur. Yetişen devri
yeler Milkıerremi yakalamı,lardır. Mü
kerrem müddeiumumiliğe teslim e 
dilmiştir. 

ULUS 

B. Sükrü Kaya 
İstanbulda 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İç Ba
kan ve C. H. P. genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya Anadolu ekspresine bağ
lan~ hususi vagonla bu sabah şehri
mize gelmiştir. B. Şükrü Kaya Hay
darpaşa garında İstanbul valisi B. Üs
tilndağ, Emniyet direktörü ve sair ze
vat tarafından karşılanımıtır. B. Şük
rü Kaya Haydarpaşadan otomobille 
Fenerbahçedeki köşküne gitmiş ve ak
şam üzeri İstanbula geçerek ziyaret
lerde bulunmuştur. 

Yeni ticaret 
anlaşmaları 

Romanya hilkilmetiyle hUkümetimlz 
arasında yapılacak yeni ticaret ve kli
ring anlaşması müzakerelerinde bu· 
lunmak üzere bir heyetimiz bu hafta 
sonlarına doğru Bükııeşe gidecektir. 
Heyetimiz ekonomi bakanhğı idari 
müsteşarı B. Faik Kurdoğlunun reiı
liğinde, finans bakanlığı nakld işleri 
genel direktörü B. Halid Nazmi, tiirk
ofis ikinci reisi B. Nihad ile türkofis 
Bükreş masası şefi ve merkez banka· 
smdan bir zattan mUrekkebtir. 

'lO • lI .. 1931 

İcra İşlerinin 
düzelmesi için 

Macarlarla yeni ticaret 
anlaşması 

Yeni yolca •alonanun maketi 

Adliye Bakanlığı, Batbakanımızın 
progı;amlarında işaret ettikleri gibi 
icra dairelerimizi ıslah etmek üzere 
İsviçre hükümetinden icra dairele
rinde bilfiil iş görmüş olan bir icra 
mütehas11rsr gönderilmesini istemiş
tir. Bugünlerde !sviçreden malUınat 
beklenmektedir. Bakanlık, icra daire
lerimizin ıslahı etrafında evelce yap
tırmış olduğu incelemeler neticesi
ni bu mütehassısa verecektir. Müte
hassıs kendi incelemeleriyle evelce 
yapılmış olan incelemelerden alacağı 
neticeye göre bir rapor hazırlıyacak
tır. Bu raporda icralarımıza verile
cek yeni 9ekil gösterilecektir. 

Macar hükilmetiyle hüktimetimiz a
rasında bir müddettenberi yapılmak
ta olan yeni ticaret anla§ması müza· 
kereleri bitmiştir. Macar heyeti anlaş
ma projesini hükümetine arzetmek ü
zere Pe~teye götürmüştür. Bunuın ö
nümüzdeki günlerde imzalanacağı 

t ahmin edilmektedir. 

İstanbul' da modern bir 
yolcu salonu yapılacak 

Yeni 
konforu 

salon yolculara bütün 
temin edecek ıekildedir 

Eski on kuruşlu~lar 
ve yirmibeş 
kuruşluklar 

Bu ay sonunda 
tedavülden kalkıyor 

Hilkümet geçen sene yaptığı bir 
ilan ile, eski 10 ve 25 kuruşlukların 
bir sene sonra tedavülden kaldırıla
cağını bildirmişti. Bu müddet ayın 
otuzuncu günü akşamı nihayet bul
maktadır. Bu tarihten sonra eski 10 
ve 25 kuruşluklar geçmiyecektir. Es
ki beş kurutluk ve yUz parahklar Fi
nans Bakanlığının 11§.n edeceği tari
he kadar tedavülde kalacaktır. 

Bir memur ölü 

bulundu 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Hakkı 

isimli bir memur Beşiktaşta Ihlamur 
k<işküne giden dere yolunda ölü ola
rak bulunmuştur. Hadiseden önce üç 
sil~h sesi işitllmi,tir. Yapılan mua
yenede Hakkının ağzından vurularak 
öldüğü anlaşılmıştır. Cesed Morga 
kaldırılmış ve tahkikata başlanmıştır. 
Hadisede bir cinayet şüphesi bulun-
maktadır. 

Akademi mimari §Ubesinden 
mezun olanlar 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Güzel 
sanatlar akademisinin mimari şubesin

den bu yıl se~iz genç mezun olmuştur. 
Bu gençlerin diplomaları bugün güzel 
sanatlar akademisinde merasimle ve

rilmi,tir. 

Letonya ve Danimarka hükü
metleriyle yapılan görüşmeler 

Letonya ve Danimarka hükümetle
riyle hükümetimiz arasında yapılacak 
yeni ticaret ve kliring anlaşmaları 
müzakerelerine, Letonya ve Danimar
ka ticaret heyetleri ile davam olun
maktadır. 

lsviçreden de bir heyet 
geliyor 

İsviçre ile yapılacak yeni ticaret ve 
kliring anlaşması için hükümetimizle 
müzakerelerde bulunmak üzere bu ay 
sonlarında şehrimize İsviçreden bir 
ticaret heyeti gelecektir. 

Yeni ticaret kanunu 
etrafında çalı~malar 

Temyiz mahkemesi reislerinden 
B. Fuad HulUsi ile, Adliye Bakanlığı 
Hukuk İşleri Genel Direktörü B. Şi
nasinin reisliklerindeki deniz ve ka
ra ticareti kanunlarım yeni baştan 
hazırlayan komisyon çalışmalarına 
devam etmektedir. Komisyon önü
müzdeki aylarda çalışmasını bitirerek 
hazırlıyacağı projeleri bakanlığa ve
recektir. 

Manisada dikilecek 
l<urtuluş 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Manisa
da dikilecek kurtuluş anıtı için açılan 
müsabaka neticelenmiştir. Bir çok 
türk heykeltraşlarmm girmif olduğu 
bu mUsabakada, jürıi heyeti birincili
ği ve ikinciliği heykeltra§ B. Ejderin 
maketleııine vermiştir. B. Ejder 1500 
lirabk milklifatı almıttır. Anıt 50000 
liraya çıkacaktır. 

İstanbul liman idaresinin 
çalı~ma programı 

İstanbul liman işletme idaresinin 
1938 - 1939 çalışma programları Eko
nomi Bakanlığınca tetkik edilmekte
dir. Bu programlarda, İstanbul lima
nında umumi mağazalar, antrepolar 
intası, tahmil ve tahliye işlerinin ko
lay, çabuk ve ucuz yapılması, tarife
lerin indirilmesi imkanları en kısa 
bir zamanda araştırılması ve tahak
kuk ettirilmesi de vardır. Programla
rın bugilnlerde bakanlıkça tasdiki 
beklenmektedir. 

lstanbul (Hususi Muhabirimizden) - lıtanbul, yakında m& 
dern bir yolcu salonuna kavuşmak üzeredir. Bu suretle latımbulu 
seyyah şehri yapmak için ilk adım atılmıt oluyor. Bu salon bütün 
ileri garb memleketlerindeki yolcu salonlarına et olacak ve N
ristik bütün ihtiyaçları karşılayacak bir mükemmeliyette olacak• 
tır. Yeni salonun bütün hususiyetlerini bildiriyorum: 

Kamutay 
• 

ruznamesı 
Kamutay bugün saat 15 de topla

nacaktır. Kamutay ruznamesini yazı
yoruz: 

1 - Büyük Millet Meclisi muha
sebesi eşhas borçlan hakkında mec
lis hesablarxnm tetkiki encümen maz
batası, 

2 - Çinenin Demirci köyünden 
Salih oğlu Ahmed ve Salih oğlu Os
manm ölüm cezasma çarptırılması 
hakkındaki Başvekalet tezkeresi ve 
adliye encümeni mazbatası, 

3 - Erzincanın Silbia köyünden 
Mahmud oğlu Muhiddinin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başve

kalet tezkeresi ve adliye encümeni 
mazbatası, 

4 - kill•~n AJ..-.ı. 1":7U.......1...... U

tafa oğlu Hasanın ölüm cezasına 

çarptırılması hakkında Başvek!Iet 
tezkeresi ve adliye encümeni mazba
tası, 

U9ağın Hamidiye mahallesinden 
Mazak oğullarından Mustafa oğlu 

Mehmedin ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başvekalet tezkeresi ve 
adliye encümeni mazbatasr, 

6 - Manisa mebusu B. Sabri Top
rağın, vekaletler müsteşarlarının Bü
yük Millet Meclisi azasından inti
habları hakkında kanun teklifi ve 
teşkilatı esasiye encümeni mazbatası. 

Balkondan 
düşmüş 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Yeni köy
de koy başı caddesinde oturan Bn. 
Fazilet balkondan ta~lığa düşmü,, a
ğır ııurette yaralarumştır. Bn. Fazilet 
hastaneye kaldırılmış ve tedavi&ine 
batlanmıştır. 

Yolcu aalonunun uzunluğu &t 
metre, genitliği 38 ve eokak cep
hesi de 17 metre yüksekliğind• 
olacağrndan binanın üç tarafı 
müteaddid servislerle çerçeveo 
lenmiş olacak ve içinde gümriill 
muamelelerine mahsus büyii)I 
bir salonu bulunacaktır. 

Büyük aalon 
Gemilerden doğrudan doğruya ka

raya çıkan seyyahlar, bu salonla kar
şılaşaca klardır. Seyyahlar, geminin 
güvertesinden binanın taraçasına dU. 
ayak ve müteharrik bir iskele ile ge• 
çeceklerdir. Gemiden çıkar çıkma• 
çok iyi intibalarla karşılaşacak oları 
seyyahlar, iki taraflı geniş ve rahat 
bir merdivenle bu ıalona inecekle:r
dir. 

Muamelede kolaylık 
Karaya çıkmak için lAzımgelerı 

muamelelerin kolaylıkla ve sUratle 
J""'-p•hn • •au a. '-"u.1.lu 1~111 1\ı.111 "i:lu.1-a•J-

tertibat bulunacaktır. Mesel!: yol• 
cular rahat rahat merdivenlerden 
inerken, e11yalarına mahsus mütehar~ 
rik kemerler üzerinde bavulları va~ 
purdan gümrük masalarına indirile
cek, tatbik edilecek bir numara uıuUI 
ile bavullar kolaylıkla sahibleri tara
fmdan bulunacaktır. 

Muhtefe.m bir •alon 
Salon, çok büyük bir itina ile tan

zim edilecektir. Memleketin renkli 
taşlarının kıymetlerini gösteren bir· 
çok mermer pllklarla duvarlar ve 
yerler ıUslenecektir. Bu salonda 'V'O 

bunun üstündeki salonda kapılarınuı 
maden çerçeveleri bulunacaktır. Bıı 

çerçeveler bakır ve kromdan yapıla,. 
caktır. Denize bakan cephe muhte§enl 
bir camekan 'eklinde olacak ve tava• 
na kadar yükselecektir. Bu cam ge
celeri ışıklanacaktır. 

Otomobil kolayl1iı 

1stanbulun bUyUk derdlerinden bi
ri olan kömür mıntakaaı için hazır
lanan projeler Ekonomi Bakanlığına 
gelmiştir. Yeni den tesis edilecek kö
mür mmtakasma aid bu projeler ba
kanlıkça tasdik edilir edilmez inşaata 
başlanacaktır. Bu husustaki tedbirle
re ve hazırlıklara ~imdiden başlan

mıştır. Mıntakanın nerede tesis edile
ceği şimdilik gizli tutulmaktadır. 
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Seyyahlar, gümrUk muamelelerini 
bitirdikten sonra geni' bir geçid va• 
ıutasiyle salon binasının çıkış kapı
sına gelecek ve bir cam markiz ile ör• 
tülmüş olan bu kapıdan, kendilerini 
şehre götürecek otomobillerin sırala• 
narak bekledikleri parka çıkılacaktır. 

Kamutay çağrıları 
Dahiliye Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 
X Arzuhal Encümeni umumi he

yet içtimamdan sonra toplanacaktır. 

Karsta hararet nakıs 
6 derece 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç
miş ısı gece 6, gündüz 19 derece ola
rak kaydedilmiştir. Dün yurdun Ko
caeli, Karadeniz mıntakalarında hava 
yağışlı, Trakya, Ege ve orta Anadolu
nun garb kısımları bulutlu, diğer 
mıntakalar açık geçmi~tir. Dünkü ya
ğışların karemetreye bıraktıkları su 
mikdarları Kocaelinde 1 kilogram, 
Zonguldakta ise çok az mikdardadır. 
Dün en düşilk ısı Karsta sıfırın al
tında 6, en yüksek ısı da Adanada sı
fırın üstünde 26 derece olarak kayde
dilmiştir. 

Kazalar 
Dünkü Ulus'un lstanbuldan al

Jığı bir telefon haberi içinde tam 
üç tane kaza vardı: bir bisiklet bir 
çocuğun kaburgasını krrmr§, bir o
tomobil bir kadım çiğnemiş ve de
nizde iki motör biribirleriyle çar
pışmışlar. 

Otomobil kazaları bizde de, Av
rupada da, Amerikada da günün 
meselesidir; eski dti.nya v.e yeni 
dünya mizahına da bol bol sermaye 
veren bir mesele. 

Şu amerikan esprisini . duymU§• 
muydunuz: 

Bir nevyorklu ile bir şikagolu 
konuşuyorlar. Nevyorklu diyor ki: 

- Bizde otomobil endüstrisi çok 
ilerledi. Şimdi fabrikaya sipariş e
deceğin otomobil, yarmı saat son
ra hazırdır, direksiyonunun baŞ1na 
geçebilirsin. 

Şikagolu gülüyor: 
- O da bir şey mi, diyor, bizde 

siparişten yarım saat sonra sade o
tomobil kullanmış değil, adam bile 
çiğnemiş olursun . ., 

Bir de bir İngiliz karikatürü
nün şu lejandını tekrarlıyalım: 

"/ki arkadaş arasında: 
- Fakat bu kadar üzülmen de 

doğru değil, adamcağız tabii bir ö
lümle, otomobil altında kalarak öl
dü.,, 

Seyrisefer kazalarrnın onune 
geçmek için lngiltere ile Amerika
nrn başvurmadrğı çare kalmamı§-

trr: seyrisefer memurlarına sinema. 
makinaları vermek, kazıa işliyenle
ri iki üç ay mecburi kurslara devanı 
ettirip sonunda imtihan veremezler
se hapis.haneye yoJJamak gibi .•. 

Bizdeki otomobil kazalarında ise 
çok defa bilgisizliğin sunturlu rol
ler oynadığını sanryoruz. Mesel§, 
lstaİıbulda Bedia isminde bir Ba
yanr kendi kulJandrğı hususi oto
mobili ile çiğneyen manifaturacı 

Bohur, bu işten, kim bilir, ne ka
dar anlıyordu? - T. t. 

Şükretsinler! 

İatanbul'dan gelen bir zabıta ha· 
berinde deniliyor ki : 

"Zabıta Takaimde gizli bir ku
marhane meydana çıkardı. 8 ki
ıiyi cürmü meıhud halinde yaka
ladı. Cürmü meşhud mahkemesin· 
de biri 50, diğerleri onar lira para 
cezasına mahkum oldular,,, 

Bu kumarbazlar, her halde bir 
yiyip bin §Ükrebinler. Eğer zabıta 
kendilerini yakalamasaydı, böyle 
toptan 120 lira ile yakalarını zor 
kurtarırlardı. Kim bilir kaç 120 li
raları gidecekti? 

Hangi taarruz, hangi 

masuniyet? 

Bir §ehir meclisinde gece yarı· 
sından sonra tehrin umumi yerle· 
rinde, bina ve apartmanlarda gü
rültü edilmemesi, çalgı çalınma· 
ması hakkındaki madde, giirültü
lü bir münakata açmı~. Azadan bir 
kışmı vatandaşların istirahati için 
bu maddeyi faydalı bulmUJlar. Bir 
kı5IDJ da §U itirazı yiikaeltmi§ler: 

- Efendim mesken taarruzdan 
masundur! 

Bazı yüksek prenaip)er, tatbi
kat aahaama indirildikleri zaman 
ne kadar yanlı§ anlatılıyor. Evet, 
"mesken taarruzdan masundur,, 
doğru; doğru ama 12 den birden 
sonra vur patlasın çal oynaam ha· 
yatmı yasak etmekle meskene ta-
arruz edilmi§ olmaz; meskenin ko
nu komıuya taarruzun\Dl önüne 
geçilmiş olur. 

Mesken taarruzdan masun da 
bütün bir gününü çahıarak geçir
miı yorgun bir vatandaım dinlen-

mek, uyumak hakkı taarruzdan 
masun değil midir? 

Bir .ljelırin ufah mmırafları! 

Nevyork'un dünyada ultra-mo
denı bir tehir olduğuna §Üphe e
der misiniz? Fakat bugünkü Nev
york - kendi aleyhine olarak -
dünkü Nevyork değildir. Çünkü 
büyük binaların sıvaalrmı ve ba
danalarını değiıtirmek, cebheleri· 

· ni temizlemek, damlarını tamir et
mek için harcanması lazım gelen 
para 200,000,000 İngiliz liraaı tut· 
maktadır. Bu rakamı Johnı Man
ville istatiatik bürosu veriyor. Yi· 
ne aynı istatistiklere göre Nev
york ikametgahlarının bu tekilde 
bir tamirden geçirilmeai için 
10,000.000 İngiliz lirasına ihtiyaç 
varını§. 

Geçenlerde bir amerikan gaze· 
tesi Nevyork yazı makinelerine sı-
fır dayanmadığını söylüyordu; te· 
vekkeli değilmi§ .•. 

Kaçırmış 

Boına' da 63 yaşında bir ihtiyar, 
genç bir kıza atık olmuf. Gitmif, iı· 
temiş. Gönül itlerinde de bir teka
üdlük yaıı olacak ki, zavallı qıka 
kızı vermemişler. O da bir gÜn tul· 
muf, kızı kaçmmf. 

AJtmtf üçlük aıık için "kn ka
çırmı§" değil de sadece ''kaçırmıı'' 
desek daha doğru olmaz mı? 

Zemin katında resmi heyetler• 
mahsus bir kapı ve bir salon buluna· 
caktır. 

T qyi ve kartılayıcılar 
Akraba ve dostlarını karşılayacak 

ve uğurlayacak olanlar için de salon• 
da yer ayrılmı,tır. Teşyie ve karştla
mağa gelenler için, binanın blitiln de
niz cephesini boylayacak olan Ustil 
örtülü taraçaya kapıları olan iki sa
lon bulunmaktadır. 

Lokanta 
Birinci mevki salonundan, üst ki' 

tın büyük bir kısmını ifgal eden lo' 
kantaya süslü ve muhte,em bir met'' 
divenle çıkılacaktır. Bu lokanta bil" 
yük bir titizlikle hazırlanacak, bil" 
hassa döşemelerinin zarafeti ve di• 
ğer teferruatı ile en titiz insanlart 
bile memnun edecek bir halde ola
caktır. 

Diğer ıalonlar 
Bu esaslı salonlardan başka, gü~"' 

rük muhafazası, emniyet ve liman s• 
dareleri için bürolar bulunacaktı~· 
Kiraya verilmek üzere otuz tane bil" 
ro bulunacaktır. 

Kule ve aaat 
Binanın üzerinde limanın umuııd 

manzarasına hakim Ifıklı ve büyük 
bir kule bulunacaktır. 34 metre yülc"' 
sekliğinde olan '·ulenin üstünde bit 
saat bulunacaktır. 
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lngiltere 
DÜNYA HABERLERİ Şişhane 

faciasının 
muhakemesi 

ve Fransa 
karşısında 

ltalya ve Almanya 
Son a:y•--

lll\l l<U". zarfında milletleraraaı 
Gaaebetıer; ... LL! !_l~L •• le L! t"ilddey -u.QU aerg.ı.nua oy uır 

~ varmııtır ki müstakbel bir 

B. Çemberlayn dış politika 
Meseleleri hakkında 
Mühim bir nutuk verdi 

Belçika kabinesi 
gene kurulamadı 
Brüksel, 9 (A.A.) - Dün gece B. 

Anadolu yaylasndan 
dünya siyasetine 

bir bakış 

~ 1dıı arta babsedilmıektedir. 
de.,İ?-d de__vletlet", harbtan evvelki 
ttlın le oldaga gibi iki zümreye ay • 

1§ ardrr· b. 
Itatya ·~ · ır tarafta Almanya ve 
tere • dıger tarafta da Fransa, fngil-
devle:~ Sovyet Ruaya, ikinci derecede 
Ingilt er de hesaba kablacak olursa. 
kalab~re ve Fransa zümresinin daha 

Londra, 9 (A.A.) - Belediye reisinin senelik ziyafetinde bu 
akşam nutuk ıöyliyen Başbakan Çemberlayn Çin - Japon anlaş
mazlığından bahsederek demiştir ki: 

Spaak yeni kabineye girecek zatları 
toplayarak kendilerile geniş fikir te
atisinde bulunmuş ve bu zatlar da 
menıub oldukları grupların tasvibine 
talikan kabineye girmeği kabul etmiş
ler, bununla beraber dün akşam yine 
esaslı bir neticeye varılamamıştı. 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Şi~hane 
yokuşundaki tramvay faciası davası
na bugün ağır ceza mahkemesinde de· 
vam edildi. Şirket avukatları ve suç· 
!ular müdafaalarınr yaptılar. Şirket 
avukatr ehli vukuf raporuna itiru 
etti ve mahkemeye getirilmiş bulu
nan fren üzerinde izahat verdi. Ha
vanın yağışlı olması yüzünden kaza
nın kaymadan ileri geldiğini söyle
di. Vatmanın ve 9irketin beraetini is
tedi. Mahkeme davayı kararını bildir
mek üzere başka bir güne bıraktı. 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi, · 
Almanya, Japonya ve ltalyanm aon 
zamanlardaki tecavüzkar vaziyetle
rinden yalnız onları değil, sulh ceh· 
hesinin müdafii olmak mevkiinde 
bulunan diğer büyük devletleri de 
mesul tutmak icabettiğini aöyliyerek, 
dünya siyasetinde tecavüz hareketle• 
ri daha ilk başladığı zaman sulhçu 
kuvvetler sağlam ve azimli bir blok 
halinde birleşmiı olsalardı dünyanm 

ık olduğu meydana çıkar. 
•- Acaba böyle bır" harb dild·-· l[ada zanne ıgı 

"- lngiliz hükümetinin hedefi ötedenberi Çin - Japon anla-ş
mazlığını her iki taraf nezdinde teşebbüslerde bulunarak hallet. 
mek ve aynı zamanda bu hususta Amerika hükümeti ve diğer 
alakalı devletlerle sıkı münasebetlerde bulunmak olmuıtur. 

Maatteesaüf bu gayretler şim-ı-----------

B. Spaak yeni kabinedeki bakanlık
ların listesini de tanzim etmiş bulunu
yordu ve bu sabah saat 1. dan itibaren 
yapılan görüşmeler neticesinde uyu§ -
ma hasıl olduğu takdirde bu listeyi 
krala takdim edecekti. büy~Yaltın mr? Tanlı göstermiştir ki 

llıuh rnuharebeler ancak biribirine 
"- asını olan kuvvetler araamda mu· 
~ •ne huaule geldiği ıaman çıkar. 
apoJeoıı cfe....:.....LL• A h rb !1-•a. ı.·· .. "•.&OUCXı umumı a uıı: 

tir, lc:i. UyU.Jr barb da JU deni Öğl-etmİ§• 

diye kadar muvaffak olamamış
tır. Amerikanın Brüksel konfe
ransına iştirakini Şikago' da Ruz
velt tarafından ızhar olunan ar
zunun gerçekleşmesine doğnl ilk 
ve çok kıymetli bir adım olarak 
telakki ediyoruın.. 

Romanya valide kraliçesi 
ağır ~asta 

Ancak öğleye doğru yine bedbin şa
yialar dolaşmağa başlamıştır. Bu arada 
kabine listesine dahil bulunan dört ka
tolik flaman bakandan biri B. Spaak'ın 
lqıbineyi kurmaktan vaz geçeceğini 
söylemiş, "her şeyin kırıldrğınr., ilave 

Romanya da 
kabine krizi b.aşladı 

bugünkü karışık vaziyetine düpne· 
mit olacağ1111 söyleyerek, tecaVÜ• 
zihniyetinin, aulhçu devletler arasın· 
daki ımlatmazhk ve acizden kuvvet 
ve ce&aret aldığmı söylüyor ve diyor 
ki : 

"Eğer Vraeay aulhu yıkılmı§ı6& o .. 
nun birinci &ebebi yalnız bu muahe
deiıin haksızlığı değildir. Onu müda
faa edecek kuvvet yoktu. itte hakiki 
aebeb. 

tı~ ~~de IODUll.da mücadelenin 
ııia Jtu il! tlaerine JllÜeqir olan imil de
Yıtyı daVVeti~. Napofeon•a da Alman
b\ ınağlnb eden deniz kuvveti ol-

Uf t\ır. 

A:cal>a ı, ·•-· • daJn ku u iKi zumre devlet arasın· 
gü VVet muvazenesi nedir? Bil'kaç 
~;;ve] in~i~z lordlar kamarasmda, 
htz .barb ıçuıde lngilterenin Akde
ti kuvvetleri erkanı harbiye reisli -
....::ttde hulunmuı olan Keowortby iki 

Ruzvelt bu nutkunda bütün sulhu 
seven milletlerin muahedelere hürmet 
ve ihtilafların sulh yolu ile halledil
mesi lehinde milştereken hareket et
melerini terviç eylemişti. O kanaatte
yim ki, İngiltere ile Amerika arasında 
daha sıkr bir anlaşma ve daha kuvvet
li bir hedef birliği Ruzvclt'in terviç et
tiği ve bizim de benimsediğimiz dava
ya çok yardım edecektir. 

Bükreş, 9 (A.A.) - Birkaç gün
denberi gripten rahatsız olan Roman
ya valide kıraliçesi Mari'de hcpatik 
bazı arızalar görülmüş ve kendisinin 
tam bir dinlenme halinde kalıhası ka
rarlaşmıttı. Hastanın vaziyeti biraz 
daha vahimleşmiştir. Yugoslavya va
lide kıraliçesi Bükreş'e gelmiş olup 
hastanın başı ucunda bulunmaktadır. 
Valide krraliçe Mari, birkaç gün önce 
62 inci yıldönümünü kutlamıştı. 

. . . 
etnııştır. ı 

Görüşmelerden sonra dış bakanlığa 
gelen B. Spaak netice hakkında malıi
mat istiyen ve kabineyi kurmaktan vaz 
geçip geçmediğini soran gazetecilere 
demiştir ki: 
"- Ortada henüz kırılmış bir §ey 

yoktur. Düşüneceğim. Mamafih i~ler 
bozulabilir,. 

B. Tataresko'nWl bugün 
çekileceği bildiriliyor 
BUkreş, 9 (A.A.) - Şimdiki parla

mentonun mUddeti bu ayın 15 inde 
biteceğinden ba~bakan Tatareıko, 
kıralı ziyaret ederek hükilmetin dört 

senelik icraatı hakkında izahat ver· 
miş ve siyasi va;iyeti mütalea eyle-

Dünyanın bu umlDlli perifan hali 
içinde yalnız Üç dört komtu devletin 
çelik gibi tuttuğu bir yer var ki gÖ. 
nüllere ferahlık verecek kuvvette
dir. Bu Balkan antantmm temsil et• 
tiği şllrki Akdeniz ve ıarkı cenubi 
Avrupa bölgesidir.,, 

DOSTLUCA YARAŞMIY AN 
BiR YAZI ~ .. nıre · • 

ç.ol( nın denız kuvvetleri arasında 
tı enteresan bir mukayese yapmıı· 
:~ı!:UW<:a'tby harbtan sonra mebus 
h' ş ve avam kamarasının en faal 

•r aza "k b' ı_ sı ı en ırkaç sene evvel lord-
lo ;aınarasına seçmittir. Bugün de 
8 r Strabolgi adım tapmaktadır. 

ıt zatı -!•ı· ·· .ı_ı_ • ~ > uu.ı ı muca.ucıe aenelerı zarfın-

dii ~ vaırı kamarasında lehimize söyle
t .1 nutuklar ile de uzaktan tammak-
a ı<fik. 

ı,· Lorc) Strabolgi, Sovyet Rusyayı 
1
• tarata bırakarak a1nız • ili ve Er-., Y mc z 

lilıııd;ıı ~ deııiz ve bava laııvvetleri ara-

llfpanya meselesi 
Çemberlayn İspanya anlaşmazlı -

ğmdan bahsederek bu anlaşmazlık ta
rihinin en memnuniyet verici safha
sının Fransa ile İngiltere arasındaki 
işbirliğinin sağlamlaşmış olması teşkil 
ettiğini söylemiştir. 

İngiliz başbakanı, Roma - Berlin 
mihverinin iki büyük devletiyle olan 
münasebat hakkında, ingiliz hüküme
tinin bu devletlerle dostluk ve karşı
lıklr anlaşma esası üzerine münase -
betlerini kumıak arzusunda bulundu
ğunu söylemi~ ve demiştir ki: 

B. Litvinof Brükselden ayr.lldı 

Sovyetlerin Brüksel 
konferansın dalı 

çekilmesi muhtemeldir 

mesini rica etmiştir. Kıral, önümüzde
ki günler içinde parti reisleriyle isti-

• şarelorine başlryacaktır. 

Hükümet bugün istifa edecek 
BUkreş, 9 ,,{A.A.) - Siyaıi buhran 

filen bugün ba:,cı,Iamıştır. Temin olun-
duğuna göre ba~bakan Tatareako ya
rın hü~ümetin istifasını verecektir. 
Başbakanın mensub olduğu liberal 

partiai mahfillerine göre, en güç şart
lar altında dört sene mütemadiyen ik
tidar mevkiinde kalması neticesinde 

CUMHURlYET'te Abidin Daver, 
Univeraul isimli büyük l'OIDeD gaz .. 
tesinin Romanya' dan gelen türk sÖÇ• 

menlerin Türkiyede periıan ve aç bir 
vaziyette kaldıklarını, aefalete düt
tüklerini, in.anlık namına hıma m&• 

ni olmak iazım geldiğini iddia eden 
bir yazmnı zikrederek dostluğa hiç 
yaraımııyan bu iftiraları rumen gaze• 
lesinin ne ile iabat edeceğini ve daha 
evel Türkiyeye bir muhabir gönde
rerek göçmenlerin vaziyetini tahkik 

)~ lllukayese yapmakta, bu iki dev-
• Qe Akder&Ude ne de şimal deni-
~ tehlikeli bir vaziyette f,uJunma-

Dün yapılacak toplantı bugüne kaldı 

zafa uğrıyan liberal partisinin yeni
den kuvvetlendirilmesi i~in başbaka
nın çekilmesi lazımdır. 

etmek lüzumunu neden hiasetmedi· 
ğini aoruyor ve yazısını ıöyle bitin• 
yor: 

d arını anlatmaktadır. İngiliz lor -
\Uta g·· t ~re, son rakamlar ıunlardır: 

ik· ngıltere ve Fransa bugün yirmi 
h~affıharb e-emisine aahıötirler. Hal-

ltaıya ve Almanyanm bu tipte 
~dört gemileri Yardır. Dördü de 
~a llİd olan bu 1remiler büyük 
bir • e.Vet İllJa edilniifler ve ikisi bu.:: Y~or. Almanyanm elinde 
Jcı ? ~ç cep zırhlmnm da ha:rb 

Jrneti buyük deX.:i]d' l . a~ ır. 

S'iik ngıltere ve Fransa'mn dokuz bü-
Al tayyare aetnileri vardır. Halbuki 

nııtnya ve İtalyanın bu ti mile . Yoktur. p ge n 

Yiikl~ter~. v_~ Fraıuanın elli yedi bü
lt.ı vazorune k11r11 Almanya ve 
Otiı:~ bu tipten ancak on alb ge
ril rı •ardır. Muhriblere aelince; ln-

teı-e ve F-- .. d" 'l tine k ..... sanın yuz ort ıremı e-
cak ~'~ Almanya ve ltalya an-

~llı. bır gemi çıkarabiliyorlar. 
ter enızalb gemisi olarak da lngil • 

2~ ve Franaa'nın elinde yüz on üç 
llla vardır. Halbuki İtalya ve Al
lıib "!a ancak seksen sekiz gemiye ıa· 

tirler • . 

'ile. Y apdnıaJcta olan gemilere gelin
b ' blaruf bahriye muharriri Hector 
.~oter geçenlerde Daily Telegraph 
~-et · d et • e.ıın e entereaan bir makale netr· 

1/'li!tir. Bu muharrire göre lngiltere-
•tı bu ·· • Jerirı gu~ ın§a etmekte olduğu gemi-

l>r adedi yüz kırk altıdır. lnıaat 
~lranı~ 1942 senesinde bittiği za.. 
)) 1111ııltere ıu gemilere ıahib olaA 

1§ CınaJ 2 

Almanya ve ltalya ile 
münasebetler 

" - İngiltere ile, bu devletler ara
sınd~ki münasebetler rejim ve iç ida
re farkları yüzünden müteessir olma
malıdır. Avrupada itimadı ve emniyeti 
fevkalade kuvvetlendirmek itibariyle 
ı;o.lr .iy~cte p.y:ı.nı 2r;ru ol2n böyle .Pir 
anıa,man~ umumi beyanat ile değil, 
daha ziyade yan restnl konuşmalarla 
temin edilebilme.si mümkündür. Esa
sen bunun içindir ki bu akşam bu me
sele hakkında daha fazla söz söyle -
mek istemiyorum." 

Milletler Cemiyeti 
Çemberlayn Milletler Cemiyeti nü

fuzunun azalmış olmasına teessüf et
mekle beraber demiştir ki ı 

"- Bununla beraber Milletler Ce
miyeti bala da çok faydalı ve kıymetli 
işler görmektedir. İngiliz hükilinetinin 
hedefi Milletler Cemiyetinin otorite _ 
ıini kuvvetlendirmek suretiyle maddi 
ve manevi kudretini artırmaktır. Bu 
suretle Milletler Cemiyeti kurulduğu 
zaman haklın olan gayelerini muvaf _ 
fakiyetle tahakkuk ettirebilecektir." 

Brüksel, 9 (A.A.) - Sovyetler Birliği Dıı itler Komiseri ve 
Brüksel konferansındaki sovyet delegasyon reisi Litvinof, bu 
ak§am Belçikadan ayrılmıştır. • 

Öyle zannediliyor ki, Litvinof bu ani hareketıyle, Sovyetler 
Birliğinin pasifik konferansı icra komitesinden ve keza bu kon· 
feransın tavassut komitesinden dııarda bırakılması için yapılan 
teşebbüslere karşı memmmiyetaizliğini ızhar etmek istemiştir. 
Gene anlaşılıyor ki Sovyetler Birliği mezkur iki komitede 1-

talyanm temsil edi)mesinden de memnun değildir. ikinci aovyet 
delegesi Potemkin Brüksel'de kalmıttır. Fakat aovyet delegaa
---------------ı yonunun dokuz devlet konferan-

Japonyanın nüfusu 
gittikçe artıyor 

Tokyo, 9 (A.A.) - İstatistik ida
resinin bugün neşrolunan bir tebliği
ne göre, Japonyada yaprlan umumi 
tahriri nüfus neticesinde binnefis Ja· 
ponyada 1 ilkteşrinde 71 milyon 

252.800 kişi bulunduğu tesbit olun-
muştur. 1936 senesi tahriri nüfusun

na nisbetle Japonyanın nüfusu bir 

milyona yakın artmış .bulunmaktadır. 

sından tamamiyle çekilmesi de 
muhtemeldir. 

Konferanst.aki hava 
Brüksel, 9 (A.A.) - Dün muhte • 

lif heyetler arasında yapılan iptidai 
görüşmeler, uııul meseleleri hakkında 
hiçbir sarahata varmanu,tır. 

Amerikan mahfilleri, B. Ruzveltin 
bugün ııöyliyeceği tahmin olunan, nut
kuna büyük ehemiyet vermektedir. 
Zira, bu nutuk, Amerika heyetinin ha
reket tarzını tesbit eyliyecektir 

-
Japon mahfillerinin miltaleası şu • 

dur: Japonya ile görü§mek Ü%ere ku • 
rulacak komitenin bu konferanstan 
izin alacağı tabiidir. Halbuki bu kon
feransta heyetler arasında, doku. dev
let muahedesinin dıpnda bulunan Sov
yetler Birliği de vardır. Bu suretle, 
Japonya için bu komite ile münasebe
te girmek mecburiyeti mevcud.olaınaz. 

Bolşevizm aleyhindeki paktın 
akisleri devam ediyor. 

T oplanıı bugüne kaldı 

YUNANISTAN'DA , 

Rejimin ikinci yılı için 
program 

Atina, 9 (A.A.) - Atina a1anar 
bildiriyor: Bqbakan B. Mctakaaa, 
Patrae'da söylediği bir nutukta de· 
mittir ki: , 

"- Ordu kuvvetlerinin tanzim ve 
tenıiki neticesinde bugün bütün elen· 
ler kend!le~\ni tam emniyette telfilc
lı.i edebilirler. Bu sebebden dolay, 
Yunanistanın d.şardaki ferdi de çok 
yükselmittir. Bunu anlamak için ya· 
b.lncı memlekeHer gazetelerini oku
mak kafidir. 

B. Metak<ıa&, bundan ıonra yeni 
rejimin ikinci senesi baıarı' progra
mından bahıetrtıiş ve şu eıasları bil· 
dirmittir: 

ı. - Zaten artık mevcud olmıyan 
siyalf partileri!} tamamlyle d19ında 
merkeziyetsizlik eHsına dayanan bir 
iç idare teşkil!tı kurmak, 

2. - Maarifin esasen başlanm19 
olan tanzim ve takviyesini tamamla
mak, 

3. - Korporasyonlar vücuda ge
tirmek ve millt gençliğe verilecek 
terbiye sistemini te§kilatlandırmak. 

8. Kompanis tekrar . ' caktıı- y· . 
y etnu: .~rnu beı ıaffıharb gemiıi. 
taYy f buyük kruvazör. Beıyüz yirmi 
~Yy are ta~ıyabilecek vüıatte dokuz 
Yet~ gemisi, yüz elli muhrip ve 

li denizaltı gemiai. 
St ava kuvvetlerine gelince; Lord 

0ı;abolgi lngiltere ve Fransanrn hiç 
t. ib::1«, ltalaya ve Almanya kadar 
rı::areye sahih oldufunu, yani bu 
buı tada iki zümre arasında müsavat 
trı llnduiunu iddia ediyor. Fakat bu 

Polonya pakta girmek niyetinde değil 
Brüksel, 9 (A.~.) - Amerikan delegesi Norman Davis Eden

le gÖriİJD1ÜŞtür. lkı devlet adamı Romada imza olunan antiko
m_ü~is~ ?çler .. ttnlaşmasına karşı lngiltere · Amerika - Sovyetler 
Bırlığmın muştere~ harekette bulunacaklarına dair birçok ya
bancı memleketlerınde dolaşan rivayetler etrafında görüşmüş
lerdir. 

Paaifik konferansının bugün öJle
den sonra yaprlacak olan toplantısı ya 
rm sabaha tehir edilmiştir. İngiliz dış 
ba~anı B. Eden bugün öğleden sonra 
Brükıel'e gelmiştir • 

Japonya ayın 12 sinde 
cevab verecek 

. ~o.kyo, 9 (A.A.) - Domei ajansı 
bıld_ırıyor: Öğleden evel 'aktedilen 
kabıne içtimamda Hirota, Japonya -
n.m yeniden Brüksel konferansına iş. 
tırak etmeğe davet edilmiş olduğunu 
arkadaşlarına bildirmiştir. 

Katalonya devleti 
reisliğine seçildi 

Barselon, 9 (A.A.) - Katalonyilı 
parlamentosu Kampanis'i tekrar Ka
talonya devleti reisliğine seçmiştir. 

eaele k h . ı· ld ~ .. len ço e emıyet ı o ugu soy-
~b en Sovyet hava kuvvetlerini de he· 
b\a a. katmak icab etmektedir ki Al
r-e ~y.:' ve ltalyarun kartılattığı zÜm· 
kat·~~ bakımından kendilerine kat 

aıktirler demektir. 

Aaytlde 4000 kııi 
öldürüldü 

Roma üçler anlaşmasına karşı 
müşterek bir harekette bulunula
cağına dair dolaşan rivayetleri 
Amerikan delegasyon"u gül~.:&1ç 
olarak tavsif eylemiştir. 

Alman siyasi malı/illerinin 
bir tefsiri 

Kabine 12/11 tarihli toplantmnda 
bu husustaki fikrini bildirmeğe ka
rar verrniftr. 

Küçük Dış Haberler 

Asilerin' tebliği 
Salamanka, 9 (A.A.) - Karargahı 

umuminin tebliğine göre, dün Sabi
naniko cephesinde Franko kuvvetleri 
ileri nıevzilerini iyileştirmeye devam 
eylemişlerdir. Öteki cephelerde ise 
mühim bir değişiklik yoktur. 

General Varela Kaatil ordusu ku
,mandanhğına tayin oluntnuftur. 

Avam kamarasındaki görüş-
X Budapeşte _ Bqbakan, ayın meler geri bırakıldı 

"Do&t ve ınüttefik bir memleket 
hakkmda bir romen gazetesinin böy. 
le yalanlar yazmaamı dostluğa hi9 
mi hiç yarıA,tnmadığunızı söylemek
le iktifa etmeyi dostluk icablarmdan 
addediyoruz . ., 

TÜCCAR KiMDiR ? 

AKŞAM'da. Fe.zd Ahmed yazıyor• 
"Huıuıi teıebbüılere say.rı göste

rip .yardımda bulunmak, kabul et• 
mit oldcğumuz ileri ve aydın ına.na • 
daki devletçiliğin bqlıca. ıian oldu. 

Bundan çıkan netice nedir? Bundan 
çıkan netice ıudur ki milli varlıktaki 
ticaret faaliyetini arkalayan inkı· 
lab, tacirlerimize hiç bir kere "ben 
sizi himaye edeceiim; ıiz yurddan• 
lan istediğiniz gibi soyun. Gerek iç. 
gerek dıt piyasaya arzuladığınız ka• 
dar fena, mai§Uf, çürük madde •Ü• 
Mini,, deınemiıtir. Aala ve kat'al 
Bilakis bütün milli vicdan bunun ı:ıd· 
drnı söylemi§, iktisadi faaliyetimizin 
düzenini tamamlamak istiyen Ek~ 
nomi Bakanlığı hep bu kör ve zarar
lı anlayı§la mücadele etmittir. 

itte nihayet bugün Ulu Önderin 
mürşid sesini aynı dava üzerinde 
gürlemit buluyoruz. 

Daima memleketteki ıatrrabla, 
gerçek kabiliyet ve haklı tikiyetlerin 
aksini öz varlığında duyan bu ta• 

gin adam, ticaret ve tüccarlar hak• 
kındaki unutulmaz &Özlerile de yal • 
nız sağlam bir hikmet düsturu koy• 
mu§ olmuyor. Fikirlerinin gerek kav
rayışı, gerek tarrakası çok daha de· 
rin ve ehemiyetlidir. Bunda ileri bir 
türk cemiyetinin ticari ahlakı ne ol
mak zaruretinde bulu...ıduğuna dair 
en kesin dera ve ihtarı görmketeyiz.,, 

Berberlerin imtihanı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Ber

berler, 'ehir meclisine müracaat ede· 
rek berber mektebinden çıkmıyanla

rın dükkan açmalarına müsaade edil
memeıini, l:,erberlik ehliyeti imtihan· 
larınm cemiyet yerine berberler mek· 
tebi tarafından yapılmasını istemi~

lerdir. --
Sanayi müeı;,seseıerinde 

iç talimatnameler 

de ~tr~bolgi büyük harbta inei}iz Ak· 
•al~· fıl?sunu idare etmit bir ad~ 
mu~ 'Yetiyle diyor ki eğer bugün bır 
lep B.rebe çıkacak olursa, ltalyanın, 
ta :ny~da, Trablusgarbta ve Habetis· 
eı~ ~ki. Yarım milyon askeri, ergeç, 
.. 1• alınde lngiltere ve Frantanm 
"'•ne d"' 
en b .. ~fecektir. Strabolgi, ıulh için 

Port-au-Prince (Hayti), 9 (A.A.)
Buraya gelen haberlere göre, Hayti
Santo-Domingo sınırında bazı çar
pışmalar olmuş ve hepsi haytili olmak 
üzere bir çok kimseler öldürülmüş
tür. Bunların miktarının dört bini 
bulduğu tahmin edilmektedir. 

Bu hadisenin sebeblerini araştır
mak ve ınesulleri tayin etnıek üzere 
muhtelit bir komisyon kurulınuştur. 

Berlin, 9 (A.A.) •- Alman siyaııt 
mahfilleri, Roma anlaşmasının Sov • 
yeder tarafından protestosunu Sovyet 
hUkümetinin üçüncü enternasyonal ile 
mütesanit olarak hareket ettiğinin bir 
itirafı suretinde tef&ir eylemektedir . 

Almanya büyük el~isi B. fon Rib· 
bentrop bugün tayyare ile Londraya 
varmıştır. 

20 •inde dış bakanı dö Kanya ile bir- Londra, 9 (A.A.) - B. Eden ·dün 
likte bu ayın sonunda Berline gitmesi- hi İspanya ile ticaret delegesi mü
nin çok muhtemel olduğunu ve B. badelesi hakkında izahat verirken bu 
dö Kanya'nın istifası hakkındaki şayi- hususun FranPa. ile olan samimi mü
alarm asılsız olduğunu söylemi§tir. nasebeleri bozmadığım da söyliyerek 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Sanayi 
müesseseleri iç talimatnamelerini ha· 
zırlıyarak İstanbul iş amirliğine ver· 
mişlerdir. İş dairesi tetki\ edecek, 
kanuna uygun olanlarını tasdik ede-

t llYuk ünıidi, 1 talya'nın, ana va• 
11.anf ~kan ayrı ve adeta rehin halinde 

....,. ra a'd 
••ke b a ve ispanya• da yarım ınilyon 

ır ttlundurmaımda görmektedir. 
ılı\ t .• 

:tiy t• a e11 balmnından halyamn va· 
ne ~ 1 

ile dereceye kadar kuvvet1i ve 
keati erecey~ kadar zayıftır? Burasını 
trıes ~e~e!ız· Çünkü bu, bir ihtısas 
lcu e eııdır. Fakat iki zümrenin deniz 

vvetleri . . 
hata ld lll'asmdakı mukayesede bır 

0 ufunu zamıebniyoruz. Bu iti· 

baı:ladır ki İngilterenin dab~ geni§ me• 
suliyetler ve vazifelerle karıılqtığı 
hesaba katılsa dahi, 1 talyanın ve Al
manyanın bu kuvvetlerle karşılaıma
ya cesaret edebileceklerine de ihti l 
verilemez. H.~ikat ıudur ki Alman;, 
son seneler ıçınde ıilahl,. .. -.,. l 

~ ............. ,, oması-
na rag~en, 1914 senesinde büyük harb 
başladıgı sıralardaki vaziyete _ 

b .. dah naza ran ugun a çok zayıftır. 
A. Ş. ESMER 

Polonyanın pakt,a girmeye 
niyeti yok 

V~rş_ova, 9 (A.A.) - Dış İşler Ba
kanlıgı ile sıkr münasebetler ida~ e
den Polonya mahfilleri, Lehistan'ın 
komüniıt aleyhtarı pakta iştirak et -
mcai bahis mevzuu olmadığım ve Po· 
l~n!a ~ük~etinin her zaman olduğu 
gıbı munasıb gördüğü vasıtalarla ko
münizme kartı mücadele etmekte ol
duğunu bildirmektedirler • 

X Roma - Kont Ciyano Polonya demittir ki: . 
bilyUk elçisi B. Adam Visok'u kabul " B 
etmiştir • - u senenin ilk dokuz ayı i~in-

de, asi İspanya, lngiltereden iki mil
x Beyrut - LUbnan kabinesi par- yon ingiliz lirahk mal satın almış-

Jamentodan itimad reyi almrıtır. trr. BtitUn İspanyanın İngiltereden 
X Paris - Bakanlar Heyeti top- aldığı malların umumt kıymeti ise 

lantrınnda hükümet Paris ıergisinin iki milyon . sekiz yüz bin ingiliz li-
1938 senesinde de devam etmesini raeıdır.,, 
prensip itibariyle kararlattırmı~tır. B. Eden nutkundan sonra bu hu
. X R~~ - Yugoslav askeri heye- ı •uıtaki görüımelerin tehiri hakkın-

tı Ve~edıge gelerek Milin viı> Torlno- daki hUkUmet talebi, 107 reye karır 
ya dogru yoluna devam etmiştir. 241 reyle kabul edilmiştir. 

cektir. ' 

Sahte cekle para çekmek 
isteyen birisi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Sahte 
bir çekle banksı.dan para çekmek isti
yen Esad isminde birisi polis tarafın
dan yakalanmıştır. Tahkikata derhal 
~aşlanmrş ve Esadm evinde araştrr 
ma yapılmıştır. Bu araştır~a neti· 
cesinde evde birçok kaçak eşya bu· 
lunmuştur. 
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Çeviren: 

ÖGLE NEŞRiYATI - 12.30 J1 
plak neıriyatı. 12.SO Plik: Türk 
ve halk prkıları. 13.15 - 13.30 Dahid ti 
rici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 

lif plak neıriyatı. 19.00 Türk m ' Ya.zan: 
Yüzb~ı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Vidinle İstanbul arasındaki telgraf 
bütün gece çahşıyor, Osman Paşa 

hiç uyku uyumuyordü 

Sivas lisesi salonunda 
halk ıarkıları (Makbule Çakar ve 
ları). 19.30 Saat ayarı ve arabça 
1!U5 Türk muıikiıi ve halk prkılatl 
met Rıza Seıgör ve arkadaıtarı)• 
Konferans: Hüseyin Namık. 20.30 
danı muıikiıi. 21.00 Ajanı haberlerl

Bu iki hat arasında mahalleler ve ka· 
rargahlar bulunuyordu. lç hat, iki kı,. 
layı, iki hastaneyi, buharla itliyen bir 
peksimet fabrikaaını, ıimdi depo ola
rak kullanılan orta çağdan kalma bir 
bulgar §atoıunu ihtiva ediyor
du. Bundan başka bir mil uzalcta neh
rin kenarında vücude getirilmiş olan 
"yeni Tabya'' dan batka münferid 
tahkimat yoktu. Sonralan münferid 
tabyalar da vücude getirilmişti • 

- leh danke für da• hübsche 
compliment, herr oberlt. 

Bunun üzerine ikimizde gülüıtük. 
Sonra miralay çadırına daldı ve bu 
müıtevliyi oradan koğdu; il.iç kutusun 
dan il.iç, merhem aldı, üzerine sürdü. 
Bana güzel bir konyak ile nefis bir si
gar hediye etti. Söylediğine gôre genç
ken anneıinden, babasından kaçarak 
Hamburg'dan lstanbula gelmif, orada 
bir paşanın gözüne ginniı ve iıte neti
ce! simaıı, bana yahudi soyundan gel
me olduğunu anlabyor gibi idi. Ondan 
sonra müılüman olmuı, türk sayılmıı; 
yedi defa evlenmiı, cariyeler almıı, 
lstanbulda yinni tane çocuğu vannıı. 

Bana da tavsiyelerde bulunuyordu: 

i stasyon - fChir yolu Sivaa li
sesinin eski arka cephesi ö

nünden geçiyor. 4 eylül 1919 kongre
sinin meşhur etmiş olduğu bu binayı 
eski resimlerinden tanıyanlar, şimdi 
onu görünce bundan dolayı tereddüde 
düşerler. Ben de ayni tereddüd anını 
geçirerek değişikliğin sebebini oralı 
arkadaşlarımdan sorup öğrendim. 

Tatil devresi olduğundan lisede biı 
kaç memurdan başka kimse yoktu. 
Boş koridorlardan geçerek tarihi sa
lona girdik: hemen her tarafı ~ 
reislik kürsüsünün bulunduğu köşesi 
halılarla örtülmüş genişce bir salon; 
yeni devlet kati şeklini alıp güçlük
lerle dolu günlerin hatıralarını bir a
raya getirmek lüzumu artık dü§ü
nülebildiği nisbeten sakin zamanlarda 
kongreye aid olarak arana arana bulu
nabilmiş masa, sandalya, hokka gibi 
eşya şuraya buraya konulmuş ... 

kongreyi anarken 
Stildyo aalon orkestrası. 1 - Lalo 
2 - Leancauallo Paillase. 3 - StraUll 
Midi 4 - Ma11on Suite de Ballet. 
22.00 Yarınki program ve İstildil 

İstanbul: _____ , 
ÖôLE NEŞRİYATI - 12.30 

türk muıikıi. 12.50 Havadis. 13.05 lıl 
plak neşriyatı. 14.00 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 

danı musikisi. 19.00 Ahmet Kemal fi 
kada;ıları tarafından türk muıikiıi. 
Radyo fonik komedi: Piyango. 20.30 

fa ve arkadaalan tarafından türk 
ve halk earkıları 20.45 Ömer R ... 
dan arabça söylev. 20.45 Nezihe Oyat 
fından türk muıikiıi ve halk prkııarr
Orkestra. 22.15 Ajanı ve borsa habet 
ertesi güniın proıramı. 22.30 Plikla 
lar opera ve operet parçaları .• 23.00 SGt 

Avrupa: 

Ot".ı:;.ı<A ve OPERETLER: Ul.SO -
dapqte (İfijeni). 

Vidin'i Tunadan başka tabii olarak 
muhafaza edecek yarım daire teklin
de dağhk bir arazi ve bir sıra tepe de 
vardı. Kasabanın iki mil cenubu gar
biıinde Flortin yolu üzerinde lnova 
köyü yakınlarında bulunan bir yerde 
bu dağlardan birisinin yamacında biz 
karargah kurmu,tuk. Sahra topçuları. 
nın karargahı iıe bizim bir mil garbı
mızda Bregova • Negotin • Belgrad 
ıosesi üzerinde, Smerdan yakınlarında 
idi. Sonradan vücude getirilen daha 
ufak bir karargah da bizim iki mil ti· 
mali fU'kİmizde bulunuyordu. 

Vidinin iklimi sıhat İçin iyi değildi. 
Kalafat, Vidinclen daha yüksekte bu
lunduğu için Kalafatm Vidin topları
na maruz bulunmasından daha ziyade 
Vidin Kalafabn toplarına maruz bu
lunuyordu. Nisanın 24 ünde Kalafat 
sadece müstahkemdi; fakat içinde as
ker yoktu. O zaman Osman paf8 bu
rayı neden i,gal etmedi, bilmiyorum. 

Eğer çabuk terfi etmek istiyor1am 
mafevklerimin gözüne ginneli imitim; 
ıeref, izzetinefis, vekar gibi ıeylerin 
üzerinde fazla durmayarak elime pa
ranın geçmesine bakmalı imiıim. 
Söylemeğe IÜzum yok ki ben, bütün 

bu öğüdlerin zıddına hareket ettim. 
Bu eski günahkar bana elli ıigar ile 
bu söylediklerini kimseye söyleme
mekliğim öğüdünü de vermiıti. Ona 
verdiğim sözü bugüne kadar tubnUf 
bulunuyorum. 
Miralayın harb vaziyeti, soğuk kanlı 

lığı, süratli karan anladığıma göre 
mükemmeldi. Bir müddetten sonra 
kendisini Belgradcığa gönderdiler. 
Sonra, Harkof'ta olduğum zaman ken
disinin 28 ilk kanun 1877 de sırphlar 
Pirot'u aldıklan zaman yaralanmıı ol
duğunu öğrendim. 

Tarihi vazifesini yapıp bitirmiş bir 
salonda başka ne aranabilir? 

- Aranılacak olan o günlerin hava
sıdır: NUTUK, içeriden ve dıtarıdan, 
Sivaı etrafında estirilmeğe uğraşılmıf 
olan o hileli, zehirli, ufunetli havayı " 
da; Atatürkün eşsiz zekası ve sonsuz 
sabrı ile hileyi yenerek, zehirin pan
zehirini bularak, ufuneti yok ederek 
memlekete teneffüs ettirıneğe muvaf
fak olduğu temiz· havayı da hayali
mizde daima yaptak derslerle dolu
dur. 

Sıva.'ın umumi srörünütü 

Yazan: 
Naauhi Baydar . 

ve bunlara benzer küçük büyük, fakat 
sinirler ve fikirler üzerinde müessir 
olabilecek yeni yeni meseleler ihda
sı ile kongreyi akım bırakmağa uğ
raşmışlardır. Her hadiseyi vaktinde 
haber alarak, tedbirlerini derhal itti
haz eden Atatürk ''Heyeti temsiliye 
reisi" sıfatını tereddüdsüz kullanmış, 
Ferid paşa hükümetini yıkını,, Anka
raya giderek misakı milliyi hazırlan
mış, Büyük Millet Meclisini toplaya
rak yeni Türk devletini yaratmıt· 

tır. 

ta Atatürkün bir heykeli dikilecektir. 
Sivaa valisi Bay Nazmi Toker, vilayet 
konağındaki odasından, bugün Top
rakkale denilen Sivaaın eski yukarı 
kalesini göstererek heykelin orada in
p. edileceğini söyledi. Bu yer şehrin 
bir tepeciği üzerinde olmak dolayı
siyle belki münasibtir. Ancak etrafı 
kırık dökük kulübemsi evlerle çevril
miş olan kale civarı temizlenip ıslah 
edilinceye kadar yıllar geçecektir. 
Bundan başka, Sivas şehri, dünyanın 
her yerinde olduğu gibi, garba doğru 
inkişaf edecğindcn ve zırten istasyon 
taraflarında daha şimdiden yeni bina
lar yapılmakta ve şimendüfer fabri
kası orada kurulmakta, vali konağı ve 
stadyom nevinden yeni bir takım te
sislerin de oralarda meydana getiril· 
meai dilfünülmekte olduğundan Ata
türk heykeli istasyon meydanına diki
lecek olursa gelcck asırlarda Sivaatan 
gelip geçecek olanlarla iıtikbalin ıi
vaslıları da kendilerine en büy:ük JC
refi vermif olan büyük kurtarıcıyı her 
zaman kartılarında görllr ve onun va
tan için yapmıf oldup hianetleri he
pimiz gibi tilkıranla anarlar. 

OPERA PAÇALARI: 19.10 -
19.30 • Droitvich. 21 - Münib 
SENFONİLER ve KONSERLEB: 

Hamburı. 13.30 Stokholm. 18.15 - H 
20.5 - Prağ. 21 - Roma. 21.15 Dro~.:. 4 
21.30 Renneı. 23.5 - Liıksemburı. P" 
Tuluz. 24 - Stuttırat. 

ODA MUSİKİSİ: 15.15 - Doyç 
der. 17 - Berlin. 20.15 Bükreı. 

SOLO KONSERLERİ: Laypziı. 
Hamburı. 16 • Munih. Vaqova ( 
Çello). 17.15 - Milino (piyano ko 
18 - P. T .T. - Pariı. 18.5 - Prai (e1ki -
ve italyan musikiıi), 19.45 - Laypıil
Vaqova (Şopen konseri). 21.30 - Ko 
22.15 - Millno (keman ve piyano). 
Laypziı. 22.35 - Prai (Şopen'den ao Hava ve akıntı uygun olduğu za

man küçük gemilerle Vidinden Kala.. 
fata kadar Tunadan gidilebilir. 

Etraftaki tepelerden Vidin, otuz iki 
camisinin minareleri, en üstünde yük
selen bulgar ıatoıu güzel, Pitoresk 
ve fal"kh görünüyordu. Kalafat ise bu· 
nan tam zıddına sade ve avrupalı bir 
kasaba idi. 

24 nisan sabahı erkenden miralay 
Mebmed Hüseyin beye sidiP lreadi
sinden yeni talimat istedim. Miralayın, 
alacağım emre değin kumandayı elin> 
de bulundurmaldığmu söylemekten 
bafka verecek biç bir talimatı yoktu. 
Hüseyin bey, söz arasında kasabada 
müıirin karargilıı ile mevki kumanda· 
mnm çadırlan arasında fazla ıidip 

selme olduğunu, - Mevki kumanda
nı Calib Adil pafa idi. Bu zatın adı, 

bu kitabın bir çok yerlerinde geçecek· 
tir. - Vidinle lıtanbul araıındaki tel
gral hattının bütün gece çalııtığıru, 

Osman paflUUD biç uyku uyumadığı
m, telgrafla konutmak Üzere sık sık 
paditah tarafından telgrafhaneye ça· 
imldığmı anlattı. 

Biz konuıurken komik bir hadise 
de oldu. Birdenbire miralay, almanca 
bağırdı : 

- Au, du Verclammter Schweine 
hund ! 

Böylece huıuıi bir kqif seyahati ya
parken kolunun içine bir annm gİr· 
mİf olduğunu edebi bir surette anlat
ınak istiyormut• Ben de bu sözler ba
na aöyleniyormuf gibi kendisine ce
vab verdim: 

Karargahın her tarafında büyük ha
diselerin arifeıinde görülmeıi tabii o
lan heyecan hüküm sürüyordu. Ne
ferler yüksek sesle çene çalıyorlar; 

zabitler ikiter üçer grup olmutlar; 
yavq seıle ve münakata usullerine 
dikkat ederek konuıuyorlardı. : 

Posta neferleri bir aağa, bir sola 
kot~, pYel'ler, "--- ile laınır.. 
gih arasında mekik dokuyorlardı. f s_ 
tihkamlarclan gelen bütün zabitler, 
arkadatlan tarafından 1e>rğuya çekili
yorlardı. 

O gün öileden sonra geç vakit, 
ben Jack ve Seyfi Çavuıla birlikte ça· 
dmmda idim; bölük kütüğünü temize 
çekiyordum. DıfaJ"da Ibrahim, asker
lerin ödünç ahımuı liyenler içinde ço
rablarmı yılaunalanna nezaret edi
yordu. Çadmmı Seymour, Tereb ve 
bİJİm eski yürüyüt taburundan bet 
mülizım arasmda taksim etmiıtik. 

Birden bire bir bağırma, çaiırma, 
gidip gelme, bir haykırma oldu. Dıta
nya çdmuf olan Jack, birden asık bir 
suratla içeriye girip o mülhit arabça 
kelimeyi söyledi: harb! biz üç kiti 
1e11is HHİz el •ıklfbk. O sırada ibra· 
bim de büyük bir heyecan içinde İçe
riye dalmıttı. Bu haberin nereden çık
tığını, nasıl yayıldığmı kimse bilmedi· 
ğini söyledi. Fakat askerler o kadar 
heeycanlanmıılardı ki liyenlerin için. 
de çamafır yıkamayı bile, artık, kim
senin düıündüğü yoktu. Bunun üze
rine ben hemen dıf&nYa fırladım ve 

A tatürkün Sivasa vardığı 2 ey
lül 1919 gününden Ankaraya 

geldiği 27 birincikinun 1919 tarihine 
kadar geçen dört aya yakın müddet 
zarfında aldığı tedbirler Türkiye 
cumhuriyetinin kuruluş tarihinde kati 
birer baflangıç olarak her vakit ha
tırlanmak lizımdır. Meseli, Erzurum 
kongresi Şarki Anadolu Müdafaai 
Hukuk Cemiyetini kumıu,tu. Sivasta 
"Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu
kuk Cemiyeti" tesis edilmiş, "Heyeti 
tems11iye vatanm Heyeti umumlymn! 
temsil etmek salahiyetini" almıttır. 
Bu "Türkiye BilyUk Millet Meclisi 
Hükümeti" ne doğru atılmıt ilk adım 
değil mi idi? 
Vatanın kurtarılmuı tqebbüaleri

nin ve o tetcbbüılere girifen zatın 
cidiyetini çok iyi anlayan vatan düt
manları, Sivas kongresine murahhas 
göndertmemek; Atatürk Sisava gelir
ken Erzincan boğazında yolunu kesip 
''Denim kürtlerinin boğazı tutmuf ol
duklarından ve tehlike bulunduğu i
çin geçilıemiyeccğinden'' bahiı ile ge
ri dönmesini temine kalkıtmak; sonra 
her zaman yaptığı gibi Atatürk tehli
keyi hiçe sayıp Sivasa varınca oraaa 
da fikirleri karıttınp reyleri dağıt· 
mak ve hatta Atatürkü büyük işin ha· 
'ından uzaklqtırmak için tertibler 
hazırlamak; kongre esnasında bir 
"Amerikan mandası" meaelesi meyda
na çıkarmak; Ali Galib ve Bedirhl· 
niler hadiıeaini ika etmek suretiyle 

askerlere Napoleon'un ıu vecizesini 
tekrarladım: 

-Sonu var-

Sivas kongresi Türkiye Cumhuriye
ti tarihinin en sert dönüm noktaların
dan biridir. 

O dönüm noktasından alıp vatanı 
bıwünki.Lsaad•tAt er.i•tift!n iıi::~R. min. 
netimiz ebedid~r. 

T ilrkiye Cumhuriyeti tarihinde 
huauat bir mevkii olan Si~ 

Adana da fut bol grup 
birincilikleri 

Adana, 9 (Hususi Muhabirimiz
den) - Grup futbol birincilikleri bu
gün Mersin ve Adana ekipleri arasın

da yapılan maçla sona erdi. Adana ta

kıını bu maçı 1-0 kazanmış ve bu su
retle Adana idman yurdu grup şam
piyonu olmu,tur. 

Keskin elektrik tesisatı 
projesi 

Keskin belediye reiei B. Mustafa 

Başer Keskinin elektrikleşmesi ıçın 

yaptırılan projeyi dün şehrimize ge

tirmiftir. Proje tasdik edilmek üzere 

bayındırhk bakanlığına verilmiftir. 

Ankara otomatik 
telefon direktörlüğü 
Ankara otomatik telefonunun kuru

luşundan itibaren otomatik telefon di
rektörlüğünü yapmıt ve sonradan İ•
tanbul direktörlüğüne tayin edilmif o
lan B. Niyazi'nin yeniden şehrimize 
tayin edildiğini yazmıftık. B. Niyazi 
tehriınize gelmit ve otıomatik telıefon 
direktörlüğünde vazifesine batlamıt
tır. 

İstanbul liman işletme idaresi 
genel direktörü şehrimizde 
lstanbul liman ifletmc idaresi genel 

direktörü B. Raul Manyas latanbul 
liman işleri etrafında ekonomi bak.an· 
lığiyle temas etmek üzere fehrimize 
gelmiştir. B.Raufi ManyM şehrimiz
de dört, bet gün kadar kalacaktır. 

MARŞLAR: 8.30 - Brealav. 11. Prll-
- Bre1lav. 12 - Laypziı. 20.20 - Sto 
22.15 - London Reıional. 22.35 - K 
berg. 

ORG KONSERİ ve KOROLAR: ıt:' 
Laypziı. 19.15 - Stuttırat. 19.25 • V 
21.15 Doyçlandzender. 21.15 - Jrua. 
HAFİF MUZİK: 6.30 - Kolonya ve 

alman Jıtuıonlan. 8.30 • Berlfo ve 
All':'an İ6taıyor.Jan. 10.30 - Hambt.1 T. 1 
- Berlin. 12 • Kolonya.., Miiı:ıih. Sıut~ 
wger alman 11taıyonıan (öile k 
14 • Stuttııart. 14.10 - Franldurt. 1 ~ .ıııl! 
Bedin. 16 - Franlı:furt, Hambur• JOoıft" 
Kolonya. 17.15. Mllııib. 18. Bo•ltn. ı_., 
Laypziı. 19 - London Reıioual. 1,... 
Franlrfurt, Hamburg, oKlonya. 20.\ l • ":f 
tin. 21 - St.>knc.lm. 21.10 - Viyana. 21.11' 
lıı!arsilyıt. 22.~o - Bre.lav. 22.35 HambOll. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 • Stu 
19.10 - Mtini!J. 20 • Hambuıı. 21.15 -
furt. 22.30 • S:uıtprt. 

DANS lV<nztı:it: 20. Kônipbcr1-
. ~ıankfun. 22 !1(1 - Viyant. 22.30 -
peıte. 22.45 • Roma. 22 - 23 - StokholnL 
Millno. Stuttgart, Wilna. 23.25 - 0.30 -
don Reıinal. 23.30 - 24 - Poıte Pariıi~ 

Eğe mıntakasında tütD' 

sat1şlar1 hararetlend' 
Eğe mıntak.aaında tütün aat 

hararetlenmiftir. Ayın üçünde •. d 
yeni piyasada, düne kadar 15 nıılil 
kilo tütün satılmıştır. Bilha~ . ..11 
mıntak.asında bu yıl yetifen tUtuP"' .. 
rimizin kalite itibariyle çok iyi f 
ması ve f iatların yüksek olacafr 
midini vermektedir. 

Mösyö, hiç bir din ile mütedeyyin olmadığınızı söylü· 
yorıunuz. Fakat, yüreğiniz hali orta çaiın engizisyon 
papaslarmın yapbjı taassup atetile cayır cayır kav· 
ruluyor. 

Papaslar mı 7 Hay Allah belumı versin 1 Size 
açıkça bir feY aöyliyeyim mi 7 Ben, Yahudilerden 
ziyade Papaalardan nefret ederim. Kendimi bildi· 
ğim bileli reyimi daima Enticlerical fırkalara ver· 
mitimdir. 

BİR SÜRGÜN 
oldufanu yalnız romanlarda okumUftU. Oraya na• 
ul ıidilir, oraya ne ile gidilir ve orada na11l yemek 
yenilir bilmiyordu bile.. Zihninde muhatabına bil' 
ceva.b arqtırırken öbürü aözüne devam etti: 

- Zannedenem siz bir yabancısmız ve bu ,..,ada 
ilk defa aeyahat ediyorsunuz. Nerelisiniz? Hanıi 
milletten, sorabilir miyim 7 

Bu mevzuu yakalar yakalamaz, artık, bir daha 
ucunu bırakmadı. Siyasi akidelerinin uzwı bir iza
hmı yapmağa bqladı. Deminki gafını unutturmak 
için genç Y ahudiye Hıristiyanlık aleyhine verme
diği rütvet kalmıyordu. Fakat bu nazariyeler de 
köıedeki kadmı rahat11z ediyor gibiydi. Kadm, 
yüzünü pençereden yana çevirmiı, küskün bir ta
vurla dıf&J'ıya bakıyordu. 

Tren bir büyük garın içinde durdu. Hatip, otur
duğu yerden : 

- A vignon ! Diye haber verdi. Buradan kendi
me yiyecek almalıyım. Saat altı buçuk. 

Ve kalktı, koridor tarafmdaki pencerelerin bi
rinden dıtanya uzandı. Bu sırada genç Yahudi 
doktor Hikmet'in dirseğine dürttü; gözünün ucuy

la titman herifi itaret etti : 
- ne uıtura, dedi. Paria'e kadar çektiğimiz var. 
Doktor Hikmet, Avrupalılar arasmda fikir söy

lemeğe henüz ceaaret edemiyordu. Tren arkadaıı
nın bu sözüne yalmz tasdik edici bir tebessümle 
cevab verdi. 

Yuvarlak kolluklu adam, elinde küçük bir pa· 
ketle dönmüttü. Memnun, muzaffer : 

- Iıte benim yemeğim; dedi. 
Elinde tuttaiu feJ' bizim J&hatlokum kutula-
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rmdan bıraz daha büyiikçe, mu.tatil bir mukavva 
kutu idi. Dizlerinin üstüne bir gazete yaydıktan 

soma bunun kapağım büyük bir özenle açb ve 
içinden uruiyle, önce bir yuvarlak francala, bir 
küçük kaz ciieri hokkası, ince, ,eff af kiiıdlara 

sarılı bir söğüt piliç kanadı, bir çeyrek litrelik bir 
ıarab tite•İ, çocuk oyuncaklarını andıran teneke· 
den bir çatal bıçak takımı ve bir elma ile bir por· 
taka) çıkardı. Bu iti yaparken göz kapaklarmm 
altmdan yanmdakiler üaerinde hasıl olan tesiri 
tetkik eden, daha dobuu, seyircilerini hqretten 
hayrete düıürmek iatiyen bir hokkabaz hali var· 
dı. Gerçi bu küçük mukavva kutunun bu kadar çe
ıidli ve bu kadar çok nesneleri birden İstiap etmİf 
olması serek kö,edeki kadmm, gerek kllJ'fısmda
ki çocuğun ve gerekae doktor Hikmet'in yüzünde 
hayrete benzer bazı ifadeler huri etmekten hali 
kalmamııtı. Yalnız uzun boyunlu yahudi gencidir 
ki bu marifete biç bir dikkat atfetmiyor gibiydi 
Fakat fİpnan adam nevale kümeaini yırtıcı bir if' 
tahla aömürüpte ura f&J'aba gelince, o da gözünüıı 
ucuyle bakmaia bqladı. Bu tarab ne ile içilecek? 
Obürü sanki karııamclakilerin yüreğinden geçen 
bu auali duymUf gibi mukavva kutunun içinden 
bir de kiiıdd.n bir bardak çakardı. l)oktor Hik-

YAKUB KADRi 
met kendisini gülmekten süç zaptediyorclu. Herif 
cep bardağım doldurup doldurup diki,_. ve kendi 
kendine aöylenir gibi ı 

- Çok iyi f&J'ab, doğruau ... diyordu. 

Bunu da aon damlasma kadar içtikten sonra bU· 

tün artıktan • yani kaiıd; mukavva, teneke par

çal.rmı ve bot fİfeyİ • dizinin üatüncleki ıazeteye 
sardı soara yanmclakilere dönüp: 

- itte, bütün bu yemek bir buçuk Franga,. de-
di. Ben yolda daima karnımı böyle dO)'Ul'UrUm. 
Kimi İnsan vardır ki nevalesini evinde bazırlabr. 
Bunu tatonak açıp kapamak hayli zahmetli bir it
tir. Kimi inaan vardır ki vagon restaronda yer. 
Buna da aklım ermez. Çünkü vagon re.toranlarm 
yemeği hep pahalıdır, hem kötüdür. Bundan bq
ka yemek mutlaka muayyen saatlerde yenir. Hal· 

buki ben ne vakit acıkırsam o vakit yemek iıte
rim. Bqkalarmm koyduğu kayıtlara neden tabi 
olayım 7 Mide meaeleai bu. 

Biraz durup dikkatli dikkatli doktor Hikmet'in 
yüzüne baktı. Bakıılarma çoktan bir ihtiyar sar
hot gözlerinin bulamklıiı gelmitti: 

- Sizin niyetiniz lokantaya gitmek galiba? di
ye 10rdu. 

Doktor Hikmet trenlerde birer lokanta vqonu 

Doktor Hilanet'in yiireği aizma seldi as kal.
bilmiyorum diyecekti. Bir an içinde bütün icad .,. 
yalan kabiliyetlerini topladı: 

- Ben latanbullu bir rmnum dedi. 

- Franaaya bu ilk geliıiniz mi 7 

-Evet. 

- Parise sidiyorsunaz deiil mi? 
-Evet. 

- Orada bir tamdığmız filan var nu? 

- Hayır. Fakat ümid ediyorum ki bazı he...,.-
rilere rastgelirim. 

Doktor Hilanet'in karııaındaki adam birkaç ....ı 
daha 10rduktan sonra batım arkasına dayadı. Ve ilÖ 
Üç dakika seçmeden horul horul Uyumafa bqladL 

-V-
Paria, Doktor Hikmet'•, gecenin karanhiı içill

den klll'fısmclaki ufku battan bata sanmı bir geDİt 
yangmı alevinin aksi halinde göründü. V qonun lır 

riclorunda batını pençereclen biraı dıfVJYa usal
DUf duruyordu. Kalbinde bir acaib korku, bütün 1118" 

hib ve meçhul 19ylere yaklqırken duyulan bir tatlı 
dehtet vardı. Gerçekten bu gördüğü engin kızıllı1' 
dillerde destan olan o nur tehrinin aydınlıklan ..ır 
dı? Yoksa civarda bir büyük orman mı tuhaf..,_. 
du7 
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Hindi ile kestane 

kendi akıllannı fazla belenen ba· 
2J "qL-'"" I-!_ 
ı ...._ ııumaeler tabiatta f11111' bu• 

etleri aeçiline dokunacak yeri kal· 
mu. Her halde, teker hutalarnu pek 
iyi beıliyec:ek ve dokummyacak nefİI 
bir yemek olur. Kızamuı hiıldinin ıü· 
sel kokusu ne tavuk etinde bulunur, 
ne de koyun külpubımda. Oman için 
hindi Juzartmaaı iıtah açmak hüıu· 
aunda biltün etlerden " balddardan 
üıtündür, denilebilir. Zaten iyi yemek 
yemeaini bilen zevk aahibleri hindiyi 
bütün etlere tercih ederler. H• tirlii 
yemeklerde delilse de, et yemeklerin· 
de tecrilbeli sevkleri mfinakqa edile
miyen iqlliılerin en büyük bayram
lan olan Kriıbnoa pc:eainde ketta • 
neyle doldunılmuı hindi yemeleri 
bundandır. 

Poliklinik 
Bu trbbt mecmuannı ikinci te9-

rin tarihli 53 Uncu sayıaında ıu yazı· 
lar vardır: Prof e.ar M. Kemal Oke ı 
Rlkbe mafalt tüberkUlozun'da tedavi· 
ıi, doktor Margullea ı pratik tababet· 
te kininin kıymeti, doktor Burhan 
Konuray: Uroloji'de bilinmesi lbım
gelen en eaaılı kaidedir, İbrahim Ha
tef Denker: garib Adetler, Danimar
kada içtimai yardım tetkil&tı, konfe
ranılar, bir aylık haberler, yeni kitab
lar •· 1. 

ıo şehrin hartası 1947 de 
tamamen yapllmış olacak 

Gelecek harblerde insan 
ve makinanın rolü 

.:U-d•iını, yaptıjuu iyi yapmak 
id '~llllın ancak insanda oldutunu 

cfia •derler. insan tabiattan bir par-
Ça olduiundan b • · .. _... da 
bütün • • ızım ıuurum--

tabaattaki ıuurclaa. b,ir ,_. 
olchıiu biraz clüıünceyle anlqdına 
~ l»u IDevıimde hindi ile keıtanenin 
b~ araya aelmeai tabiatın itlerini clü· 
:::: Y8Phiım daha iyi meydana 

VaJaa hindi .. kestane ayn ayn 
lbevaiınlerde çıkaalardı pne a,n ayn 
0~ leaetıe enilirlerdi Fakat iki· llllİJa LL J' 
b. Ull' araya gelmesi daha biiyik 
L:" lllVktir: kestane hindiyi tNMmlV, 
Qlndi ele kestaneyi. 
w_~ltanenin ilk vatanı bizim mem
-ene oldufunu fiiphetiz bilininüı: 
\Jıuciaida ilahlar kih meclia kurup 
oturdut.ı__ '-" L b' .bid . 1 dö" w .. 

h • ..._.., ..a an eny e suı· 

~en zamanlarda onlardan biri bir 
;:. kızına qık olur. Peıine düı•, 

t peri kızı ihtiyar ilahtan hotlan· 
llladıiından kendini NilUfer çayına •tar. IW. aevailiainin cesedini ıudan 
~ ve Bursa ovuma keatane af•· ca ... ___ , ..1:1___ • • B 
il....._.. --.-, onun açın unamn 

.•taneai peri lmı kadar tath olur •.• 
lfia.di,. ..ıince onun ilkin Amerika· 
d;t ~ herkes biline de o da bi· 
: lllllldelretin mabıulü olmaia dele
ler ~ ._tli oldafundan lnsiliz· 

achDı turkey koymutlardır ... 
Hindi etinin adı hu.mı pç diye 

~ .. da bu ıöz, onun tam etin· 
• daha J'aihca olmumdan ileri ae
~~Fakat• kadar olsa kas etinden 
..... - nih olduiundan huaaHil· 
::.ı. ondmı daha kolaydır. İçindeki 
bu naıbeti tavuktan bir parça daha u, 

._ lcarpbk aaotlu maddeleri daha 
Çolc olduı.mdaa ondan daha İJİ bes
i~. Ta.q etinin ,.uz aramı 204 Jralo. 
l'i •erdiği halde hindi etinin ayna mile
~ 296 kalori verir. Y ajbca kuım • 
-;ı birlikte yenildiii nkit braciieri 
°"ilin olanlara dokun ... da yai11Z 

,I nsan vucudünde 

Hindiyi keataneyle doldurmakta 
haklı oldaldannı da teılim etmek li· 
amclJr, Çinkü keatanenin, hindi kar
nında yümuıacık piıtiii vekit çıkardı· 
ia o aefİI kokuıunu inıan kntanenin 
• auda pifmitinde biç deiiJ • ne kebe· 
banda, ne de, yaldl:lb üiıdlara aarıl· 
llllf ve pnüllerde ,._. tutan bayanla• 
ra hediyelik sötürmefe deierli sayı· 
lan, keıtane tekerinde bulabilir. Zaten 
hindinin de kamına kestane girince 
etinin kokuıu batka bir paellik abr. 

Kestane çok yenilirae, her 19yin 
ifratı p.i, insana dokunur. Fakat if • 
rata sidilmeyİnoe dokunmuma bir 
aebeb yoktur. Y emiılerin hiç birine 
yüa wnni1• bizbn, Berpmala büyiik 
bekim Calln'1a bile, yemİflerden he
men heptİnin •yu fenadır, yalna ...... 
tane imam hem i:ri bealer, hem ele 
biç ....... ........, demiıti. 

Eak.i aamanm birik hekimi bunu 
aöyledili yakit keıtanenin ldmpca 
tahlili daha yapdmamııtı. içinde 1'b· 
d9 otu iiçten ziyade niıbette f8ker 
Wıreoek -dcleleri balandatunu, bele 
..ana adalelerimizi oynatan, fikirle
rimizi itleten pdamız olduiunu bil· 
seydi keataneyİ, kimbilir, daha ne ka
dar yikaek göklere çıkana-dır ••• 

C.A. 

lzmitte 
radyo kuvveti ~ 

4u~ l•hH 'lra. Uıtille halfttde bulun, to hu mi u ·-· 
dl . ~· evvelce hiç birini bilme• K 

fi ıkı dili, litince ve İbraniceyi ko-

~u~Uf ve biitiln komıularmr hayret· d ( I ğ 1 t ı I d f 
bir çfnde bırakmıttır. Bu hidiaeyi 
bi~ ~k kimseler glSrmüt, fakat hiç 

1 sebebini izah edememiıtir. 
Anıertkalr filozof William James 

tene bu hald . , 'ib . e bulunan bır kızın aca-
htl bir dılle konuttuğunu, bunu akra· 

arından ailesinden kimsenin anlı· 
::adıf.nıı söylüyor. Bu kızın söyle· 
la erinı duyan bir yahudi llimi, bun
il rın eıki İbranice cUmleler olduğu
• ul anlanı19tır. Yapılan tetkiklerde tu 
b~ a9ılıxuştır: Bu kız, bir zamanlar 
_; haJıaının yanmda çahtmıttr. O za. 

n ihtimal ki bu hahamın eakl tb!:! dili ile okuduğu bir takım man
hllf leri duymut, bunları fUUr .. altı 
ı.s._ ızaaında aaklamıf. ondan sonra 
~le bir cezbe haline gelince tekrar-

lftır. 

Böyle cezbe haline gıelen bir çok 
:ıc.~klerle kızların da tabii bir suret
)' oğr~nnıit olmalarına imlrAn olmı· 
t~r takım dilleri konuttukları 

İ • Uttilr. 
htınıal ki bazı insan dimağları, bi
~ 

İzmit, g (Huıuıt) - Adapazarı 
tohum ıılih iıtuyonunun ürettiii 
(bin tane) adlı buldaydan köylilleri
mize bu Hne de 30 bin kilo tohumluk 
dağıtılmııtır. Yerli tohumluklardan 
bire 5-8 mahlul alan köylü "cumhuri
yet buğdayı" adını verdiii yeni to
humluk buğdaydan bire 3().4() mah
ıul almaktadır. Bunlarla elde edilen 
mahsulden slraat muallimlerinin ne
zareti altında femıt bir tekilde to
humluklar ayrılmaktadır. 

K6y elitmenleri 
Bu sene Arf flye'de açılan Jr3y e

ğitmenleri kunundan mekun olup 
klSylerinde vuif el erine batlamıt o
lan 50 köy efitmenine zlr,at vekile· 
ti tarafından yilzer kilo tohumluk bin 
tane bulday wrilmi,tir. 

rer radyo ahiıelf gibi, meçhul menba· 
lardan bir takım aesler, ıazıer almak· 
ta, M>nra b8y1e hal defittidnce onla· 
rı tekrarlamaktadırlar. 

AR 
Memleketimizin yegane güzel sa

natlar mecmuası olan Ar'ın birinci· 
tetrin tarihli 10 uncu aaym her za
manki nefnet ve olgunluğiyle inti
,ar etmittir. 

Profesör Bayan Afet'in resim gale
riıi hakkındaki veciz yazılariyle bat· 
layan bu sayıda Erzurum Abidesi hak· 
kında bir makale, ttlrk resim ve hey
kel galeriıi için bir ettld yazısı, res
sam heykeltrq Mahmud Cuda, Nu
reddin Ergüven : Sanat killttlrünün 
ana hatları; enternaıyonal Pariı ıer· 
giıi, Mahmud Cuda : Modern aanat, 
Mazhar Nazım Reamor ı Milyoner 
artistler ve açlıktan C>len dlhiler, A· 
rif Bedit : Maurice Utrillo, Topkapı 
mibeainde Abdullah Ziya Çizgen'in 
reaim aergiıi, ıergiler, ar ve matbuat. 
Yazı ve resimlerinin intihabı oldu

lu kadar baakıaının nefaseti de mü
kemmel olan bu aanat mecmuasını 
bütün okurlarımıza taniye ederiz. 

Arkitekt 
Bu çok kıymetli mimarlık ve sa

nat mecmuaıının yedinci yıl 8 inci 
ıayıaı her zamanki gıbi güzel resim
ler ve yuılarla çıkmıttır. Bu ıayıda 
mimar Erip Erbilen'in "Bebekte bir 
villa", Ankara bahçeli evler koope· 
ratifi mahalleainin lntaatına dair ma
lOmat ve rakamlar, mimar Behçet 
Uneal: "Zamanımız mimarlığının 
morfolojik analizi, mimar Kemal Al· 
tan: klbik türk mimarlarından mi· 
mar Meluned, ıergi ve panayırlar, 
başka memleketlerde yapı işleri. 

Kültür 
İzmirde onbeş günde bir ne9redi· 

len bu fikir ve terıbiye mecmuaıının 
20 ilktetrin tarihli 66 ıncı ıayııında 
ıu yazıları iÖrUyoruz : Aıım KUltUr: 
X..119Wl11 köy enatitlblil, A1i ~ 
Özkut: İnsan bilgisi, Marl Mont_,. 
ri: İnsan babau çocuk, Edmond Şle· 
aingir: okula giderken, Ziya Ş61en: 
tarih kongreıi, Edmond Roatan: Ha· 
yat nedir?, Anton E. Ziacıbka: bir 18• 

natm iç yibU, Leman Karamanoğlu: 
Bacı, İlhami Bilger: Ölüm haberi (hi· 
kiye). 

Madde ve Ziya 
Elektrik mühendisi Refik Fen· 

men tarafından yuılarak netrec:lilmif 
olan bu kitab (•) madde ve ıiyanın 
mahiyeti hakkındaki en ton nazari· 
yeteri, açık bir liunla izah etmek p· 
yesini gildmektedir. 

Haritaıı olmayan bir 9ehrin bele
diye reiıinin, barituı.z uzak aeferle· 
re çıkan bir gemi kaptanından ne far
kı olablllr. Fakat içinde bulunduğu. 
mu.ı yıla kadar nüfuzu on bini ge
çen aekaen ıehiıden 48 inin, ıehircili
ğin iıtediği haritadan mahrum oldu· 
funu duyaraannı hilkOmetin, haritala· 
rı olmayan tehirlere bu ekıiklerini 
tamamlatmak aaWıiyetinin verilme· 
sindeki laabeti takdir edeniniz. 
Eğer belediye, tehir hizmetle.ri gi· 

bi fula dağınık ve fazla günlük itler 
araaında, eline kroki kabilinden bir 
klğıd geçlrmit iae, artık bu dar yılla· 
rın içine birde epey masraflı olan ha· 
rita itini aıkıttırmayı !imdilik elzem 
cörmemlıtir; o kroki kabilinden ha
rita onun itini bugünlük görür, Nite· 
kim ıehirlerlmizin çoğunda böyle ol· 
muştur. Fakat harita, bir ıehrin ıuyu 
kadar, 19ığı kadar, havası kadar el· 
zem ve ehemiyetlidir. 
Şehrin auyu, tehrin elektriği, 9ehir 

plinı ona istinad edecektir. OMuz ya· 
pılan her tey aakat ve yanhıtır. 

Bir §Mir haritası denince ele her 
hangi bir çapta haritanın tutuşturul· 
mu, obnaaı klfi değildir. iki binde 
birlik, binde birlik, be,yüzde birlik 
haritalarm Uçü de lizımdır. Bugün 
bu çapta her Uç haritaıı tamam olan 
2 ı ıehriınls var, 1 1 tehir de yaptırtı· 
yor. on yedi tehrin elinde muhtelif 
çapta haritalar var, fakat onlar dı 
bir şehir plinının yapılmaaına mes· 
ned olacak 9eyler değil .. Geriye ka· 
lan 31 tehrin haritası yok .. Demek ki 
48 99hir harita bakımından imar heye
tinin çalıtm• mevzuunu tetkil ediyor. 
Bu iti programlamak için, birini di· 
ğerfne tercih ederek bir aıra naarl 
yapılacaktır ? 

••• 
Şehirleri nüfuslarına göre ebemi· 

yet ııraıına koymak kolaydır .. Nü· 
fuı sayımı rakamları meydanda .. Beı 
dakikılık bir taanif, tehirleri boy 
ııraıına dimıek için kifi gelir. Fa
kat hakikat C>ylemidir, bir febrin ehe· 
miyetini, milli bayat içindeki roliinll 
yalnıs nüfus kalabalıklığı ile ölçmek 
pek 1&tht bir görilt olmaz mı 1 

İtin mewliyetlni Uzerlerlne alan· 
l~ nU\q,f kalabalığı sıra$lna 
g&e bir tua!f blg bir saman tatmin 
etmemlf, apğıdaki e1aıl1ra gC>re ya
pılan bir etii1i ancak doğru yolu gös· 
termiftir. 

Onlar ıehirlerl, 
1) Ekonomi : endüstri, ticaret, zi· 

raat ve mUnabllt .. , 
2) Turizm : tarih eserleri, arkeolo

ji, tabi! gtlzellik, ıpor Ye kür ve te
davi., 

3) İdare merkezleri : umumi teaia
lerln aayııı, mahiyeti, aakerlik, dev· 
let nıUeneeelerl., 

4) Ntıf uı : kalabalık, 
Bakımlarından clddt bir tetkike ta· 

bi tutarak onların ehemiyet sıralarını 
bulabilmişlerdir. Ancak böyle bir ça· 
lı9ma neticeıidir ki, ite nereden bat· 
lanıb, nerede son verileceği gözönilne 
serilebilmiş tir. 
Şimdi seksen fehrin bu tasnifin 

sonunda f(Syle aıralanmıJ olduğunu 
görüyorua : 

1 - İıtanbul, 2 - İzmir, 3 - Bur
ıa, 4 - Ankara, 5 - Eskitehir, 6 -
Adana, 7 - Samsun, 8 - Mersin, 9 -
İzmit, 10 - Edirne, 11 - Konya, 
12 - Trabzon, 13 - Gazi Ayntap, 
14 - Tarıua, 15 - Adapazarı, 16 -
Antalya, 17 - Kayaeri, 18 - Diyar· 
bekir, 19 - Malatya, 20 - Balıkeıir, 
21 - Zonguldak, 22 - Çanakkale, 
23 - Bergama, 24 - Erzurum, 25 -
Urfa, 26 - Manisa, 27 - Eluiz, 28 
- Tekirdağr, 29 - Kan, 30 - Af· 
yon, 31 - Isparta, 32 - Denizli, 33 
- Ödemiı, 34 - Ayvalık, 3S - Na· 
zilli, 36 - Çorlu, 37 - Sivaa, 38 -
Mantf, 39 - Turgutlu, 40 - Kırklar· 
eli, 4 l - Tire, 42 - Ödemi9, 43 -
Kütahya, 44 - Giresun, 45 - Ban· 
dırma, 46 - Ak,ehir, 47 - Bafra, 
48 - Tokat, 49 - Akhisar, 50 -
Mardin, 51 - Çorum, 52 - Utak, 
53 - Aydın, - 54 Nevgehir, 55 -
Burdur, 56 - Edremit, 57 - Gelibo
lu, 58 - Amasya, 59 - Nii de, 
60 - Lüleburgaz, 61 - Muğla, 62 -
Söke, 63 - Toıya, 64 - Erzincan, 
65 - Siird, 66 - M. Kemalpa,a, 67 -
Kastamonu, 68 - Menemen, 69 -

Bir deraide gözüme bir rw•İm ili.
ti: Sakin akışlı genit bir nehrin IOD• 

bahar dekoru içind•t ikinci plbda. 
bir harb gemiai ve bir iskele 1r......., 
da, ilk planda, acaib tekilli melclne
ai arkaamda bir adam .•.. 

Bu nehirde bu harb gemiıinia i" 
ne idi ve bu adam yeni aiatem bir fo
toirafla areminin reımini mi alqordu7 

Fotoarafinin albndaki İzahab a... 
raberce okuyalım: "Mütevaai hir. 
mühendis, icad ettiii tayfaaıa W. 
harb gem;aini, Manı nehrinin k....,. 
rmdan teJaiz telgrafla idare etmit
tir. Bu harb gemili mutad ölçüde de
lildir; tatdacak derecede mübm
mel İnf& edilmit. fakat bir oyuncak 
biui verecek kadar küçük bir toqü. 
todur ki sahibinin bir iskele ü.iDeı 
yerlettirmiı olduiu bir telaiz müni-ı 
lesi ile verdiği bütün emirleN itaat 
etmektedir. 

"- Bakınız, ıimcli tu diijmeye M,. 
aacağan ve gemi hemen aola döoecek. 
"Mühendiı o düjaneye buıyor •• 

gemi sola dönüyordu. 
"- lateraenia aiirati ~ialtabiliri .. 
"-Dikkat ediniz: bu düjmeJe 

dokunur dokunmaz gemiden. bir toa-. 
pil fırlar. 

"Şayet, bu tayfaaız gemi Iİıt....m. 
de yapılacak hakiki gemileri .....,. 
hangi bir devlet kabul edecek ol_.. 
ıa, diitününüz, dünyanua hali ..,. 
varır!,, 

Kırtehir, 70 - Yozgat, 71 - Merzi- Ralunetli Markoni, yatmclaki hta~ 
fon, 72 - İnegöl, 73 - Develi, 74 - ıuıi telsiz makinealnin bir .diimeei· 
Bitlis, 75 - Kilis, 76 - Zile, 77 - ne basarak Avuaturaly4Mia bir tehria 
Siverek, 78 - İskilip, 79 - Adıya- biltÜfl elektrik Jlmbalanm yalanaıo 
man, 80 - Bayburd. Dılf mıydı? Bu suretle hareket edea 

* • • tayyarelerden bahaedilmiyor mu? 
Bu aekaen şehir içinde haritaları ya Bir insanın yapabildiii herhaasi 

tam olmayan veya hiç haritalı olma- muayyen bir iıi muntazam IUftltte 
yan 48 i bu ehemiyet dereceıindeki gören makine adamlar icat edilmecfiml? 
sıraya göre imir heyeti tarafından e· Şu halde Marn nehri kenarmclald 
le alınmış oluyor : adamm oJ1111C•k gemisini det bir 

Buna, Eskitdıir, Samıun, Menin, gün, koca bir barb aeflneli haline 
Adapazarı, Kayseri, Malatya, Balıke· gelmit taaanur edebiliriz. 
sir, Çanakkale. Berıama. Maniıa, El- Ancak, bu gibi elektrikli, telsizli. 
bia, Iapa,rta, Nuilli, Çorlu, Maraf, düinıeli ve bobinli makinelerin \llllUe 

Turgutlu, Kırklareli, Tire, Ödemi§, mi kıymetleri nedir? Bunlar inu.nua 
Kütahya, Giresun, Bandırma, Bafra, gören gözünü, iıiten kulağını, d6fG
Çorum, Uşak, Nev§ehir, Burdur, Ed- nüp karar veren zekasmı da tafticl 
rcmit, Gelibolu, Amasya, Lüleburgaz, edebilecekler mi? 
Söke, Tosya, Siird, JL Kemalpafa, f.panya iç fw61 '8;1aYafı Wl'';ür 
Menemen, Kır.feh~r, '!o~gat,. Mersi· geçti; japon _ çin anlapnaz1ıfl a:J
fon, İnegöl, Develı, Bıtlıa, Zıle, Sive· lardan beri devam ediyor: Tayyare, 
rek, !ekilip, Adıyaman, ve Bayburd tank ve bunlar nevinden her çetid 
kasabalarının haritalarının ikmil ve modem makineler bu mücadelelerde 
tanz~ iti ~941 yılı ıonu~da bitiril- kullanılmaktadır. Fakat harbda İn• 
mek ilıere bır programa baglanmı9tır. sanın ve makinenin oynayacaklan 
Bunun için belediyelerimiz takriben rollere dair olan eski kanaatler he-
352.600 lira kadar para harcamı9 ola-

nüz sapaa&flamdır. 
caklardır. Harita iti şehrin bugün 
müea1e1 bulunduğu ve teveuü etmesi Ş ubalde7 
ihtimali görüldüğü ıahalarm harita· - Şu halde ,aym makinelerle teç.-
ıınm çıkarılmaıı nıahiyetinde oldu- ~. e~ ." müaavi .prtlarla ~ 
ğuna göre bu aahalamı ıenltlifine SU:-ffllllf ili orduda~ ~ . .,.. 
göre bir masrafı icab ettirmektedir. dauna aym muvaffakiyet talü • 
Bu masrafta küçük tehirlerimiı yapacaktır. 
için bin, bin betyi12 liradan batlıya- . J~ Vern'in hüly~lan hakikat ola
rak tehirlerin sahaları büyüdükçe on b~ fakat ~ela"bm;. ~cak "lrıo~· 
bin lirayı bulmaktadırt lu ruyalar ıordunDU§tiir, iDii dİ7 .. 

Garbın mefbur ilinılerinden Po
iııcar6, Einıtein, de Broglie, Eddiıı· 
gton, Planck, Thiband, Fabry ve 
Bontaric'in bu meaeleler berindeki 
nuariyeleri kitaba 1111 olarlık alın• 
mı9tır. 

Liıe kültürü olan her münevver 

[•] MWıendiı Refik Fenmenı Macid• 
ve Sin (Pemıl bllsller, felaefl dilPID• 
celer). Anlran, uıaa Buımm &Qfı 
H. Ffatı 20 kunı1o 

adaının, ilmin ana meaelelerinden bir 
ikiıine temae eden bu telhlı eaerlni 
altka ve aevkle okuyacafmdan fÜP
he etıniyorus. 

Kitabta fU bahisler 'IUdır: ilk a8z, 
maddenin mahiyeti hakkında ldtıik 
bilgiler, elektrilln serrevt tetekkiilil, 
Kuanta nuarlyeai, atomun blinyeıi, 
maddenin lıtlbaleal. siyanın mahiye
ti, enerjinin maddelepeıl, maddenin 
enerjilepneel. dalga mihanild, felaef! 
dllfünceıer. 

Şehirlerimizin haritk sahibi olma- lim? - N. B. 
lariyle muvazi olarak, bir plina itizar - Dün bir arkadat 90l'du ı 
kavupalan itini de hWdunet büyük "İdrojenle oksijenin imtizacmdan •• 
imir hareketinin en lüzumlu esasla· haaıl olur?'' cevab verdim: "Su" arka• 
rından biri saymakta ve bunun için dq devam etti: "Geçen günkü Anka
de bet yıllık bir program çlzmit bu· ra havası yuıamda bava demipin. • 
lunmaktadır. Bundan yarın bahsede- Gazeteyi getirip yuıya bakınca bu 
celb:. gaflete düşmiiJ olduğumu anladım. 

re daha ağsmı arıyorum. Yorgo eekl kendimi aptedemiyerek baiırıyo
dediklerini teyid etmekle beraber na- rum : 
ve ediyor : - Mapllah prenıea hazretleri ı 

NatUI uıua Acele ile neler yazabilimıitizl 

- lnkir edemezain ki deminki hal .. 
Sözümü kesiyor : 
- inkar ettiiim yok ki ı ... 

!] 

- Ya bütün e~ levhalar, balılar, 
biblolar? Hayat, sen ne güzelsin! 

Gülmek mi, a§lamak mı lazım bu hale ! 

- Preııaeain letanbulda büyük nl1· Yllflıca zat, hayret içinde kalıp 
fuu vardır 1 Geçen tı., her taraf 116- dialerini utarak arka arkaya soru. 
mUniblilkten kırılırken onun •Y• yor : 
ıinde kömür bulabildim ... Prenae• le- - Ne halda bizi rabataıs ediyorau
tanbulun bllttln yilklek adamlarını nm ? Siz kim oluyorıunuı ? 

Mendili elinde bükerek alıtmı• ol· 
duğu yalan ihıtiyacı ile ıalim hakika· 
ti anlatmak lüzumu araamda mit•· 
hayyir, nihayet, kararını veriyor: 

- Antikacılardan emanet olarak al· 
ma feyler hepsi .•. Bu aı.ıretle daha ko
lay ve daha pahalı satılıyor onrar ••• 

- Nazik, sessiz hizmetçjleriniz 1 

-ıı-

t ~er gUnJdl gibi bugün de prensese ai efon ederek aıhatinl öğrenmek ve 

te 
le IOnu için bir randevü almak: ie
dinı. 

1: - Siileyman bugün bana uğrama ... 
•de bulunıxuyacağmı. .• Evet, çıkaca

i111ı, lıaata olan akrabamdan bir kadı· 
İ~ ziyaret için Bakırköyilne gidece· 
ha~ İıtuyona gelmek mi ? Hayır, 
h Yır, otomobilimle gideceğim. Zaten 
Pl~en hareket ediyorum. .. Yarın g3--.. ,urtız canım. 
ın·Bir taraftan bu canım kelimesine 
~~ kqyarken diğer taraftan da böyle 

. tiin bir gUn yalnız kalmamı bir ne· 
•ı tatil .. Yl}'orum. Uzunca ıüren bir 

:::~dau sonra bir baylı uyuyub ak· 
r k, iiıtiine doğru otomobilime bine· 
~ •P&rtnıanını bana kiraladığmdan 
le r! ICurtuıuıta iki odada oturan Hli· 

0 
1 n Tufrula gidiyorum. Maksadım 

t.~~ da alıp yemefe gatilrmek ve pek 
be 1 hilriyelerini dinliyerek onunla 

! bata iki kadeh rakı içmektir. 
ot lf Uaeyln Tuğr~n kap11r önünde 

omobilden indilım zaman ,aföriim: 
- ClardUnUz mli efendim ? Yolda 

Nalıleden: N. B, tanır. S6zllnU kesiyorum : 
İçime emniyetle beraber biras da - Defol buradan. Aeıl ıen kim olu-prenaeıin otomobili ile kartılaıtık. 

Zaten prenaeı te yalnız değildi. 
GörmU, olduğunu fazla mühimse· 

miyormufÇBaına tabit bir tavur takı· 
narak illve etti : 

krakançbk geliyor : İtte bana yatan yonun ? Ben prenaeein nfpnlnuyrm. 
ıC>yledi; Bakırk8yüne gitmedi. Son• Adanıuı rkleri d8rt açılıyor, beni 
ra, otomobilde beraber bulundufu a- battan •yata kadar ıilsllyor : 
dam da kim ? Bunu öğrenmem Jbnn. - Nlfanlııı, nlpnb11, demek ki ha
Zaten bu benim hakkım delil mi 1 nımefendinin bir de nipnlıaı varmıt 1 
Prenıeain ni,anlıaı deiilmiyim 1 Tebrik ederim, beni de dUğUne çafır-

- Yanında da bir bey vardı ••• 
- Kabil mi 1 Prenses öğleden ev-

vel Bakırkayilne gitti. 
- Nasıl kabil değil, efendim ? &itli caddesindeki apartmannı ka· 

Prenaeain ,CSföril Remziyi tanımu· p11mdan girerken, hiç ıormadıiım 
mıyım ben ? halde, kapıcı arkamdan koprak balı· 

- Denıek prenıeıin f6förtt Ue ta• rryor : 
nıııyonunu.ı.... - Prenaea nde delfl ı ... 

:-- Elbe~te ~fendi~ o da bisim p· Hiç aldırmıyarak merdivenleri d8r· 
raJın ıoförlerındendır. Tabir biliyor· der dader çıkıyor '" kapıyı saJı· 
aunuz ld prenaeain otomobili de kira yorum. Kapı yavafça açıbrlmen a· 
otomobilidir... yalımı aralığına koyarak 8nilme geç• 

• Bu haberden canım ııkılıyor. Zira mek lıtiyen hizmetçi kadını ltib aa• 
kıra ile Otolııobil tutmak bir aylb de- )ondan hızla geçiyor ve yatak oda11· 
iilıe de kira Otomobilini kendi malı nın kap111111 açıyorum. •• 
gC>atermek köttl bir blöf neridir. Rezalet : Prenses arbeında kolla· 
Bundan HU.eybıe ba'hletmeli dU,U· rmı ve göftlinU tımımile çıplak bıra· 
nily~rum. Ancak kadınlara karp n- kan bir ıabahlıkla fezlonıa u.ıamnıf, 
te~ .~t~tua ol~ Htıaeyin bunu da kın boylu ve kır aaçh yqlıca bir a
büyutmiyecek mı ? damın uçlarını okprken o da pron· 

Geri d~üp Ytmeil Tobtb'da yer- aeain bir elini bırakıb ötekini öpllyor. 
ten Yoreo 7U yanıma salırıp bir ke- Ne diyecejiml bilmlyorumı " 

matı 16tfen unutmaymıs ı ... 
Bunları 18ylerken prenaealn kartı· 

ımda. ınUıtehzl, llillyor, bir ıatına 
" bir de 10luna bakarak kapıyı bulu
yor ve koridorda kahkahalar atarak 
çıkıp gidiyor. 

Prenaeatn bqı yaıtıldar ara11nda ... 
Canım ona lyle bir dayak atmak isti
yor ld ... Fakat kartnndaki ne ola ka· 
dm. Ancaır. bir ahmatr. bir savallı hiı
ıi vermenıek için hiddetlendifimi 
g&tennek lttiyorum : 

- Hiç utanman yok mu aenin, ha· 
yuıa? 

Kadııı birdenbire bllmedipn bir 
kadın oluyor. Bir dip kedi maasara11 
alıyor. Kötü, çatlak, mütecam bir 
Hile, benden daha fazla batırıyor. 

- Hlft, bana bak, delikanlı, edeb
ıizlllin IUzumu yok, ıonra uua Jlad· 
dtnr bildiririm. 

- Evet, bu adam doatlarımdan biri
dir. Evet... benim dostum... doHla· 
rım var. Vasiyeti anlamalmnu. Bu 
umanda hayat kolay mı ? Açık açrk 
her teyi izah etmemi mi bekliyorsun? 
Ayağımın altınd&lrıi döteme aaraılı· 

yor, kayıyor aandım. 
- Peki, aerve.tinis ?-

- Kendilerine o kadar borcum YJI' 
ki nazik ve BCSsiz olmaktan bafka ~ 
releri yok. 

- Ya prensesliğin.iz? 
- Yalnız o doğru ... Çilnldl eon bo-

f&Ddığım budala bir Mısır prensi idi. 
- Peki, mııırlı kaömlaıra hi8 olan 

bu çebreniz? 
- Onu da anneme aor ... 

- Ne IOl'Veti? Tükeneli yıllar ol· 
du..... Afsımdarı Jı:açı verdi ı 

Müteeaair çıehremi görilp dayanamı· - Yorgo bana, hakkında o kadar 
yarak, giller ytldü, nazik, ı.na doğ- iyi malQmat Termİfıtl ki .... 
ru geldi. - Tabit, zira onun adaleti ile iyi bir 

- Beni aff~t Silleymlft; 1811& . Jt. 19 yaptitmı aman komUayonuna 
yik olduğun muameleyi g&ltermedim. yerfrfm- Sizi bana mllkemmel bir de
Artık maksadımı •nden aaldayacak Jibnlı olarak tavsiye etmitti. 
değilim; olan oldu; aamlmt olaymı ve Kotlarım aarkıverdi. Bacaklarımda 
lizım gelen kelimeyi kullanaym: So- derman kaJmamı9tı.: oldu&um yere 
ni aldatmak, ıenıinlıe evlenmek. rahat yıtılrverdim. Halimi haklkt bir iıtl· 
ya,vnak ietiyor ve 9uııu da itiraf • raba hamleden Şükriye yanıma biru 
deyim ki senden hotlaıuyordum.. Ta· daha yaklaştı: 
Wıı teni bu akibetteıı korudu... Bana - Canım Süleymanım, böyle ac~ 
darılma ve gene doat kıJmemı• mil· tavular takınmak aana ~ 
uade et.... Ne yapacakım, hayat bu- 111111& 1.: 

- Mmrda iftllk Dl olduP tanbulda tedbirU olmak 1iam-. Bu 
ç una ders olıunı aeı:ıiıı cibi ~ 

- Satılalı yedi ıette oluyor &ibcl, tecriibeıiz delfbnklarm ~ 
- Elmaalannıs? guncular tarafmdan avlan1DIP"'llDll 
- Hepai lalıte .... Bolli ki bu lfkc'- imkan mı vardır l 

den mılmnyonuıa. 
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Yeni bir ekonomik buhran 
karşısında mıyız? 

1

................................ . ............................... . 
Dünyada buhranı andırır bazı alômetler f 

ı .. ::.~.: .. ::~:'.~'..:~.~.'.~'..:.~.=.;~;~~:i;,~:;,~:::.: ... I 
Ham madde fiyatlarının düşmesi, Dahası var. 1929 da başlamış olan 

Wall Street'de son azmanlarda görü- buhran, bir çok sahlarda dünya mus
len kraşı andırır vaziyet, bazılarınca tahsillerini tesanüde sevketmek hayır
yeni bir buhran devresine girilmekte lı neticesini vermişti. Bir bakır, ka
olduğuna alamet sayıldı. 1937 tarihi- lay, kauçuk karteli vardır. Avrupada 
de belki bu kanaatleri takviyede çelik, aleminyüm, azot kartelleri mev
rol oynamıştır: Filhakika buhranların cudur. Fosfat, potas ve çimento için 
biribirini takib edişi, mazide, hemen de anlaşmalar yapılmıştır. Bakır, ka· 
muntazaman sekiz sene ara ile olmu§· lay ve kauçuk dünya kartellerinin bu 
tur. 1921, 1922, ve bu itibarla da 1937. maddelerin piyasadaki vaziyetlerini 
Hatırlatalım ki Clement Juglar'ın es- ne kadar dikkatle takib ettikleri ma
ki nazariyeleri buhranların mevkut- lumdur. Fazla istihsali önlemek için 
luğunu, güneşteki lekelerin devrele- gerekli tahdidleri derhal kararlaştır
riyle münasebetli görüyor ve bu leke- maya amadedirler. Bir kaç hafta önce 
)erin, rekoltenin bolluğu üzerinde te- bakır hakkında böyle bir karar veril
air yaparak muntazam fasılalarla zi- mişti. Kauçuk ve kalay içinde de ge
ni sürprodüksiyon'u husule getirdi- ne böyle bir karar beklenmektedir. 
ğini iddia ediyordu. Bu tartlar içinde, depresyon'un hiç 

Bizce, ekonomik buhranı, daha sade olmazsa fiyat hususunda ne çok va
bir şekilde, istihsalle istihlak arasın- him, ne de uzun olmaması lazımdır. 
da, birincinin ikinicden fazla olmasiy- istihlake gelince, bu hususta tahmin
le husule gelen muvazene.,;izlik diye lerde bulunmak daha güçtür. 
tarif etmek mümkündür. Vaziyet böy- Her şey, muhtelif milleterin dünya 
le olunca fiyatlar düŞ;er, ve diinya ticaretinin tezadlı vaziyetine nihayet 
bolluk devrinde birikmiş stoklar üze- vetmek için gösterecekleri hüsnüni
rinden geçindiği için bu düşüş o nis- yete bağlıdır. Bütün dünya otarşinin 
bette şiddetli olur. Madenlerin işletil- zararları hususunda mutabıktır. Fa. 
mesi durur, fabrikalar kapılarını ka- kat kimse vaziyetini değiştirmek is
par, ticari teşebbüslerin en iyileri fa- temiyor. Londra ekonomik konferan
aliyetlerini tahdid ederler. Sonra, pek sından beri, B. Van Zeeland'ın son 
tabii olarak, insanlar yaşamak için is- misyonuna kadar, dünyayı normal bir 
tihlake devam ettiklerinden stoklar .ıomik vaziyete sokmak için bütün 
tükenir; fiyatlar tekrar yükselir, is- _ ; retler akamete uğramı~tır. Hatta 
tihsal yeniden canlanır. O zaman her bu hareketin ilk merhalesi olan umu
tüccaı, fiyatlar fazla yükselmeden e- mi bir para istikrarı fikri bile ta· 
vel mal almay4 istical eder; her en- hakkuk edememiştir, ki bunsuz haki· 
düstrici imalatım fazlalaştırır ve ma- ki bir iş kalkınması beklenemez. 
mül stoklarını arttırır. Kredi israf de- Satın alma kabiliyetinin tevezzüü e
recesinde bollaşır. Spekülasyon işe ka- mirlerle tanzim edilemez. Ücretlerin 
TIJir: Ve çok hızlı dönen çarh, dünya- yükselmesi satın alma kabiliyetini 
nın bir tarafında her hangi bir kaza i- yükseltebilir, fakat ancak fiyatlarda 
le kırılıncaya kadar bu bolluk devam muvazi şekilde artmadığı takdirde za
eder. yıflayan teşebbüsler bir çalışma ve 

Bunlar malilm hakikatlerdir; fakat refah unsuru değildir. Devletin ka
ıık sık tekrarlamak faydalıdır. Fakat zanç üzerinden aşın vergiler alması, 
yukarıda anlattığımız oluş harbten Birleşik devletlerde görüldüğü gibi, 
önceki liberal ekonominin proscsUsü'- teşcbbüa zihniyeti ve gerekli nikbin
dür. Şüphesiz ki, 1912 de ba~amış o- liği ve netice itibariyle umumi refa
lan buhranın içinde inkişaf etmiş ol- hı zayıflatmak neticesini doğurmakta· 
duğu şartlar ayni değildi. Tabiatiyle dır. 

ııhatlaşmaya götürecek olan bu evo- Bizce, 1932 den itibaren İngilterede, 
lüsyon insanlann müdahaleleriyle bo· 1934 denberi Amerikada ve diğer dev
zuldu. Sonra bu 1929 buhranı, harbın Jetlerde başlamış olan kalkınma, bi
vc onu takib eden inşa devresinin raz suni bir karaktere malikti. Gerçi 
fazla istihlakini karşılamak maksadiy- insanlar hiç bir antiliberal tedbir al
le yaratılmış olan fazla istihsal dola- mamış olsalardı daha iyi bir vaziyette 
yısiy1e son derece uzun ve çetin oldu: bulunurduk. Maden fiyatlarının düş
lnsanlar bu buhranın bütün neticele- mesi, Nevyork kraşı, belki de altı se
rine tahanunül edemediler; ve millet- nedenberi tazyika urayan ekonomik 
)erin istirabları idare adamlarını bun- kanunların bir intikamıdır. Bu ipre
la.n teskin için hususi tedbirler almak tin anlaşılması, ve bizi, hakiki refahı 
ururctinde bıraktı. getirebilecek tek çare olan milletlerin 

Bu tedbirlerin neler olduğunu ha- ekonomik sulhuna kısaca sulha doğru 
tırlatmaya lüzum var mı? Paraların götürmesini temenni edelim. 
kıymetiyle oynamak, son haddinde y 
genişlemiş himayecilik, kontenjant- unanislan 
mantar; kambiyo kontrolleri, istihsal 
kontrolleri. Bütün bu ilaçlar, kinin 
gibi tesir etti: Hararet düştü, fakat 
hastalık geçmedi. Onun içindir ki, u
zun zamandanberi, serbest enternas
yonal mübadelelere ve para istikrarı
na dönüşten bahsedilmektedir. Yani 
bir çok milletlo.rin ferden iş.in için
den sıyrıldıkları şu sırada dünya ken
dini hakikaten iyileştirmek istemekte
dir. 

Bütün bunları kaydederken ham 
maddeler fiyatlarının düşmesi ve son 
Nevyork kraşı olan mevzuumuzdan 
ayrıldık. Bu haller yeni bir ekonomik 
buhranın alametleri midir? Bu, tabire 
verilen manaya bağlıdır. Lugat der ki, 
lluhran bir hastalık esnasında iyiye 
ve fenaya doğru ani bir değişikliktir. 
Maden fiyatlannr'a bir kaç ay içinde 
% 50, Amerika esham kıymetlerinde 
bir kaç hafta içinde o/o 50 fiyat düşük
lüğü husule gelmesi, muhakkak ki, 
i!ünya ekonomisinde fenaya doğru bir 
C!eğişikliktir. Fakat, ekonomi'nin yu· 
karıda işaret ettiğimiz ve tamamiyle 
uz ve taleb kanununa tabi bir sikli 
göz önüne getirilnce, hakikaten, kla
aik manada bir dcpresyoc devresine 
girdiğimizden emin olmak güç:eşir. 
§üphesiz ki Avrupa spekülasyonu ma
den fiyatlarını, Walt Street spekülas
yonu esham ve tahvil fiyatlarını çok 
mübagalandırmııtı. Fakat devamlı bir 
depııesyon için gerekli en mühim şart
lardan biri mevcud değil gibi görünü
yor: Stokların birikmesi. Son zaman
larda biraz yükselmiş olniasına rağ
men bakır stoku henüz 340.000 ton
dur ki takriben on haftalık dünya is
tihlakine tekabül eder; kalayda stok 
20.000 tondur ki, altı haftalık istihlak 
demektir. Kauçuğa gelince, enternas
yonal komite tehlikeli addedilecek bir 
hadde düşmüş olan dünya stoklaıının 
yeniden teşekkülüne müsaade etmeyi 
faydalı görmüştür. 

Türk milli bayramı ve 
Yunanistan 

Eleftron Vima gazetesinde N. Zai
mis yazıyor: Türklerin bayramları 
dost yunan milletini de sevindirmek • 
tedir. Vaktile birimizin saadeti diğeri
ni gücendirirdi. 8 senedenberi hissi
yatlarımız değişmiştir. Bu değişme 
neticesinde, Misolongi töreninde 
Türkiye cumhuriyetinin resmi mü
messili bulunmuştur. 

Türklerin de saltanat boyunduru
ğundan kurtuluşunu bugün biz yunan
lılar sempati ve saygı ile görüyoruz. 
15 yıl içinde Türkiye organize bir dev
let olmuş, başkalarına ibret olacak as
ri bir rejim ~abul etmiş ve çalışkan bir 
millet meydana getirmiştir. Bugün 
Türkiyede yeni doğuş havası esmek
tedir. Yapılan inkıliib milletin ruhun
da vicdanlaşmıştır. 

Mustafa Kemal'in prensiplerini ilk 
önce münevverler kabul etmiştir. Bun
lar 15 yıl içinde memleketi baştan ba
şa deği;itirmişlerdir. Yapılan işler 
meydandadır. 

Balkan milletlerinin kurtuluş işinde 
ölçüsü olan yunan milleti türk milleti
ni candan tebrik eder. 

Almanya 
Almanyanm sömiirge isteği 

neden doğuyor 

Alman hukuk akademisinde gene
ral Ritter fon Epp, sömürge mesele
si etrafında cereyan eden müzakere 
ve münakaşaların aldığı son durumu 
izah maksadiyle büyük bir konferans 
vermiştir. 

Bütün alman gazetelerinin aynen 
aldıkları bu konferansta, hatib evve-

ta, diğer devletler tarafından umumi· 
yetle ileri sürülen fikirleri hulasa 
etmiştir. Buna göre, "Alman yanın e
konomik bakımdan çektiği sıkıntıla
rın sömürge meselesiyle hiç bir ala
kası yoktur ve kolonilerin iadesiyle 
halledilemiyecektir. Dava, ancak mil
letler cemiyeti tarafından çözülebile
cek beynelmilel bir ham madde dava
sıdır.,, Ve bu suretle Versay muahe
desinin yeniden gözden geçirilme im
kanı ortadan kaldırılmakta ve alman 
isteklerine karşı söylenmesi müşkül 
bir "hayır,, ın yerine daha mahirane 
bir kaçamak yolu bulunmaktadır. 

Halbuki, değişmez hakikatler kar
şısında bu taktikin uzun müddet 
ayakta durmasına imkan yoktur; ha
tib bunları şöyle izah etmektedir: 

1 - Almanyanın ekonomik dava
sını koloni meselesinden ayırmak ta
mamen hatalı bir iştir. Umumiyetle 
ve bilhassa Versay muahedesinden 
sonra, günün ekonomik durumuna 
bağlı olan tarihi inkişaf çerçevesi i
çinde ham madde, yer, koloni veya 
herhangi bir diğer mesele, artık ta
mamen biribirine kenetlenmiştir ve 
ayrılamaz. 

2 - Almanyanın gıda ve ham mad
delerini tedarik için giriştiği çetin 
mücadele, sırf kolonilerini kaybetmiş 
olmasından doğmaktadır. 

3 - V ersay muahedesile kolonileri
ni kaybettikten sonra bu kararı müte
madi yen protesto eden alman milleti, 
son 20 sene içinde ve bilhassa nasyonal 
sosyalizm mevkii iktidare geçtiğinden 
beri kolonilerini geri almak lüzumuna 
mutlak surette kanaat getirmiştir. Bu 
kanaat .bugün bütün alman milletinin 
kafasına ve ruhuna kök salmıştır ve bu 
kanaati bir taktikin söküp atmasına 
imkan yoktur. 

Hatib bundan sonra alman hüküme
tinin son seneler içinde bu fikri kabul 
ettirmek için çabalamaları izah ederek 
sözlerini şu cümlelerle bitirmiştir: 

Dün yapılan Orduatı müsabakalarından muhte
lif f{Örünüşler: Manialı arazida atlama, mania
dan atlama ve bir su birikintisi üzerinden atlama 

• 

Almanyayı kolonilerinden zorla fe
ragate icbar eden sebebler ve dolayısi
le mandaların devamını meşru kılan 
hukuki esaslar, bugün tamamen orta
dan kalkmıştır. Versay gibi hatalı bir 
doğumu taktikli manevralarla idame 
ettirmek için yapılan her türlü teşeb
büsler ,bu hususta kullanılan ınetodla
rın yanlışlığı yüzünden akim kalmaya 
mahkumdur.,, 

Orduatl müsabakaları 

Seçim son 
kônunda 
başlıyacok 

(Bafı 1. inci sayfada) 
durduğu müddet zarfında B. Numan 
Menemencioğlu vali ile ve kendisini 
karşılamağa gelen diğer zatlarla ko
nuŞıtu. 

Dış işler bakanlığı siyasi müsteşa
rı Halebtıcn Beruta geçecektir. Orada 
dokuz gün kaldıktan sonra 18 son teş
rinde hareketle 19 son teşrinde Ada· 
naya gelecek ve şehrimizde bir ge<:e 
kalarak 20 son teşrin sabahı Ankara
ya dönecektir. 

B. Numan Menemencioğlu, bakan· 
lıktaki işlerinin çokluğu dolayısiyle 
Beruttan dönerken Antakyaya ve lı
kenderuna uğramıyacaktır. 

B. Numan Menemencioğlunun Be
ruta muvasalatında Antakya ve İs· 
kenderun konsoloslarımız da Berutta 
bulunacaklardır. Türk heyeti Halebte 
büyük merasimle karşılanacak ve Ha
leb konsolosumuz Beruta kadar heye
timize refakat edecektir. 

Hatay lfeçimi 
Sancaktan bildirildiğine göre Ha

tayda seçimin sonkanunda başlayabi· 
leceği kuvvetle sanılmaktadır. Seçi· 
me, Hatayda doğmuş 21 yaşındaki her 
türk iştirak edecektir. Şimdiki halde 
hataylı olupta Türkiyede bulunan ve 
seçime iştirak edecek olan 2.500 kişi 
vardır. Bunların 700 kişisini memur
lar teşkil etmektedir. 

Yeni stcdii ayın 29 unda 
meriyete giriyor 

Hatayın yeni statüsü 29 sonteşrin
de meriyete girecek ve seçimden son
ra kurulacak hükümetin idareyi ele 
almasına kadar mahalli hükümet me· 
murları vekleten çalışmağa devam e· 
deceklerdir. 29 sonteşrin günü yeni 
ana yasanın mer'iyet mevkiine girişi
ni hataylılar büyük şenlikler ve teza· 
hürlerle kutlayacaklardır. 

Bıçak çeken talebe 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Sarı

yarda onbeş yaşında bir talebe, Ha· 
san adında bir kayıkçıyı sandala bin· 
mek yüzünden bıçaklamıştır. Yaralı 

Hasan hastahaneye kaldırılmıştır. 

Lastikli çöp arabalan 
İstanbul, 9 (Telefonla) - İstanbul 

belediyesi bu ay içinde yeniden kırk 

lastikli çöp arabası yaptınnağa karar 
vermiştir .Bu suretle çöp arabalarının 
sayısı üç ay içinde 320 yi bulmuş ola
caktır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
maksadı tam manasiyle temin etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Programın ikinci gününde en çok 
puvan alan subaylarımız şunlardır: 

Teğmel!.]h ,Faik Emre, Asteğmen 
Kuôret Kasar, Tegmen Salahaddin 
tlal, Asteğmen Salahaddin Orhon, 
Asteğmen Ahmed Kızılhan, Asteğ

men Enver Alat, Asteğmen Suad Sa· 
vaş, Asteğmen Fazlı Kocagüney. 

Bugiinkü miisabcıkalar 
Bugün atlı spor kulübünün manej 

yerinde, saat dokuzda, ordu atı müsa
bakalarına devam olunacaktır. Bugün 
kil müsabaka, maniadır. Atların biribi
rine yakın maniaları binicisinin isteği. 
ne uygun bir şekilde geçmesi ve uzun 
bir yürüyüşten sonra da kısa ve fakat 
kuvvetli bir gayret göstermesi husu
sundaki kabiliyeti ölçülecektir. 

Bugün teknik kabiliyetin en çok 
göze çarpacağı bir müsabaka seyredi
lecektir. Vaziyete göre, müsabakanın 
çetin ve o nisbette de heyecan verici 
ve güzel olacağı anlaşılmaktadır. Hiç 
şüphesiz, değerli subaylarımız, işin bu 
çetin safhasında da aynı muv.affakiye
ti göstereceklerdir. 

Alakalılar, spor sever Ankara hal
kını bu müsabakaları seyre davet et
mektedirler. Gelecekler için hiç bir 
duhuliye ücreti aranılmamaktadır. 

Milli ckipin 'dereceli mani 
atl<lmfı tecriibeleri 

Haber aldığımıza göre, cumartes· 
gün saat 15 de atlıspor kulübü sa
hasında arsıulusal müsabakalara gön. 
derilen atlardan bir kısmiyle dereceli 
mani atlama tecrübeleri yapılacaktır. 

c POLiSTE J 
Telıdid etmi~ler 

Ankaralı Mehmed ile boşta gezer 
takımından Mehmed oğlu Fuad, Se
yid Ali oğlu Mehmed adındaki kim
selerin Yozgadh İbrahim oğlu Şerefi 
evinden çağırarak tehdid ve hakaret 
ettikleri anlaşılmıştır. Suçlular yaka
lanarak müddeiumumil:ğe teslim e· 
dilmişlerdir. 

Otomobil çarpması 
Çerkeşli şoför Nuri oğlu Şevke

tin idaresindeki 2056 numaralı kam
yon Koyunpazarı çarşısında Hasan 
kızı yirmi ya,larında Elifeye çarpmış 
ve Elifeyi kolundan yaralamıştır. 
Tahkikata başlanmıştır. 

Çim•·nto çaJarı adam 
İnşaat bekçilerinden Kızılcaha

mamlı Mustafa oğlu Ömer, Ispartalı 
müteahhid Mustafa oğlu Süleymana 
aid inşaattan çimento çuvallarını çal
mıştır. Ömer yakalanmış ve müddei
umumiliğe teslim edilmiştir. 

Şanghay tahliye edildi 
(Bafı 1. inci sayfada) 

Japon kıtaları şimdi enternasyonal 
imtiyaz bölgesinin garb sınırını mü
oatC1tl c:aen ıııgııız :ıurcııarıyıe .lt<ıl 'il' 
karşıya bulunmaktadırlar. Japon öncü 
kıtaları ilerlemekte devam ederek 
Jungeo yolunu kesmişler ve burada
ki tayyare karargahını işgal etmişler
dir. Nan~.iang'ın 3 mil cenubu şarki
sinde bulunan Kiangkiao'da japon kı
taları tarafından işgal olunmuştur. 

Böylelikle, japon baş kumandanı ge
neral Matsuinin, Çinlilerin şanghayı 
bu ayın 15 inden önce boşaltacakları 

hakkında söylediği sözler tahakkuk 
etmiş bulunmaktadır. 

Bir japon ihraç te~ebbüsü 
Takungpao gazetesinin bildirdiği

ne göre, japon deniz silahendazları 
deniz toplarının bombardımanından 

sonra Amoy havalisinde karaya çık· 

mağa teşebbüs etmişlerse de muvaf
fak olmamışlardır. Bu teşebbüsten 
sonra japonlar üslerine dönmü~er
dir. 

Çinlilerin mevzii bir 
mu'\·affakiyeti 

Çin Ajansının bir tebliğine ~vre, 
gayri muntazam çin kuvvetleri Pekin 
• Hanko demir yolu hattında Çiçe
çungun yüz kilometre cenubunda bu
lunan Sunçu istasyonunu japonlardan 
geri almışlardır. Çin kuvvetleri bu 
mevziin şarkında bulunan başka bazı 
yerleri de ele geçirmişlerdir. 

.Muka'\·emet eden Çin 
kıtaları 

Nantaonun şark mahallelerinde bu· 
lunmakta olan çin kuvvetlCTi burasını 
son dakikaya kadar müdafaa etmek 
emrini almışlardır. Tuşungda da hala 
bir kaç çin müfrezesi bulunmaktadır. 

Şimalde: 

Taiyuanfu rıatfıl İ§gal edildi? 
Tokyo'dan bildiriliyor: Şimali Çin

de Şansi eyaletinde harekat yapmak
ta olup Taiyuanfu şehrini hedef itti
haz etmiş olan iki japon kolu 7 son
teşrinden itibaren bu şehri kuşatmış 
bulunuyordu. Japon kıtaları kuman· 
danhğı 7 sonteşrin saat 7 de, kuşatıl
mış olan çin ordusuna 24 saat zarfın
da teslim olmasını bildirmiş, aynı za
manda şehirde bulunan sivil halkla 
yabancıların aynı müddet içinde şeh
ri terketmelerine izin vermiştir. 

Ayın sekizinci günü saat 7 buçuk
ta, yani verilen mühletin bitmesinden 
yarım saat sonra topçu ve hava kuv
vetlerile de işb\rliği yapan japon kı -
taları şehrekarşı umumi bir taarruza 
girişmiş ve Taiyuanfu şehri saat 15 te 
tamamen japon kıtalarının eline geç
miştir. Şehir kısmen harab olmuştur 
"e her tarafta yangınlar çıkmıştır. 

İspanyada Musolini'Il~ 
oğlu esir mi? 
(Ba111 1 in~; eo,.,.ı..,ıo\ 

düşürüldüğü ve halen İspanyol bU~ 
metçileri nezdinde esir bulunduğu f 
lunda bir takım şayialar dolaşrnıı«'
Resmi tekziblere rağmen Londt8 
Valansiyadan Parise gelen telgrafll 
bu şayiaların hakikat olduğunu bil~ 
mektedir. 

Londradaki İspanya büyük etçil~ 
Bruno Mussolini'nin ne olduuğna 
ir hiç bir habere malik bulunrnadıf~ 
söylemiştir. İtalya büyük elçiliği IJ 
genç tayyare subayının nerede bulııı' 
duğundan haberdar olmadığını bild 
miştir. 

Londra gazetecilerinin mülal<• 
bulundukları İtalyan basın ve pror 
ganda bakanı, bu hususta demiştir~ 
"- Bruno sağdır ve sıhattedir. 

düğüne, yaralandığına ve yahut tİ 
düştüğüne dair olan haberler bir I'~ 
istinad etmemektedir. Nerede oldU•
nu söyliyemeyiz. Zira Mla askeri., 
zife ifa etmektedir.,, 

Kocaeli ve Trakyado 

ruam savaşının 

neticeleri 
1 eylül 1937 de başlıyan Kocaeli ti 

am mücadelesi, tahsis edilen mU~~ 
içinde tamamen bitirilmiştir. M~ 
deleye iştirak eden 9 veteriner elc1Y 
nin aldığı neticelere göre vilayet i~ 
de merkez dahil olmak üzere dotl 
kazanın 1350 mevkiinde evvelce 9' 
min edilen 13.000 başa mukabil ı7:~ 
baş at malleinli muayeneden geÇ1 

miş ve ayrıca 11211 baş diğer tele ~ıı' 
naklı hayvan da klinik muayenef1 

tabi tutulmuştur. Bunlar arasıll 
malleinle reaksiyon verdiklerinac' 

dolayı insan ve hayvan sağlığı b~ 
bına mazarratı izale edilen har·_ 
say.ısı 239 dur. Bu mücadele ile ~o" 
eli mıntakasında hastalığa kökilt\~ 
temizlenmiı nazariyle bakılabilir İ 
de önümüzdeki yıl son baharında 1 
nız vaka veren yerlerde ikinci bir 
vizyon daha yapılacaktır. 

Trakya bölgesinde 
Geçen sene ruam mücadelesine ti 

tutulan Çanakkale, Edime, lstafltıı'~ 
Kırklareli, Tekirdağ viUiyetıeri~tııl 
vakalı yerlerindeki birinci reviı:)"'"_ 

başlanmıştır. Bu mücadele revi•~ 
nunda mecburi maleine tabi tutula dl 
atların sayısı 13832 ve bu atların f 
ğınık bulundukları mevkilerin saf 1 
da 170 dir. Bu re~zyon birinci le~ 
rmn snnuna kadar devam edecekti'' 
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Mucid kadınlar 
Erkeklerin ağz.ınelan düşmeyen 

bir ısö:z. varelır : Bizim için "•açı u
.zun, aklı kusa,, elerler. Kısa saç 
moda olalı bu sözde illas etti ama, 
erkekler için için ayni fikri besle· 
ıneğe elevam ediyorlar 

Onun için size, bir çok faydalı 
keşiflerin kadınlar taralından ya
pıldığını haber vereyim ve bunlar· 
elan bir kaçını da sayayım : 

Babil' ele, sulama .kanallarını, §O· 

•eleri ve muharebelerde kullanılan 
hücum arabalarını, Kraliçe Semira· 
mis icad etmİfti. 

XVI/ inci asırda, Mm. de Mainte• 
non pasta ve hamur İ§İ gibi §eyleri 
Pişirmeğc mahsus bir fırın icacl et
miı Ve Colbert'den bunun için bir 
ihtira beratı almııtı. 

Ayni asırda Myrlrenna van Be
nahoten adlı bir kadın dikiı yüksü
iünü icacl etmi§ti 

XIX uncu asırda Mm. Bloss isimli 
bir kadın, kürkleri dikmek için biı 
makine icad etmiıti. 

1850 bir Amerikalı kadın, bir 
buğday biçme makinesiyle bir ha
•ad makinui icad etmiıti. 

1890 ela Karmen Silvo, yani, ha
kiki adıyla, Romar.ıya kra_liçui El~
zabet, ses çıkarmadan iılıyecek bır 
.Ya:z.ı makinesi icad etmiıti. 

Ve nihayet J 900 ele ele Mm. Küri 
radyomu icad etmişti. 

'Bu vesile ile meyve ve sebzele
rin uzun müdcİet bozulmaelan sak· 
lanması usulünü bulan lzmirli Ba
Ya11 Ce11a11'ı da hatırlamamak mi.im· 
kün mü? 

• 
KADIN VE ÇİÇEK - Bir tayyö

rün veya koyu renkli bir mantonun 
Yakasında nar çiçeği renginde bir ka· 
r~nfi/ ne güzel durur; değil mi? Tabii 
r1.çeklere çok benzeyen yapma çiçekle· 
rı her mağazada bulabilirsiniz, 

ŞAPKALARDA 

Bu Bu 
serıe sene 

tiil ve 
tiiy çok 

giireceğiz ! 

u:unc<ı 

~ekilin de 
çok moclmlır 

• 

Mühim bir mevzu daha: kirpik tu· 
valeti ve kirpiklerin hıfzıssıhhası .. 
Gözlerin güzelliği, kirpiklerin gü· 
zeliği sayesinde artar. Dökülen kir-
pikleri kuvvetlendirmek, onları kes· 
mek veya köklerine alelade hind yağı 
sürmekle kabildir. Rimmel'i veya ma
şayı suiistimal etmemek, kirpiklerin 
sıhati ve güzelliği bakımından iyi o
lur. 

• OTOMOBİL VE ŞAPKA - Kü-
çük ve alçak otomobiller moda oldu. 
Fakat aksi gibi de son moda şapkalar 
yüksek ve sivri. Onun için, eğer sık 
sık otomibile biniyorsanız, şapkanızı 
da ona göre seçiniz. Bu suretle sinir
lendirici ve gülünç "takılma h§disele
rinden kurtulmu~ olursunu;, 

• .. B~BEÖİNİZ İÇİN - Bebeğiniz 
buyumeğe ba~layınca onu beşiğinde 
veya arabasında tutmak imkansız/anır. 
Onun için bir mRrangoza alelade tah
tadan dört köşebir parmaklık yaptırın. 
Bu parmaklığın içine ufak bir halı, 
onun üzerine - ufak kazalrı önlemek 
için - bir muşamba ve daha üstüne 
temiz ~ir ?r!ü koyduktan sonra, par
maklıgın ıçıne yüzleri yıkanabilir bir 
kaç yastık da yerleştirdiniz mi artık 
bebeğinizi düşünmeden ev i§lerile uğ
ra§abilirsiniz 

• 

•••• istiyorsanız ................................ 
X Kremlerinizin cinsinin bozul

mamasını istiyorsanız, bunları ağız

ları açık olarak banyoda veya kalori
fer radyatörü. soba gibi hararet neşr
eden eşyanın yanında bırakmayıp 

mümkün olduğu kadar serin bir yer
de saklayınız. 

X Diş fırçanızın daima sert kal
masını istiyorsanız, kullandıktan son
ra bunu soğuk sudan geçirip temiz 
bir havlu ile kurulayınız. 

X Saç fırçanızın sert kalmasını 

istiyorsanız, sık sık yıkamayınız. Yal· 
mz, her kullanrştan sonra bunları te· 
miz bir havluya sert sert sürecek te· 
mizlcyiniz. Böylelikle, fırçanızı ay • 
da bir kere de yıkasanız olur. Tarağı 
fırçanın üzerinde bırakmak iyi değil· 
dir. 

X Pudranızı israf etmemek isti
yorsanız, bunu "elekli" denilen cins
ten bir kutuya yerleştirip ancı-ık kul
lanacağınız mikdarı elekten dışarıya 
çıkartınız. Böyle bir kutu bir sefer- C 
de satın almamak istiyorsanız, pud
ra kutusunun ebadına uygun bir mu· 
kavvanm üzerine açacağınız birkaç 
delik de aynı işi görür. 

G üze/ 
• 

l rr-:;ıl l!:. .:!.I 

aç T uvaletleri 
Berberlerle şapkacılar arasında ötedenberi nazikane bir mÜ• 

cadele cereyan etmektedir. Berberler son moda şapkaların son 
moda saç tuvaletlerine uymadığını, şapkacılar da son moda saç 
tuvaletlerinin son moda şapkalara uymadığını iddia etmektedir· 
ler. Parisli bir şapkacı ile bir kuaför, alın açık veya kapalı kala .. 
ca~rna göre muhtelif şapka modelleriyle muhtelif saç tuvaletle
rini biribirleriyle telif imkanını bulmuşlardır. Böylelikle ilk ele· 
la olarak bir modistle bir kualör'ün beraber çalışmaları, Faydalı 
bir netice vermiş oluyor. 

Son kuafür nıodalarrnda az çok kısa saça doğru bir temayül görülüyor., 
Esasen moder11 kadınların sürmekte oldukları, erkeklerinkine çok benze• 
yen hayat da uzun saçlı kuafürlerepck imkan vermemektedir. Onun için! 
birçok Bayanlar berberlerine koşarak saçlarım kısa kestirmek istiyorlar. 
Modern kadınların çoğu iş güç sahibidir. Bunlardan hiç biri eskiden oldu~ 
ğu gibi, buklelerini düzeltmek için saatlerce uşraşamaz, hatta tatilludet, 
bile ... Onun için Paris berberleri hem uzun saça ihtiyaç gösterm!yen .. he~ 
de cazib ve güzel olan yeni kuafürler bulmuş!ardır. Fakat bu soyledıkle-• 
rimiz, kuafıir şekli içindir. 

Belki kadın okuyucularımız bize soracaklar: - Biçim meselesini hal• 
/ettik. Renk meselesini neyapalım? 

Biz de onlara diyeceğiz ki : 
- Son moda rengi mi soruyorsunuz? Saçlarınıza gidecek en güzel renk, 

onların kendi tabii rengidir. 
Yukarda, son moda birkaç kualür nümunesi görüyorsunuz. Bunlarrn 

hepsinde saçlar kenardan yukarıya doğru kaldırrlmakta ve büyük, yassı 
buklelerle biterek ensedeki kuklelerle birleşmektedir. Gördüğünüz gibi, 
her üç modelde de kulaklar dışardadır. Bu modellcrde11 siz de ilham ala
bilir ve güzel neticelere varabilirsiniz . 

Bu mantonun geniş ve rahat o
lan kürk yakası, sizi soğuktan ko
ruduktan başka, yüzünüzü de giizel 
bir şekilde çerçeveliyor. l\lanşon da 
aynı cins · kürk tendir. 

Öğleden sonra giyilecek giizel 
bir pardesü. Siyah yaka ile siyah 
eldiven, siyah şapka ve siyah şap· 
kanın, açık renk kumaş üzerinde 
hasıl ettiği güzel efeye bakınız. 

• BANYOLARI TEMİZLEMEK 
İÇİN - Banyonun, JBvabonun, mus
lukların temizliği, iyi bir ev kadınının 
başlıca meşgalelerinden biridir. Bü
tün bu eşyayı yepyeni imiş gibi parlat
mak ve temizlemek için alelade ispır -
toya batırılmış bir bezle silmek k§f i
dir. Böylelikle yağ tabakası hemen 
erir ve fayans da, maden de temiz ve 
parlak bir hale girer. 

• BERE BİR TÜRLÜ OLMUYOR 
-Her sene, her mevsim "artık berenin 
modası geçti,, deyenler oluyor. Fakat 
bere de boyuna şekil değiştiriyor. "Ne 
güzel §apka,. diye baktığımız serpu
şun altından, çok defa bir bere çıkı
yor. 

X Tuvalet sabununuzun çabul< e· 
rimemesini istiyorsanız, bunu delikli 
bir sabunlukta muhafaza ediniz. U
nutmayınız ki nemli bir yerde bıra
kılan sabun, kuru bir yerde muhafa
za olunan sabuna nazaran beş defa 
daha kolaylıkla erir. 

Yakad<\n başlayıp jaketin etekle ~ ,.., .............................................. __... ______ ı 

ff ne kadar inen bu ki.irk garni tiit 
~izi hem Ankaranm yal· '"şmakt<'ı • BAYRAM GELİYOR - Bayram 

• 
X Makyajınızı kolayca silmek is 

tiyorsanız, büyük bir pamuk tabaka· 
sını ufak murabbalar şeklinde kesip 
bu parçaların {izerine de makyajı sil
mek i~in kullanactığınız lilsyondan 

olan soğuğnndan korur, hem de KRAVATLAR _ Kocanızın kra- geliyor. Çocuklara bu vesile ile -fay· 
~oyu renk jaketinize göa alıcı ve vat/arını çekmede saklamayın. Bunla· dalı bir hediye olarak - mendil hcdi
ı,.,.üzel bir not verir. - rı, gardırobun kapısının çine gerece - ye edenler var. Bu mendi/Jerin çocuk· 
~ - - _....,....,,.._.. ~- lğiniz bir ipin üzerine asarsanız, koca- /arın dalıa çok hoşuna gitmesi için, 

. .. .. •. nız bir bakışta o gün takacağı kravatı köşelerine mesel§ bir ördek, bir k8pek, 
ancak lazım olan mıkdarı surunuz. hemen seçebilir ve siz de onun acele bir kedi resmi işliyebilir~niz. Böyle
Böylelikle, lüsyoı muzu da israf et- ile karmakarışık ettiği çekmeyi yer. Jikle verdiğiniz hediyenin değeri d• 
mcınij olursunuz:. !eştirmek külfetinden kurtulursunuz. artmış olur 
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Hiç 6ir lıö;, wördünüa mi 1 Sa 
İl• on İif milyon Mtand.,.,.._,. W
tiin laa)'Gfını .-Fdifi, salı .aman 
,.,, ltatlı si;,ala iter~ eulerd• ı salı 
.....,.. yola, poduı, lfllı, melıtebi 
olnuyan, •ömen ltapaalt i.ster ~6i 
Sola c1 .... ıerin içine, dalların ardı· 
na """"an yerlerde /aiç ltaldına 
mı 1 

Hayr.rmı 1 O halde Türkiyeyi, ya
ni memleketinw bilmiyoraunua de
melttir. 

Ankara kaleainJen bakınca etra
lını aıra dalların çeurelediii oua
nın üatünde kümelefmİf karaltılar 
•Örecekainia. Bunlar Ankara köyle
ridir. Kimi yefillikler içine .aklan· 
mrf hyaa H firin; itimi anlı, aarı 
toprak ÜRrinde aiyah ue malıaun· 
dur. Bütün bu fekil /arklarına rai· 
men, 6ir tek köy kırk bin köy de· 
mektir. 

ICöy bir sır ~bi görünen bütün 
memleltet tlaualannın çözelendili 
yerdir. Bu oltuyacafınıa aatırlar, 
epi ....,. süren 6ir l'•.smenin in
tilHslarıflır. Yurd aeu~sinin ltöye 
IHıllılılt miltyuiyle ölçüldüiü bir 
memlekette; köylüyü muud etmek 
için ltarulmUf bir rejimin çocultlan 
olllll"alt ona l'Öftiil uermenin, n• #ta
tlar cuil bir l'aye oldufunu. ltöyde 
bir büny. lıalltİnmama ıahül oldu
furruu bu pnlerde daha iyi anla 
malt için : 

Bir tatil Mbahı erkenden lıallıı· 
nıa, me.aleden lıorlımayr.nız. ve ona 
tloiru ,.idinia. 

Türlt köyü bir aenedenberi yeni 
6ir tecrübe ,.eçiriyor : Köylüyü bir 
anda melttebe, öfretmene, dolttora, 
airaat memuruna, mülıendiae; 

Köyü temia .okaklara, 6ol ala
ca, •iti eulere kaoufturmalı ue; o
ltuma yaama öirenmif, aıhatli, l'Ür· 
6üa, müatahail bir neail yetifdrmelı, 
bir cümle ile Kemaliamu. büyük 
.. ,,. H tlovcbı •.. 

Faltat bütün bu İfler; bir, on, 
)'İrmi, elli delil, ;,O •n• ve hllti 

Ut US 

müzde kalkınma 
Mektebi, muallimi mühendisi, 

ziraatcisi, bankacısı olan 
köylerimizi bilivor musunuz? 

de dalaa aaun bir aaman rne .. lesi 
delil midir ? DJyeceltainia. 

Cumhuriyet, Cl#I yr.la nfdırma
nın en ,.üael örneiini ana meaeleai 
olan köy' de ueriyor : 40 hin tiirlı 
on yılda bu ileri çehreyi alacalttır. 

• 
Bu iı ncuıl olacaktır? 
Bugün muallim melıteblerinden 

mezun olanların uaaati aayr.aına gö
re bütün türlı köyleri 91, mühen· 
dia mektebi ve teknik oltulundan 
meaun olanların uuati aayıaına gö
re bütün türlı ltö;,leri 180; 

Tıb laltülteainden meaun olanla
rın uaaati aayr.ana l'Öre de 260 M• 

nede; 
Oiretmene, Dolıtora, Mühendiae 

lıauuıacalıtır. 

Şöyle bir vatandGf düıününüa : 
bir küçük aıhat memuru iratlar •ı· 
hat ile YClfCl"1a bil~ine •ahibtir. 

, 

ıo. ıı. t937 

ı Tarih sergisinde 
Uygur eserleri 

Sergide 
vesika Si 

eski teıhir olunan 
Güneı-Dil teorisinin 

vermektedir 

bir Uygur 
en baris 

bir isbatlnı 
• 

lstanbulda kurulan Tarih ıerglai 
ulusal tarihimiz bakımından aon de
rece değerli veıikaları ihtiva etmek
tedir. Geçen yazımızda Attillnın de
finesi diye tanılan eserleri yazmıttık. 
Bu yazımızda da Turfan'da bulunan 
eski bir yazmayı tanıtacağız ki bu ve
sika ayni zamanda Güneı-Dil teori
sinin bir noktasını çok vazıh bir ıu
rette teyid etmektedir. 
· Aılı Tarih aergisinde tethir olu
nan bu vesika Doğu TUrkiıtanında 
İdikut • ıehrinin onbet kilometre ıar· 
kında Toyok ırmağı kenarında bulun· 
muştur. Almanlar tarafından elde e· 
dilen bu veıika eıki Türk alfabeıinin 
delilet ettiği ıe.leri ı&termektedir. 

Binaenaleyh Thomıen Tilrk harfle
rinin delalet ettiği ıesleri bulmaınıt 
ol• idi; bu veıika bize en mühim bir 
rehber olacaktı. Maamafih bu küçük 
kliıdın bizce ehemiyeti Güneı • Dil 
teorisinin bir noktaaını takviye etmit 
olmaıındadır. 

Biliyoruz ki timdiye kadar Türk 

daki harfler: an, al, ık, ay. 
Günet-Dil teoriıinin kanuntartıl

dan birisi de TUrk dilinde konaonl_. 
rın daima bir aesli harf ile batladıi" 
dır. İtte bu vesika çok vazıh bir ıo
rette glSıtermektedir ki konaonlat 
daima bir aeali harf ile hatlar. 

Tarih ıergiıinde teflıir edilen Uy
gur vesikalarından biriıi de Prof. 
Thomıen tarafından 1910 ıenesind• 
neıredilmittir. 30 aatırdan ibaret o
lan bu veıika Thomaene g6re 800 ıe
nelerlne aiddir. Vesikanın münder .. 
catı bet türlll tqın fulletinl bildir
mektedir. Vesikayı yakmda netr .. 
deceğimis bir eaerde aynen tercüıDI 
edeceğimiz için burada ta&ile lGsudl 
gijrmemekteyis. 

Tarih aergiainde timdiye kadar i
lim lleminde maltlm olan bu veıik .. 
lardan maada hiç bir yerde neıredil
memift hattl tanıtılmamıı olan blsd• 
yani TUrkiyede bulunan çok kıymet
li Uygur vesikaları da vardır. 

Bir yol ÇCllllUfU lradar düapn yol 
yapmaaını, bir maran,.oa lıalluı ka· 
dar maran11oaluk itlerini bilir. 

alfabesi diğer bir çok alfabeler gibi 
lvedikte bir yetillilı manzara•ı içinde görJüiümüz tU tirin lıöy tek ıeıe delalet eden harflerden mü-

Bu yazımızda babıe mevsu ettiil• 
miz GUnet-Dil teoriıini teyid eden 
vesikanın biae verdlfi ilham ile TUrk 
alfabeıini bu bakımdan tetkik ettik. 
Neticede bütün harflerin hakikaten 
birer aeıli harf ile benber olrunmall 
lhım gelmekte oldufunu gl:Srdük. Bıa 
arattınnamısın neticelerini bafka 
bir f ırutla ıunacafıs. 

iyi toprak sürmeyi, pzel tohum 
atmayı, pallulı ltullanmayr., harman 
malıine•ini ifletmeyi ue bunlar bo
auluraa tamirini öirenmiıtir. 

Y aamuı oltumaaı, yard, tarih, 
cofralya bilgi.i oardır. 

Aakerliiini yapnuı, orduda ça· 
uuıluia çılıacalt luular malıimat •a· 
hibi olmuflur. 

Köylüdür. Kendisinin yetiftiği; 
eulôdının da yetifecefi topralının 
arauaunu, derdini, iateiini, iyi ue 
lıötü taraflarını bilmelıtedir. 

F aala, iyi, çefidli i.tihaali, taaar• 
rul terbiyesini, köy kanununu ve 
bGflıca deulet meuauatını, bunları 
tatbik ettiNalı lıadar öğrenmiftir. 

Bütün 6a oaıllariyle beraber dü-

mektebi timdi bitmiştir. • rekkebdir. Bir kaç tane de mUrekkeb 

rüat, namualu, yalan aöylemea, ter· 
b{yeli, ceaur, terelli, onörlu, çallf• 
itan, mi•alirperuer, uyıal, muti, 
herkeain iyilifini iater, kanuna hür
metlıcir bir uatandaı diitününüa. 

Bu uatandGf; lıiiçülı köy ölçüaün· 
de bir öfretmen, dolıtor, mühendia, 
ziraat memura cleiil midir 1 

lıte lrültür ue ziraat bakanlılıla
rının orduda çauuılult yapmıf olan 
wörgülü ue bilgili uatandGflara; köy 
lıallıınmannın iatedili lıadroda ma· 
lıimatı uerdiren aelıia aylılt bir kur•· 
tan ıonra "efitmen = yetiftirici, 
terbiyeci adı,, altında köye ,.öncler
dili uatandGf 6öyle 6ir tiptir. 

Şimdi Ü; nuluu 150 ile 400 a· 
rcuında ue henü ne muallimi, ne 

de meltte6i olan 32.000 lıöyde bu 
tipte birer lıalJrınma rehberi oldu· 
iunu taaauuur edinm : Türlr lröyü
nün lıurtulduluna; 611 İfİ laaaırla· 
yanlar kadar aia de inanacaltamıa. 

Bu okuyacaiına yaaılar; Anka
ra merltea lıaacuının 80 lıöyiinde 
dolıua aya yalım aamandanhri ça-
lı,malıta olan efitmenlerin uaail• 
almıı oldukları köyl•rden 6ir irap 
ile Eakiıehir ue Tralıyaclalıi lrvr•la· 
ra köylere kadar 11idilerek yapıl· 

mıf olan tetkiltlerden çılıanlmlf 
notlardır. 

Seri yaaılaranas, h•r ,.ün 6a lif. 
tunlarda okayacalt.ıng. 

HiiNyln Namılr ORKUN 

Ameliyatta 

Kloroform 
• 

yerıne 

Eğitmen Der nasoD çaDnşnyor ? 

harf vardır. Fakat metinlere di~kat 
edilince bazı harflerin yani konaon
ların bir ıesli harf ile beraber okun· 
maıı gerek olduğu meydana çıkmıt
tır. Meseli ik, ok, Uk, iç gibi ıealere 
delalet eden harfler vardır. Fakat bu 
h&diıe bir kaç harfe münh&1ır idi. 
İtte Tarih sergiıinde tefhir edilen 
veaika Türk alfabeıinin bütün kon· 
10nlarının birer aeali harf ile batla· 
dığını çok açık bir ıurette g&ter· 
mektedir. Vesikada Türk harfi yuka· 
rıya yazılmıı onun tam altına da de
lalet ettiği ıea Mani yazııiyle gölte· 
rilmiştir. Bunu ilk defa neıreden 
Prof. Le Coq ohtb bu satın Kaktilrk· 
iıcheı auı Turfan adlı 1909 tenesin· 
de çıkan eserinde Türk harflerinin 
Mani yazııiyle yapılmlf olan tranı· 
kripıiyonunu ıu ıuretle bulmakta· 
yıs : ( .. ğdan itibaren) birinci harf 
up, ikinci an, dlf erlerl 11ra ile iç. ip, 
ai, lt, iy, adx, ikinci 111'1: ad, enı, 
ay, u, eng, end, elt, a. UçUncil ııra· 

elektril< 
Bilinlnis, ,mıdiye kadar bDyUk • 

meliyat geçirecek hatalar kloroforaa 
ılbi bir takım maddeler koklatılır; 

böylece hMtalar ba7ıltılır: yahud da 
batkı ıurette hiıleri iptal olunurdu. 
Şimdi Leningradda Merked Jinoko
loji EnıtitüıU uaıından doktor Ya• 
koylef, bu sahada 7enl bir kqifte bu· 
lunmuıtur. Bu ktffe söre artık ame• 
llyat geçiren hatalara kloroform ve 

yahud baıka anestetikler verilmesin• 
lüzum kalmamakta, bunların yerine 
vücudundan elektrik cereyanı &eçiril· 
mektedir. Bu cereyan, haıtanın bütün 
babma muvakkat bir felç getirmekte, 
bu suretle haata ameliyatın acısını 
duymamaktadır. 

••• ıonra melcıebın kurulu
ıunda köyün bütan ço
cuklan küçüle 11iicudla
rından 11e lcu1111ederinden 
büyüle ifler 6Örmüıler· 
Daha tfmdü:len ''Su koca 
lafı ben getirdim." diyen
ler var. Bu lciü;üğün ya
rın çocuiuna yaptıiı en 
iyi itleri anlatırlce111 6Ö•
ıereceği ınelctebin dı1'0-
rındaki laf hayatının 
ayakta kalan değerli bir 
veaikmı olacaktır. Mek
tebaizliğin derdine yanan 
Anadolu köyünde, bir 
mekıeb dıvarına konan 
ıa,, emek harcanan bir fi
dan, bir inMina yurd bor
cunu ödemiş olmak huzu
runu verecek kadar kıy

met tafırlar. 

YAZAN: -
Cemal Kutay 

1 vedik: Ankaranın yanı batın
da bir köydilr. Köyün yük· 

1ekçe tepelrinden birinden baktıiınız 
.aamap Çiftlilln aafaltı gözüküyor. 

lvedik; muhtelif itler için bir tec
rübe köyü nı:ifeaini görmüt olduğun· 
dan köylüler, tarlalarının yanı bafın· 
dan geçen otomobillere bir tehirli i
tiyadı ile bakıyorlar. Hattl köpekler 
uzun boylu havlamıyor. 

Camiin yanındaki çefmeden abdeat 
alan ihtiyar • ki ıonradan öğrendim. 
lmammıı • bizi görUnce "Merhaba" 
demeden: 
"- Mektebin çatısı kapanmak il· 

aere •.. '' Dedi. 
İvedik'de aon üç ay içinde günün 

mevzuu, yeni yapılan mekteb binaıı
dır. Çünkü bu mekteb binası, her A
nadolu iöyü için olduğu gibi İvedik 
lçln de aaray olmak değerini tatıyor. 

lvedlk ağaçlı ve yetil bir köy oldu
lu lçln lrut teıl ve ne,e •• sarı saç· 
lr bir ldlçük, yeni mekteb blnaımın 
lıunalmalrta olduğu ıokılın batında 
bbl MQünaydm'' diyerek b~ıladı. 

Oiretmenln nerede oldufunu ıor· 
d1alr. Yapının lçlnl aöeMrerek: 

Ankaranın başucunda 
lvedik köyünün sa-rayı 

bin çatııında klSy çocuklarının 7ata· 
cağı yatakhane yeri de var. 

Yeni mektebi gezdikten IOM& der· 
hal hatıra fU geliyor. Daha blr 90k 
kualrımıs ve nahiyelerimb:de böyle 
mekteb binaları yoktur. Yalnıs Anlra• 
ra merkez kazasında bu eene bu tip 70 
mekteb yapılıyor? Bu kadar para bir 
anda nereden bulundu? 
Şehre döndükten sonra birçok inşaat 

mütıeahhidlerine gördüliim binanın en 
ucuz olarak kaça çıl;abileceğini sor
dum. "İki bin lira'' dediler. 

Halbuki bu mekteb devlete nihayet 
600 liraya mal oldu. Çünkü emek köy
lünün; Teknik ve yapıcılık öğretme
nindir. Sonra bir çoklarmıısın iamini 
bilmediği inpat ueta mektebi talebe
leri burada hayatlarının en hayırlı ve 
milıbet itlerini yapıyorlar. Su güzel 
çatı; ıu rdim kiiıdına çizilmit kadar 
düzgün pencere onlarm eseridir. 

Simdi lvedik'in ıarayıntla böyle neıeli ve ten yavrular var 

Sonra mektebin kurulutunda köyün 
bütün çocukları, kUçUk vUcudları~dan 
ve kuvetlerinden büyük itler glSrmüt
ler. Daha timdiden "Şu koca tatı ben 
getirdim." Diyenler var. Bu küçüğün 
yarın çocuğuna yaptıfı iyi itleri an
latırken gl>stereceği mektebin dıva· 
rmdaki tat hayatının ayakata kalan 
değerli bir vesikaıı olacaktır. Mekteb
aizliğin derdine yanan Anadolu kö
yünde bir mekteb dıvarına konan tat. 
emek harcanan bir fidan, bir inun.a 
yurd borcunu ~, olmak huzurunu 
verecek kadar kıymet tqırlar. 

''- İşte şurada; dedi. Pencerelerin 
tahtalarını hazırlıyor .... " 
Eğitmen'in; 
Bir uıta nalband kadar atı, ayağını 

acıtmadan nallamaaını bilmesi; 
Bir usta demirci kadar pulluğu, 

masrafsızca tamir etmesi; 
Bir uıta marangos kadar pencere

nin pervazını yapması; 
Bu küçük yavrucuk için çok tabii

dir. O da, eğitmen gibi her şeyi lü
zumu kadar bilen ve kendi bütün iş· 
lerini kendi gören bir vatandaı olarak 
yetitecek. 

• • • 
Siz, bir köy mektebini na1ıl bir bl· 

na olarak dilfilnüraünüs? 
Bildiğinz binayı,; şu bizim anlata· 

c~ımızla kıyaslamak için hatırda tu· 
tunuz : 

En aıağı 60 talebeyi ferah ferah a
lacak bir dershane ki gilnef daima i
çindedir. Uç tane geniı penceresi var. 

Sonra geniş bir muallim odası, mu
alimln yatak odası, mutbak, banyo ve 
nihayet kapııı dıprıdan olan ki:Sy ku
rulu oduı .. _ 

Dershane bir tarafa, fakat Ankara
da her memur böyle blr eve kavuttu
ğu gün batfehrin mesken buhranı hal 
edilmiftir. 
''- Bu köy kunalu odası nedir?'' 

Diye &Ordum. 

"- Eğitmen, dediler. Köyün en 
bilgili adamıdır. Devlet kanunlarını 
en iyi o bilir. Köy kurulunun tabii a· 
zasıdır. Köy kurulu toplantılarını bu· 
rada yapacak ve odanın ortasında bir 
maaa, etrafında sandalyeler, ıonra kö
şede 90 aantim geni91iğinde bir pey
ke .... Bu peykenin vazifesi de olduk· 
ça mühimdir: Mesela köye bir tah
sildar, bir müfettiş veya bafka bir mi· 
safir mi geldi? Bu pekenin üzerine 
bir yatak kondu mu, güzel bir karyola 
olacaktır. Yani köyün oteli .... .'' 

lvedik'in yeni mektebinin çatısı ka; 
panmak üzere ... Sonra güzel bir bada· 
na, camlar takılacak, o kadar. 

Bu binanın, türk köyüne modern 
yapının güzel bir örneği ve kayıdııı 
şartaız blitiln cumhuriyet vatandafla
rmm içinde oturmalarını iatedlJlmlz 

lvedik yirmi haneli ve 150 nUfuılu 
bir köydür. Mektebin arka aırtına dü
ten tarfda bir yeni bina yapılıyor. O· 
raya kadar da çıktık. Eğitmen, plinı· 
nı eliyle çizdiği yeni yapıyı bize an· 
lattı: 

binalardan biri olmaaını bir tarafa bı· 
rakınız, bu bina, muallimi köye balla· 
yacak bir vaaıtadır da ... Si:ıı, muallim 
mektebini yeni bitirmit olup da köye 
giden gençlerimizin en çok derd yan
dıkları ve sızlandıkları şeyin otura· 
cak bir oda bulamamaları olduğunu "- Bizim mektebten ıınıf ı çıkar· 
bil;yor musunuz? tın, köy kurulu odasını da samanlık 

Kıerpiç, penceresiz, toprak oda; ne yapın. lıte HHan Dayının evi... Bu 
kadar enerjili olursa olsun, belki ilk ev, köyümüzün Uç odalı biricik evidir. 
dcf a şehirden ayrılan genç muatumi Sonra kademhaneıi de içeride ve evi 

kötü kokudan kurtarmak için düzgün 
ümidsizliğe dilfürüyordu. Bugün e· yolu da olacak. Mutfatı, yila Jıkana-
jitmen; bundan önce toprak odada da cak yeri de var." 
oturduğu için, modern yapının iyilik· Müsterih olabiliriz: Bundan aonra 
lerini kendi nefıindc aınamıt olacak İvedik'de ahırla bititik odalı; badana
ve kardetlerini böyle yapılar kurma- sız, penceresiz k8y evi yapılmıyacak
ya alıttıracakttt. tır. Bu günkilerin aahiblerl de yakın 

Yeni mektebin projeıini hazırlayan- bir gelcekte kendi kötü meskenlerl
lar tunu da dilfünınUtler: Nilfuıuınuz nin k8yiln güzelliğini bozdu tunu gl:S· 
artıyor. Yarın bu köyün nüfu1U, 700, recekler ve kuvetli kulUbeleri.nln 
800 ve belki 1000 olacak. O zaman blr yerlerine bu göz alıcı, prin yuvaları 

. . kuracaklardır. lvedik kırk bin kl:Syü-
yatı mektebı lizım ... ~u bınanın çatı· U d b" t idi K k bi k• d . . m z en ır aneı r. rr n uy e 
aında tımdıden yavrularımızın yatma· birer lvedik mektebi •.. Kırk bin yqil, 
ıı i9in yerler huırluak ne olur? Ve 1 bayındır türk kl:Syil kurulmut demek. 
bunu da yapmıflar. Yani yeni mekte- tir. 

Bu yeni usul, bir çok tavpnlar Uze· 
rinde muvaffakiyetle tecrübe edildik· 
ten aonra Yakoylef'in aaiıtanları bu• 
nu iki inaan üzerinde tatbik etmlıter 
ve muvaffak olmuılardır. 

Şimdi bu yeni uıul Uzerinde çalı• 
fılmaktadır. Bu aayede operatörlerin, 
haata bakıcıların ve ditçilerin bundan 
faydalanmaları ümid olunuyor. 

Bu cereyanla hi11i iptalin bir iyi· 
lifi de fUdur: bunun kloroform ve 
saire gibi ameliyattan sonra vUcudcla 
tesirleri kalmamakta, cereyan keailir 
keıilmez hasta normal halini almakta• 
dır. 

Almanyada hırsızlara 

kediler yakahyor 
Almanyada Vurtemberg tthri civı• 

rında NoymUncter kasabasında demir• 
yolu bekçiliği eden bir adamcağız ke• 
dlaine çok dilfkündür. Çlln.kU, bu ke· 
dl onu yalnız, evini delik ôef.ik eden 
farelerden kurtarmakla kalmamıtı. ay• 
nı samanda, kendiıinl bir çok def alat 
ıoymut olan hınızı da yakalamıttır. 

Hat bekçiıi, petrol lambasındaki gll 
yağının ikide bir bopltıhp çalınmak• 
ta olduğunu görüyor; fakat, bu muzib
liği, daha doğruıu hırııslığı, yapanı 
bir türlü yak.ahy1mıyormu9. Gislenip 
hırsısı ıaatlen:e bekledlll halde, ne 
gelen ne de giden oluyonnut· Anlatı• 
lan, gl:Sntledili hırtı• da onu g8aetlJ• 
yormu,. Çünkü, bekçi gizlendiii yer
den ayrıldıktan sonra limbadan gll 
yatının aıınldığtnı g6rUyomıut Her 
gün it güç bırakılarak aabahtan akfA• 
ma kadar hU8ız beklenmez ya 1 tnaaıı 
itini gilcünü bırakıp her giln aabahtall 
akpma kadar hırtızı bekliyemu ya. 
Bekçinin aklına kediyi llmbanın bu• 
lunduğu odaya kapamak gelmit. Hır
ıı. tekrar peyda olmu,. OöaedJmtdl • 



ro · u. 2937 

Doğuda bayındırlık 

Gn bir şehrin elektrikle 
aydınlatıf ması için 

1,soo,ooo lira harcanacaktlr 
Yol çalıımalan 32 istikamette ilerliyor 

.Erzurum, (Hususi Muhabiri-
llltzden) B·· ı · · D ~ d b"" l'ii . - u un ogu a u-
Do~ bır. bayındırlık hareketi Vı\r· 

1
&u hır taraftan şoseler. demirto larr, beton köprülerle yurdun 

ter tarafına bağlanırken diğer 
araftan da her f P-hir muntazam 
v~. ınuayyen bir plana göre imar 
e ıltnektedir. Cumhuriyet bayra
f•n~a kiremid, tuğla ve kireç 
a~rıkalarınm açılma töreni ya

:~. dı. Ayni günde hükumet ö
a unl de yapılan büyük caddede 
Çı dı. 

Yol, bina, elektrik 
Unıumi Müfettişlik bölgesinde yol 

~1alışınaları 32 muhtelif istikamette 
ı erJiy y · or. apılan şoseler şehırlerden 
geçerken asfalta çevrilmektedir. 

d Bugün Doğuda yedi vilayette 300 
b~n fazla bina inşa edilmektedir. Bu 
~ıın~ıar imar hamlesinin ilk müjdele
• dır. 

Erzurumdan bir KÖrünüş ve çilte 

ur us 

! 
.................................................... , 

IZMIRDE GRUP 

İzmir, (Hususi) - lzınirin guru· 
bu her yerde mcfhurdur. İzmirin 
engin ufkunda her ak~am bin bir 
reni< oyunu yaparak, hiç bir reasa
mın yaratamıyacağı tablolaı çize
rek batan güneı, en taı yürekli İz
mirliyi bile muhakkak şair yapm~
tır. Güneı lzmirde en hakim bir var
lık olduğu ve bütün gün lz.rnirleyi 
nefes alamıyacak kadar bunalttığı 
için olacak, akşam olub da ufukta 
boynunu büktiiğü Zl\man , h:mirJi
nin keyfi yerine gelir .. Ve gÜneıin 
bntışını hira z da intikam alırcasına 
aeyre dalar ... 

İzmirliyi ü züm aatan, incir alan, 
komisyon yapan, hulasa aade para 
ile oynoyan, para düıünen maddi 
bir tip olarak tanıyanla:- vardır. Bu, 
onun dıt tarafıdır. Onun içinde en 
derin romantik hisler yaıar .. lzmir 
kadar bol ıairi, bol musiki severi 0 • 

lan yer var mıdır aceba ? .. Guru
bun binbir cilvesini tablosunda tea
bit eden reasamı olman bile onu 
ıiir ve musikide terennüm eden haa
ııas genç kızları ve dellkanhları o 
kadar çok ki... 

Karacabey harasındtı 

Hayvan neslinin ıslahı 
için büyük çallşmalar 

. . 

Haranın meşhur iki ayKın 

Karacabey, (Hususi Muhabirimizden) - Memleketimizin 
en mühim tal "i servetL, inden birini te,kiJ eden hayvan neslinin 
ıslahı uğrunda hükümetimizin aldığı tedbirler malumdur. Yıllar
ca ihmal gören memleketimiz hayvanları bu yüz üstü bırakılıtrn 
tesiriyle yıpranmıı, küçülmüt ve ite yaramaz bir hale ıelmit bu
lunmakta idi. 

-9-

Güzel yurttan bir cennet köşe ı 

Amasra 
Aınaara, (Hususi) - Binbir tarih 

ve tabiat zenginliği ile dolu olan teh· 
rimiz cennet gibi bir yerdir. İki tara• 
fında birer büyük havuz gibi gös 
alıcı manzaralariyle "Büyük Liman" 
"Küçük Liman'' vardır. Bunların &• 

rasında, kat kat ''tarih., e boğulmut O• 

lan Amasra... Amasra; Karadenizin 
ve belki pırlantası, denecek kadar gti· 
zeldir, eşsizdir. Sahil boyu uzak me
safelere kadar sığ olan yerleri, yumu
f&k bir kadife tabakası gibi, İJ)ce kum
larla örtülüdilr. Havası, çok temizdir. 
"Asker suyu ve yılanlı suyu,, gibi ne
fis suları, pek çoktur. Burası tabiat 
zenginliği dolayısiyle (Montekarlo) 
olabilir, Amasranın pil.ljları, hiç blf" 
sahilde bu kadar gUzel ve bu kadar 
cazib değildir. Ankara • Filyo. de· 
miryolu Bartından geçerse veya doğ
rudan doğruya buraya bir kol atılıraa. 
bütün Ankara, demiryolu boyu, bura
ya tanışır •. Burada zengin kömür ma
denleri, çimento gibi kıymetli cevher
ler de vardır. Bunlar da işletildikten 
sonra, Amasra, aynı zamanda mühim 
bir ticaret ve endüstri merkezi olll't". 

Amasrada bol ve çeşidli balık da 
vardır. Burada mükemmel bir balık 
konserva fabrikası kurulabilir. 

Feci kaza 
Konyada bir 
bisikletçi öldü 

Konya, (Hususi) - §ehr.imizde 

dikkatsizlik yüzünden çok feci bir ka· 
za olmuş, Şekerfuru§ mahallesinde o• 

turan bisikletçi Hamit ak,am aaat 6 
da bind iğ i motosikletle son süratle iı· 
tasyon caddesinden geçerken Dur
muşun idare etmekte olduğu binek a· 
rabasına çarpmış ve devrilerek ağır 

ıekilde yaralanmı!.\tır. 

Bisikletçi Hamit derhal hastaneye 
kaldmlmıpa da aldığı yaraların te
siriyle ölmüştür. 

İzmir, istihsal yeri, ihracat lima· 
nı, çahıma şehri olduğu kadar, ze
vk, neşe kahkaha, güzellik ve fİİr 
diyarıdır da •.. Buo-·· b" • l d .,,un on ır şehrin elektrikle ay· mınare er 

J0labl~sı için hlr b~uk milyon~~--~---~~~---~~~-~~~~--~~-~-

Etiyle, derisiyle, kemikleriyle ve 
bu saydıklarımızdan daha önde ola
rak, kuvvetiyle bize yardı~ı olan 
atlarunızı, ineklerimizi, koyunlarımı
zı tereddiden kurtaran bu çılıtmının 
başında hiç şüphesiz yer yer açılan 
haralar gelmektedir. Ziraat Bakanlı
ğı bu haralarda memleketimizin ik
lim 9artlarına en uygun vasıfları ha
iz h.ayvanları yeti,tirmektedir, fennin 
bütün icablarına riayet suretiyle ye
tiştirilen bu yeni hayvan nesli çok 
yakın bir zamanda memleketin en 
mühim bir ihtiyacına cevab verecek 
hale gelecektir. 

Gaziantepte Cumhuriyer Bayramı 
)' ta harcanacaktır. Bu büyük hamle 
;kın .bir istikbalde meyvelerini ver
le cğ.e .ı:>~ş~ıyaeak, bütün Doğu şoseler-

bırıbırıne bağlanıb kaynapcak, her 
Yer elektrikle aydınlanacaktır. 

~akıllar idare•inin çalışmaları 
" Belediye ve imar birliği programlı 
1 e planlı şekilde şehrin im~rma ça
kı_şırkcn, vakıflar idaresi de şehrin in
l~§afı~a gayret etmektedir. Vakıflar 
t arcsı şehrimizdeki taribt binlarm 
aıniri ve muhafazası i§ine dört elle 

:rılınıştır. Camiler, hamamlar, çe11-
bacler tamir edilmektedir. Bundan 
h şka vakıflar idaresi tarafından cum-

Uriyet caddesinde üç katlı bir apart
blan yaptırılmaktadır. 

Şehidlik ve kulüb 
Yeni kurulmakta olan Erzurum 

tehrinin temelleri atılırken tesadilf 
;:ilen şehid kemikleri toplattmlmak-

dır. Şehidlerimizin kemikleri yeni 
hpıtnıakta olan büyük 'ehidliğe t8-
ten1e gömülecektir. 
b 'Yeni •ehirde büyUk bir 'ehir kulü
ii binau yapılması kararlaşmıştır. 

. Sap ha•talıiı 
ha \1ılayetin bazı mıntakalarında ,ap 
b" Stalığr görülmü~til. Alınan sıkı ted
t ırıer sayesinde hastalık tamamen or-
•dan ka11cmııtır. 

Evlenenler 
. On ay içinde şehrimizde 197 çiftin 

~;a.htarı yapılmış ve evlen~irilml.!
dır. 99 çift de evlenmek ıçin mu

t•eıatta bulunmuştur. 

Doium ve ölüm 
'lcdi aylık bir istatistiğe göre, bu 

lllUddet içinde şehrimizde 348 kişi öl
ıtıUı. buna mukabil 9105 doğum vaka
ır olınuıtur. Rakamların mukayeıeıi 
!chriınizin sıhatini tebarüz ettirmek
tedir. 

Konya caddeleri 
tamir edilecek 

d konya, (Husust) - Şehrimizin cad-
c ve sokaklarını ·esaslı bir ıurette 

1
•.llb cyJiyerek parke dötenınesi için 
"11~Yet daimi encümeni Konya beledi· 
Y~aı~e .~eni, mikyasta yardım eyleme
~dduşunınektcdir. Şehrin bütün an~ 

deleri ve bu caddelere çıkan tilı 
~ollar Ş:hir dışı şoaelerin batla.n~ıcı: 
ır. Bu ıtibarla viliyet nafia daıreıı 

•ehrin b · · · • ·· e r· u parke döJenmeıı ışını uz • 
ınc almak için fenni incelemeler 
Yapınaktad ır. 
ti konya ıehri için büyük bir hareke-

t • n baılangıcı olan bu tetebbüıün ne-
ıceıen · k tedi ınesı sabırsızlıkla bcklonnıe • 

r. 

! 
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NEŞ'ELI KÖY ÇOCUKLARI 

Yukandaki reıim, lzmitte bir törendeki neıeli köy çocuklarını gös
termektedir, dünün kavruk, vaktinden evvel bedeni ve ruhu ihtiyarla
mıt çocukları yerine bugün b(jyle neıeli ve sıhatli bir gençlik yetİ· 

fİyor .. 

Tire'de pamukçuluk 
gittikçe ilerliyor 

Tire, (Hususi) - Şehrimiz İzmir 
tli içerisinde pamuk ziraatinde en 
ileri gitmit bir kazadır. Gerek top
raklarındaki kabiliyet gerek halkın 
rağbetiyle bu ziraatin yakın bir iti
de daha müsait bir inkişaf temin ede
ceği anlaşılmaktadır. Nitekim geçen 
sene (27) bin balya istihsal yapılmıt 
iken 937 yılı rekoltesi takriben ( 45) 
bin balyayı bulmuştur. 

Küçük Menderes vadisinin en mUn

bit ve en bereketli bir sahasını te,kil 
eden Tire ovasının zengin toprakla
rında yapılmakta olan pamukçuluk 

her yıl artan bir allka içerisindedir. 
Tarlalarını bUyUk itinalarla ve mü

kemmel bir tarzda hazırlamakta bu
lunan çiftçiler, hükClmetin pamuk zi· 
raati hakkındaki direktiflerine tama· 
men riayet etmektedir. 

(2903) numaralı pamuk ıslah kanu
nunun intiıarı üzerine ziraat veklle
ti tarafından Eskişehrin Mayıslar kö
yUnde ·kurulan pamuk çekirdeli JS· ı 
lah ve teksir iıtaayonundan elyafı 
(28 - 30) milimetre uzunluğunda in
ce ve parlak (Akala) Amerikan cins 
pamufundan Tireye (40) bin kilo to
hum ıönderilmiştir. Bu toıbumlarrn 
hepsi ekilmiştir. 

Gaziantebin planı 
Gazi Ayntap, (Huıusi Muhabiri

mizden) - Mimar Jansene yaptırıl
makta olan müıtakbel im!r planının 
avan projesi gelmiş, vilayet imar ko
misyonunca tetkik ve kabul edildik
ten sonra tasdik için vekllete gönde
rilmittir. Projenin vekaletçe taıdikin
dan sonra asıl imar planı yapılacak

tır. Avan projeye g<Sre tehrimizde bi
ri 30, ikisi ·22 metre olmak Uzere ilç 
ana cadde açılacak ve bunları 17, 14, 
12 metrelik yollar biribirine bağla
yacaktır. Şehir fimale, garbe, ve cenu
ba doğru geniıliyecek, parklar, ıtad· 
yom, ve meydanlarla ıUslenecektlr. 

HalkeıJinJe zehirli gaz kurılım 
Geçen hafta Halkcvimizde bir ze

hirli gaz kursu açılmı,tır. Dersler, 
memleket hastanesi burun boğaz mü
tehassısı Dr. Ziya Maktav tarafından 
verilmekte ve bütün memurlarla ha· 
lk devam etmektedir. Kunı yirmi gün 
kadar sürecektir. - Ali Nadi On/er 

Bir düğün evi çöktü 
Adana, (Huıuıf) Kunduracı 

Ahmedin evinde nişan töreni yapılır· 
ken, davetlilerin fazlalığı yüzünden 
ev çökmüştür. Fatma adında bir ka
dın vUcudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmıJtır. 

Hara denilince ilk hatıra gelen yer
lerden birisi, benzeri çok az olan ve 
güzel otlaklara hakim bir yerde sene
lerdenberi faaliyette bulunan "Kara
cabey,, harasıdır. Bu müessese, mü
tevazi bir çalışma içinde bir çok ay
gır ve kısraklar yetiştirmiştir. Yeti
şen bu hayvanlar yavaş yavaş yur-
dun dört kö,esine yayılmaktadır. Bu 
mektubumla gönderdiğim resimler 
haranın yetiştirdiği bu aygırları göı
termektedir. 

Betinci bölge etibba 

odaıı seçimi 
Adana, (Husuı!) - Betinci mnt

taka etibba odası idare heyeti ve hay
siyet divanı asli ve yedek azaları in
tihabı etibba odası salonunda yapıl
mıştır. 

İdare heyeti asli azalığına, Dr. Ab
dullah Demirel, Dr. Yusuf Ziya Öz. 
bakan, Repd Atameriç, Ekrem Bal
tacı, Hamdi Ortar. İdare heyeti yedek 
azalığına o'ıman Hayri Kual, Ali 
Hikmet Coral, Osman İsmail Bozku
rt, Abbas Melik, Ziya Tüm&ören. 

Haysiyet divanı aalf azalığına 

Mahmud Sabit Akalın, Fatin Yuıut 
GUlmezoğlu, Dit tabibi Rasih, Ecza
cı ve Kimyager Mustafa Rifat GUlek 
ıeçilmi9ltrdir, 

Haysiyet divanı yedek ualığına 
Kişif, Ömer Baştuğ, Tevfik Pamuk
çu, Diş tabibi Mehmed Rifat, Ecıacı 

Ziya Abdi Rona aeçilmiılerdir. 

Afyonda köy 
eğitmenleri 

Afyon, (Hususi) - Vila~timiiin 
merkez ve Emirdaf kazalarına ballı 

57 köyde önümüzdeki ay bqından i
tibaren köy eğitmenleri çalıfl'\&ğa baf· 
lıyacaklardır. 

1 

YultarıJaki re•imler Gazi Ayntaptaki bayram intibalannı 
11öıtermekteclir. Yukarıda geçid reımine iştirak eclen lımetp4'a 
okulunun timıali, cqaiıda bayram RÜnÜ parti bahçeıinde köylü
lere verilen ziya/et görülmektedir. 

Küçük memleket 

haberleri 

XXonya - HükUmet konafımı
zın tamiri kararlaımııtır. 

X Konya - KonY.a • Kadınhan 
yolundaki köprünün yerine betonarme 
bir köprll yapılacaktır. 

X Bursa - İrana 35 bin kutu ko
za tohumu g<Snderilmittir. 

X İzmir - Belediye Reiai B. Dr. 
Behçet Uz Avrupadakl tetkik aeya • 
hatinden dönmllıtUr. 

X lanir - Amerikan Hasan adın
da birisi tarafından bıçaklanan talebe 
Fethi almil9tilr. 

' X İzmir - Bir ay içinde Um.anımı· 
sa 316 vapur girip çıknuıtır. Bunla
nn 155 f tUrk gemiıidlr. 

X Adana - İdman Yurdu • Kay· 
seri maçını Adana gençleri 5 • 1 ka
zanmıflardır. 

ULKU 
HALKEVLER1.DERGIS1 

Aybk kültür mecmuau 
ikinciteınn aayıaı 

AtatUrk'iln B. M. Meclisindeki nu
tukları, Türk inkılibı: Şükrü Kaya. 
14 üncü yıl: F. R. Atay, Bir cumhu· 
riyet yılı: Kemal Ünal, Cumhuriyet 
çocuklan: Şakansu, Orta zaman türk 
ve islim dünyası: Prof. A. Nez, İyi 
lldamın ruhiyatı: F. Rauh, Böcefim· 
Kaoe (Şiir): Coşkun Ertepınar, Hi
kiye: Nahid Sırn, Eski rus tarihle· 
rinde kara kalpaklann rolU: Dr. Ra· 
vıki, Yqamak (Şiir): B. Kemal Çat
lar, Ayq ve ayaılı pirler: H. T. 
Dıflroğlu, Zirai hapishaneler: H. 
Aydıner, Köroğlu hakkında notlar: 
S. Murad Elçin, Halkevleri haberle
ri: B. K. Çağlar, Fikir hayatı: Nahid 
Sım, bu ıayıda Atatilr~iln kute kl
ğıdı üzerine basılmıı 1'ir. resmi vardır. 
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Resmi Gazete 
üsltü n=n~calhl D<alıro 
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Bu iituıılarda giinii giiniine resmi gazetede çıkan 

kanunları, nizamnameleri ve tamimlcri bulacaksınız 

Tamimler 
Giimriik ve İnhisarlar 
Y ckaictindcn: 

Ôzü : Kolonya ispirtosunun eczabanclerc 

1 
fında yapacağı perakende satışlar bayilere 
satılmış farzedilerek yüzde beş iskontaya 
tabi tutulur. Ve bu iskontodan üç ay müd-
det için seyyar tevzi ve satış memuru isti
fade ettirilir. 
Mamulltm seyyar tevzi ve satış memuru

na teslimi ve defterlerde kayıd şekli 

· Ankara Levazım · 
. Ami.rliği 

Bir pavyon inşa 
ettirilecek 

Ankara levazım amirliğinden : 

34.000 kilo sade yağ 
alınacak 

Ankara levazan 8.mirliği Sa. Al. 
Komisyonundan : 

An!tara Valiliği 

60 çift f o tin alınacak 
Ankara Valiliğinden ı 

deposu inşası ve şehir tesisatı il 
teferri diğer işlerin yapılması k 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 
lira 71 kuruştur. 

olduğu gibi hastanelere ve diğer sıbi mü- 1 - Teslim edilen mamulat için her dc-
esseselcre de satılacağı. fasında seyyar tevzi ve satış memurlann

dan mamülatın nevini, tarife fıatını ve 

1 - Çerkez köyünde gösterilecek 
yerde bir pavyon inşası kapalı zarfla 
22 ikinci teşrin 937 saat 16 da Fındık
lıda İstanbul komutanhğı satın alma 
komisyonunda ihale edilecektir. 

Tümen birlikleri için 34000 kilo 
sade yağ kaplı zarfla 25.11.937 saat 
15 de alınacaktır. Teklif mektubları 
bir saat evetine kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 32500 lira ilk te
minatı 2422 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi 162 kuruş mukabilinde komis
yondan alınabilir. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün ve ek
siltmeye iştirak için belli gün ve saat
ta telif mektubları ve kanuni vesika
lariyle Lüleburgaz tümen satınalma 
komisyonunda bulunmaları. 

1 - Etimesut yatı okulu talebeleri
ne 60 çift fotin fiatı 470 kuruştan 
282 lira, 140 çift iskarpin fiatı 450 ku
ruıtan 630 lira ve 60 çift terliğin de 
fiatı 120 kuruştan 72 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şar 
proje ve sair evrakı 448 kuru~ 
bilinde dahiliye vekaleti beledi 
imar heyeti fen şefliğinden ala 
ler. 

İspirto satışlarına aid izahnamenin onun
cu maddesinin ikinci fıkrasında kolonya is
pirtosunun kolonya imal edenlerle eczahane 
sahiblcrine istedikltri miktarda satılacağı 

yazılıdır. 

Kolonya ispirto~unun eczahanelere ve
rildiği gibi hastanelerle sair sihi miıeı.sese
lere de satılmasına miıdürler encümeniııce 
karar verilmiıı olduğundan badema bu ııe

kilde muamele ifası icabeder. Şu kadar ki 
bu muamele halen kolonya ispirtosu bulu
nan idarelerde tatbik edilecektir. 

Keyfiyetin 
dilerim. 

mülhakatınıza da teminini 

l'iitiin muamelatının seyyar 
tevzi ve satış memurları 
hakkındaki talimatname 

Baş satıcılar bolgesine dahil olmadığı gi
bi bayii de bulunmıyan nahiye ve köylerde 
mamül tiıtün ve sigara satmak üzere aşağı
da yazılı ııartlar dairesinde (Seyyar tevzi 
ve satı§ memurları) istihdam edilir : 

ı - Seyyar tevzi ve satış memurları İli 

kabiliyeti ve ahlfi.k itibariyle münasib ve 
evsafı lazimeyı haiz kımselerden olarak u
mum mudürlüktcn verilecek direktife ve 
tayin edilecek adede gbre doğrudan doğru
ya baş veya müstakil müdurler tarafından 
veya bunların muvafakat ve işarı iızerıne 

mahalli idarelerce intihab ve tayin edilerek 
derhal iııe baıılnttırılacak ve keyfiyet u
mum müdurlul:e bildirilecektir. 

2 - Tütün mam\ılatı seyyar tevzi ve sa
tııı memurluc,"Wlll talib olanların at, ııraba 

ve saire gibi her hangi bir nakil vasıtasına 
malik bulunmaları §~rttır. 

3 - Seyyar tevzi ve satı;ı memurlarının 
mamülatı hangi koy veya nahiyelerde tevzi 
edecekleri ve satacakları idare tarafından 
tayin edilir. İ:;bu muayyen mıntaka haricin
de satış ve tevzi yapılması memnudur. 

f - Esas itibariyle mamfilat seyyar tevzi 
ve satııı mcmurlan aldıkları mamülitı kôy
lcrde temin ve tedarik edecekleri bayile
re satacaklardır. Ancak, ilk zamanlarda ba
yi bulamadıkları köylerde mamulatı P<'r3• 

kende olarak satabilirlerse de işe baıılama 
tarihinden itibaren Ü!i ay zarfında bunlara
da bayi bularak perakende satı;ıa nihayet 
vereceklerdir. 

Seyyar tevzi ve satı§ memuru üç ay ni
hayetinde idareyi umumiyece makbul sebe
be müstenid olmıyarak bayi bulunmadığı 

takdirde vazifesine • nihayet verilecektir. 
Ve bu yüzden inhısar idaresinden bir gu
na tazminat veya zarar ve ziyan mutalebe
ıinde bulunmaya hakkı olmıyacalttır. 

5 - MamUlat seyyar tevzi ve satı11 me
murlan aldıkları mamulatı peşin para ile 
&atacaklardır. Bu itıbarla her on beş .;:ün
lük devre sonunda hesab görülmek u~cre 

mahalli idareye ugrayacaklar ve ta!ıakkuk 
eden satı;ı hasılatını vezneye teslim ede
ceklerdir. 

6 - Seyyar tevzi ve satı§ memurları ay
da en az beıı yüz liralık mamQlat satacak
lardır. Bu asgari miktarı doldurmıyan me
murun vazifesine nihayet veriler k yerine 
ba:;kası tayin edilir. 

7 - Seyyar tevzi ve satış memurları ida
re ambarlarından aldıkları tütün ve sigara
ları hasara uğramaması ve gerek nakil ve 
gerek satış esnasında avarya olmaması iırin 
icabeden dikkat ve itinayı göstermiye ve 
muktazi tedbirleri ittihaz etmiye mecbur
durlar. 

Buna ragmen hasara ve ziyaa uğrıyan 

mamüUittan dolayı musebbibleri hakkında 
umumi hiıkümler tatbik olunur. (Avarya 
vukuu halinde tarife bedelinin yüzde elli
si, ziyaa ugrama takdırinde de zayi olan 
kısım satılmış farzcdilerek bedeli müseb· 
biblerinden tahsil edilecektir.) 

8 - MamUlat seyyar tevzi ve satış me
murlarına tutun muhtelif masraflarından 

her ay (60) lira iıcret verilir ve bu ücret
ten tevkifi ınutad olan bilümum vergiler 
dü~ülür. Bundan ba§ka, mezkur ücretten 
ambar memurlarına kıyasen ve kefalet ka
nunu hiıkümlerine tevfikan kefalet aidatı 
da kesilir. 

miktarını gösterir müfredatlı vesika alına
caktır. 

2 - Verilen mamulat, mahalli idarenin 
ambar defterinden vesika mucibince ihra
cat kaydedilecektir. 

3 - Seyyar tevzi ve satı5 memuru teş
kilatı olan idarelerde (seyyar tevzi ve sa 
tı ıı memurları nezdindeki muıımel~t ambar 
defteri) namile ayrıca bir defter açılarak 
verilen mamulfit bu deftere nevi ve mik
tar itibariyle ithalii.t kaydedilecektir. An
cak bir idarede birden fazla seyyar tevzi 
ve satı§ memuru bulunduğu takdirde bu 
defter seyyar tevzi ve satı;ı memuru ade
dine ve isimlerine gbre kısımlara tefrik e
dilecektir. 

Satış şekli 

Seyyar tevzi satı§ memurları ilk üç ay 
zarfında b:ıyi bulamadıkları yerlerde pera
kende ve bayi buldukları yerlerde de top. 
tan satııı yapacaklarına göre : 

1 - Perakende satışlar: Mamül5.t seyyaı 
tevzi ve satış memuru tarafından müşteri· 
!ere sigara paketlerinin üzerinde yazılı ta
rife fiatiyle (mtidafaa vergisi dahil} satı· 

lacaktır. 

1 - Ancak onuncu maddede izah edildi
ği üzere ilk uır ay müddet iırin perakende 
satıljların iskontosundan seyyar tevzi ve 
satııı memurları istifade edeceklerine göre 
her hesablaşma devresinde bunlar 35 is
konto ile satılmııı farzedilerek seyyar tev
zi ve satış memuru tarafından ikinci mad
dedeki toptan satışlar misilhl üç nüsha fa
tura kesilecek ve faturanın baıımda bayiin 
ismi hanesinde perakende satış olduğu i· 
zah edilecektir. 

2 - Toptan satı:ılarda: Seyyar tevzi ve 
satıli memurlarına miktarı kafi bayi defte 
ri (satış faturası) verilecek ve seyyar tev-
zi ve satış memurları da tedarik etikleri 
bayilere yapacakları satı§ların bedelini 
o/oS beyiycli barem cetveline göre tanzim 
edecekleri üç nüsha faturaya istinaden tah
sil ederek mezkur faturaların iki;jer nüs
haaıru hcaııblaıma dcvrninc kadar yanla
rında hıfzedeccklerdir. 

Hcsablaşma 

1 - Tütün mamuUitı seyyar tevzi ve aa
tıı; memurları her on be:ı günlük devre ni
hayetinde ellerinde kalan mamulatı, satı~ 
faturalarını tahsil ettikleri paralarla birlik
te mamilUitı aldıkları idareye teslim ede
ceklerdir. 

2 - İdare memurları getirilen mamiıli
tı nevilerine göre miktıır itibarile bittesbit 
evelce almıli oldukları mamütıit miktarın
dan tenzil etmek sureti:yle satı:; miktarını 
tahakkuk etirdikten sonra : 

2 - Muhammen keşif bedeli 30424 li
ra 64 kuruştur. İlk teminatı 2282 lira
dır. Şartnamesi hergün öğleden evet 

komisyonda görülebilir. Teklif mek
tupları belli saatten bir saat eveiine 
kadar kabul olunur. İsteklilerin teklif 

mektupları ve kanuni vesikalarile bel
li gün ve saatte komisyonda bulunma

ları. (4122) - 3-618Ş 

Safranbolu birlikleri 
için un alınacak 

Ankara levazım amrliğindn : 

1 - Safranbolu birlikleri ihtiyacı i
çin 134000 kilo un kapalı zarfla 18.11. 
937 saat 15 de Safranbolu askeri satın 
alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu 
14 kuruş ilk teminatı 1407 liradır. 
Şartnamesi hergün öğleden sonra ko
misyonda parasız görülür. Teklif 
mektupları belli saatdan bir saat eve
line kadar kabul olunur. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
vesikaları ve teklif mektuplariyle bel
li gün ve saatte komisyonda bulunma
ları. (4073) - 3-6094 

Ekmeklik un eksiltmesi 
yapılacak 

Ankara Levazım Amirliğinden 

1 - İzmit ve civan birliklerinin a
şağıda mevkileri ve mikdarları yazılı 
134 ton ekmeklik unun kapalı zarfla 
eksiltmesi 22 II. teşrin 937 pazartesi 
günü saat 15 de İzmitte tümen satın 
alma b>misyonunda yapılacaktır. 

2 - Unun beher kilosunun tasınla
nan fiatları ilk inancalan ve mikdar
lan aşağıdadır. 

3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara, 
Eskişehir Lv. amirliklerinde ve İz
mitte tümen satın alma komisyonun
da her gün görülebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı 
müteahhidlere de ihale edilebilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatm· 
da kanuni belgeleriyle ilk inancaları
nı ve teklif mektublarını ihtiva eden 
kapalı zarflarını zmitte tümen satır 
alma komisyonuna vermeleri. 
mikdarı ton beher kilosunun ilk i 

tasınlanan fiatı nacaları 

a - Faturalar muhteviyatının enva iti
bariyle miktar yekanunun tahakkuk ettiri- 58 

len satış miktarına uyğun olup olmadığını, 76 
12.80 
12.70 

Lira Ku. 
557 00 
724 00 

b - Faturalar muhteviyatı 35 iskontolu 
barem fiatlariyle hesab edilerek tahsilatın 
doğru yapılıp yapılmadığmı tetkik edecek
lerdir. Bu tedkikat neticesinde hasılat fa
turalarla birlikte vezneye teslim edilecek
tir. 

c - Hasılat veznece tansil edildikten 
sonra faturaların birer nüshası memura j. 

ade edilecek ve memur tarafından da mez. 
kür faturalara istinaden tanzim edilecek 
günlük satııı hülasalarına göre enva itiba
riyle miktarlar (seyyar tevzi ve satı§ me
murları nezdindeki mamülat ambar defte
rinin) h:ı.sılatı teslim eden seyyar tevzi ve 
satııı memuruna aid kısımdan ihracat kay. 
dcdilecektir. 

Avrupanın en uzun 

köprüsü nerededir? 

134 
(4080) 

250 ton saman 

1281 
3-6144 

alınacak 
Ankara levazım amirliği Sa. Al. 

Komisyonundan : 

1.-:- Muhafız alayı hayvanat ihtiya
cı ıçın 250 ton saman 27.11.937 saat 
11 de açık eksiltme ile Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda a
hnacaktrr. 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk 
teminatı 375 liradır. Şartnamesi her 
g?n komi~yonda görülür. Eksiltmeye 
gıreceklerın teminat ve kanuni vesi
kalariyle belli gün ve saatte komis
yonda bulunmaları. ( 4147) 3-6284 

(4175) 3--6291 

Eksiltme ile 1500 kilo 
sabun alınacak 

2 - Bu ayakkabıların muhammen be
deli 948 liradır. Pazarlığa girecekle
rin bu miktarın yüzde 7 ,5 nisbetinde 
ki muvakkat teminat akçesini hususi 
muhasebe müdürlüğü veznesine yatır
maları ve açık eksiltme 29.11.937 gü
nü saat 15 de vilayet binasındaki en
cümeni daimi salonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 20.12.937 
rastlayan pazartesi günü saat on 
de Ankarada belediyeler bankas 
nasında .2 inci katta toplanacak 
diyeler imar heyetince yapılacakt 

4 - Eksiltmeye girebilmek içi 
teklilerin aşağıda yazılı temina 
vesaiki aynı gün saat ona kada 
misyon reisliğine teslim etmiş o 
ları lazımdır: 

Ankara levazım i.ınirliği Sa. Al. 

3 - Bu husus hakkında daha etraflı 
malftmat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara kültür direktör
lüğüne müracaatları. (4168) 3-6249 

25 adet üç demirli 
pulluk alınacak 

A - 2490 sayılr kanunun 16 
inci maddelerine uygun 5732 li 
kuruşluk muvakkat teminat, 

Komisyonundan : 
1 - Polatlı garnizon birliklerinin 

ihtiyacı olan 1500 kilo sabun açık ek
siltmeile 25/2.Teş./937 saat 14 te Po
latlı askeri satın alma komisyonunda 
mübayaa edilecektir. 

Ankara VilSIYetinden : 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

~zere satın alınacak 25 adet üç demir
lı sandıklı ve ekici pulluğun 25.11.937 
perşembe günü saat 15 de açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

B - Kanunun tayin ettiği 
lar, 

C - Kanunun dördüncü ma 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
ni bulunmadığına dair imzalı bir 
tuh, 

2 - Muhammen bedeli beher kilo -
suna 50 kuruş ilk teminatı 56 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikaları ve temi
natlarile belli gün ve saatte komisyon-
da bulunmaları (4181) 3-6299 

M. M. bakanlığı 

Yatak çarşafı ve 
battaniye kılıfı 

alınacak 
M. M. Vekaletinden : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
6000 lira olan 5520 metre yatak çar
şaflığı bez ile 4680 metre battaniye 
kılıflığı ve 1200 metre yastık yüzü 
için bez kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 22 ikinciteşrin 937 Pa
zartesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 450 liradır. Şartna
me M. M. V. satın alma Ko. dan pa
rasız alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını ihale sa
atından behemehal bir saat evvel M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(4107) 3--6174 

Kapalı zarfla 417 soba 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Komisyo
nundan: 

1 - Beheri tahmin edilen fiatı 24 li
ra 50 kuruş olan 417 tane soba kapalı 
zarf usulile alınacaktır. 

2 - İhalesi 26-11-937 cuma günü sa
at 11 dedir. 

3 -İlk teminatı 766 yedi yüz altmış 
altı lira 24 kuruştur 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V Sa Al. Komisyonundan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saa
tinden en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (4176) 3-6303 

Gümrük ve in. 8. 
İçki bey'iye tezkereleri 

değiştiriliyor 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1500 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

İsteklierin pullukların % 7.5 tutarı 
olan meblağa aid banka mektubu veya 
hususi muhasebe direktörlüğü vezne
sine yatırlmış makbuz ile birlikte ek
siltme günü gösterilen saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri itan o-
lunur. (4128) 3-6288 

75 adet iki tekerlekli 
pulluk alınacak 

Ankara Vil&ıyetinden : 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak 75 adet iki teker
lekli pulluğun 25.11.937 perşembe gü
nü saat 15 de açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1875 liradır. 

Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve· 
rilir. 

!ıteklierin pullukların % 7.S tutarı 
olan meblağa aid banka mektubu veya 
hususi muhasebe direktörlüğü vezne
sine yatırlmış makbuz ile birlikte ek
siltme günü gösterilen saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ilan o-
lunur. (4131) 3-6285 

75 adet yerli pulluk 
alınacak 

Ankara 'lil~etinden : 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak 75 adet yerli ma
mCılatı tek tkerlekli pulluğun 25.1 ı. 
937 perşembe günü saat 15 de açık ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1087.5 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

!steklierin pullukların % 7.5 tutarı 
olan meblağa aid banka mektubu veya 
h.ususi muhasebe direktörlüğü vezne
sıne yatırlmış makbuz ile birlikte ek
siltme günü gösterilen saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri itan o-
lunur. (4129) 3-6287 

100 adet pulluğun 
eksiltmesi 

Ankara Vilai)'etinden : 

D - Belediyeler imar heyeti 
şefliğinden münakasaya girmek 
alınacak vesika. 

5 - Teklif mektublan ihale 
saat ona kadar makbuz mukabil 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile göhderilccek teklif 
tublarının iadeli teahhüdlü ohnas 
nihayet bu saate kadar komisyona 
miş bulunması Hizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat al 
istiyenlerin belediyeler imar he 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(4101) 3-617 

Buca içme suyu tesi 
ve inşaat eksil tmes · 
Dahiliye Vekaletinden : 

Bucaya 3,3 kilometre mesafedeki 
yun isalesi ve bir su deposu inşası 
diğer mütefel"ri işlerin yapılması 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştu 

1 - İşin muhammen bedeli (31 
lira 91 kuruştur. 

2 - İstekliler bu i§C aid §:<lrtn 
proje ve sair evrakı 157 kuruş ınu 
bilinde dahiliye vekfileti beledi 
imar heyeti fen şefliğinden alabi 
Ier. 

3 - Eksiltme 25.12.1937 tarih 
rasthyan cumartesi günü saat on bi 
Ankarada belediyeler bankası bi 
sında toplanacak belediyeler imar 
yetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
teklilerin aşağıda yazılı teminat 
vesaiki aynı gün saat ona kadar 
misyon reisliğine teslim etıniş ol 
lan lazımdır. 

A - 2490 numaralı kanunun 1 
inci maddelerine uyğun 2355 lira 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesi 
Iar. 

C - Kanunun dördüncü madd 
mucibince eksiltmeye girmeye 
mani bulunmadığına dair imzalı 
mektub. 

D - Belediyeler imar heyeti 
şefliğinden münakasaya girmek 
alacakları vesika. 

5 - Teklif mektı.ıb1Jrı ihale gu 
saat ona kadar makbuz mukabilin 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif ıı>t 
tublarının iadeli teahhüdlü olması 
nihayet bu saate kadar komisyona ge 
miş bulunması lazımdır. 

Danimarka kralı geçenlerde Dani
markada 2 mil uzunluğundaki Stors
torm köprüsünü açmıştır. 1.250.000 İn
giliz lirasına mal olan bu köprü için 
Şimali İngiltereden 30.000 çelik git
miştir. Bu köprü, Avrupanın en uzun 
köprüsüdür. 

1800 kilo sade yağ 
alınacak 

Ankara levazım amirhgı :)a. Al. 
Komisyonundan : 

lnhis~rlar Ankara Ba,müdürlü
ğünden: 

.. 1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
uzere satın alınacak 100 adet iki de
~~rli pulluğun 25.11.937 perşembe gü
nu saat 15 de açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

Bu iş hakkında fazla izahat al 
istiyenlerin belediyeler imar hef' 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(4178) 3-6301 

1 - Polatlı birliklerinin ihtiyacı o· 
lan 1800 kilo sade yağı 25.11.937 saat 
14 de açık eksiltme ile Polatlı askeri 
satın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
4500 liradır. 

(Tiıtün mamül5.tı seyyar tevzi ve satııı 

memurlarının maktu ucreti, beyiye iıcreti 

mahiyetinde olmadıgı için bu ücretten ma
lQJin ve okliiız yurdu hisseleri tevkif edil
mez). 

Her sene Storstorm kanalından ge
çen gemilerin sayısı mikdarı 15.000 
tahmin edilmektedir. Bunlardan eni 
ve boyu müsaid olanların bu köprü
nün altından geçmesine müsaade edi
lecektir. 

2 - Muhammen bedeli beher kilo
su 100 kurş ilk teminatı 135 liradır. 
İsteklilerin teminat mektub veya 
makbuzlariyle ve kanuni vesikalariyle 
belli gün ve saatta komisyonda bu-
lunmaları. (4174) 3-6290 

İçki beyiye tezkerelerinin değişti· 
rilmesine 20 ikinci teşrin 937 sabahın
dan itibaren başlanarak 31 teşrinisani 
937 akşamına kadar devam edecek ve o 
tarihten sonra gelenlerden ceza alına
caktır. Bayilerin bir fotograf ve bir de 
25 kuruşluk pul ile muayyen günler 
içinde başmüdüriyetimize müracaat 
ederek elindeki içki tezkerelerini de
ğiştlrmeleri ilan olunur. (4111) 3-6251 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

Muhtelif cins çelik 
alınacak 

Devlet Demiryolları ve LimarılP 
Umum Müdürlüğü Sa. Al. Ko. d~ 

Erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliğinden: 

9 - Ayda be:; yüz liralıktan fazla ma
mülat satan seyyar tevzi ve satı~ memur
larının fazlalık için ihtiyar edecekleri na
kil k~lfetini karşılamak maksadiyle satış 

bedelinin ueş yüz liradan fazlası üzerinden 
ayrıca yuzde üç nakliye ücreti verilir. 

10 - Seyyar tevzi ve satış memurları 

tedarik ettikleri bayilere mamfılatı yüzde 

Köprünün 49 direği betondan ya
pılmıştır. Su dalgalarına ve buzlara 
mukavemet edebilmesi için de cephe-
lerine granit konulmuştur. Bu direk
ler için 140.000 yarda küb beton ve 
granit, sathını döşemek için de 12.000 
yarda küb k~vvetlendirilmiş beton 

kullanılmıştır. Bu köprünün çelik 
kısmının dikilmesi için şimdiye kadar 
görülmemiş metodlar tatbik edilmiş

tir. bu inşaat esnasında bir defada 
500 tonluk yükü birden kaldıran dün
yanın en kuvvetli vinç makinesi mü
him bir rol oynamıştır. 

Artvi~ ve civan_ birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı dört kalem er
zaka talıb çıkmadıgından yeniden açık eksiltme ile Artvin askeri satın al
~a ~omisyo~unda alınacaktır. steklilerin belli gün ve saatte tcminatlariyle 
bırlıkte komısyona müracaatları. 

!steklierin pullukların % 7.5 tutarı 
olan :neblağı banka mektubu veya 
h.ususı muhasebe direktörlüğü vezne
sıne yatrrlmış makbuz ile birlikte ek
sil~e günü gösterilen saatte vilayet 
daımi encümenine gelmeleri ilan 0 _ 

lunur. (4130) 3-6286 

Dahiliye bakanlığı 

Muhammen bedelleri (35000) tir•.~ 
lan 29030 kg. muhtelif cins çeliJc ~ 
2650 kg. muhtelif ebatta çelik tel , 
1000 adet bandaş çene torna kale~ 
23.12.1937 perşembe günü saat 15.30 ~ 
kapalı zarf usulü ile Ankarada id• 
binasında satın alınacaktır. 

beş iskonto ile ve idarece tatbik edilen 
usu! dairesinde satacaklardır. (Satııı bedel· 
leri yüzde beş iskontoya tabi barem cetve
lindeki fiatlarla tahakkuk ettirilecektir). 
Ancak, seyyar tevzi ve satış memurlarının, 
iııe başladığı tarihten itibaren bayi tedarik 
etmeğe mecbur olduğu üç ay müddet zar-

Cinsi 

'Gaz yagı 
Şeker 

Sabun 
Kuru üzüm 

(4074) 

mikdarı muhammen ilk Eksiltme 
kilo lira teminatı şekli 

2500 750 
1700 680 
3000 1560 
4500 1530 

lira ku. 
56,25 Açık 

51,00 
117,00 
114.00 

.. 
" 

eksiltme eksiltme 
tarihi saati 

29.11.937 9 

" 
,, 

" 10 
,, ,, 

" 14 • 
,, ., 

" 15 
3-6143 

Muğla içm esuyu tesisat 
ve inşaat eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden ı 

Muğlaya 4.5 kilometre mescrledeki 
Şemsettin menbaının şehre isalesi su 

Bu işe girmek istiyenlerin 2625 tir:: 
lık muvakkat teminat ile kanunuJ1 t 
yin ettiği vesikaları ve Nafıa ıniitt; 
ahhitlik vesika ve tekliflerini a'f?' 

.• eil" gun saat 14.30 a kadar komisyon r 
liğine vermeleri lazımdır 

. "' Şartnameler 175 kuruşa Ankara 
Haydarpaşa veznelerinde satıl~ 
dır. (4124) - 3-6247 
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nameleri ve evelki illn ,eraiti dahi
linde bir ay içinde pazarlığa çıkarıl
mıt olamkla Nafıa veklletinden veril-

Zo 1 . mit 937 tarihli ehliyet veaikaaını haiz 
ngu dak hastanesıne oıatılarrn ~olu Nafıa müdürlüğüne 

Vilayetler 

Pavy 1 k müracaat eylemeleri ilin olunur. 
on yapı aca (4151-1394) - 3-6211 

tin~~~dak hastanesi baıtabibli- Kütahya ceza evi için 
Zonguldak hastahanesine iliveten 

Yapı~acak 16840 lira keşif bedelli pav· 
~~n ınpatı iıi kapalı zarf usuliylc ek· 

tnıere çıkarılmı,tır. 
ıtl E~sıltme ihalesi 24.11.937 çarşamba 
. nu saat 15 de Zonguldak belediye· 

linde to ı ı ... ,_ P anacak komisyonda yapı a-
-tır. 

E1ca·1 . 
f . 1 tıne şartnamesi ve buna müte· 
errı d'~ .. de ıger evrak 85 kurut mukabılın· 

elanek eksiltmesi 
Kütahya C. Müddeiumumiliiin· 

den: 
Belediyece kabul edilen ve halen 

çartıda satılığa gelmekte olan fabrika 
unundan mamQl birinci derecede be· 

uı:us 

ceal olarak clna ve miktarı yuılmakıı
zın neıredilmit olduğundan mezkQr 
günlerde çıkan illnlar hUkUmaUzdilr. 
(4126) 3-6246 

Kazalar 
Atça kasabasının 
elektrik tesisatı 

:Atça kaaabau belediye riyaaetin
den: 

Bulunmıyan vc:rgi 
mükellefleri 

Ankara Defterdarlıimdan • 

Seneai -1934 
1933 
1934 
1934 
1933 

1933 
1934 
1933 

Mükellefin adı • ,, ______ _ 
Müteahhid Ponvarzcn 
Tof&l"Oll Aıperah 
Yorgi kalfa 
Tqaroıı Bereaki 
Müteahhld • komiıyoncu 
Ali Rıza 
Valter Klhental 
Hamondo koneg demirci 
M. Nuri it evi sahibi 

Baş bakanlık 
Halı, seccade ve motör 

satılacak 
••fvek&let latatiatik Umum Mü

dürlüğü Artırma, Ekailtme ~ ihale 
Komisyonundan : 

1 - Dairede kullanmağa elverişli 
olmayan iki adet taban halısı ve iki 
adet seccade ~e bir maruken oda takı
mı ve 110 voltluk 15 adet motör ve bir 
adet daimi ceryana çeviren muhavvele 
ve daha bir kısım hurda efy& dellaliyc 
resmi alıcıya ait olmak üzere satıla
caktır. 

u Zonguldak haatanesindcn alınabi· 
ear. 

:u~akkat teminat 1263 liradır. 

heri (960) gram ve ~ye çoğu 

(350) azı (100) adet olmak üzere Kü
tahya cesa evinin altı aylıfr ~mcğin 
ihtiyacı için 2.11.937 den itibaren 22. 

ıı.937 puarteıi gUnü eksiltme.inin 
yapılması için (21) gün müddetle a
leni müzayedeye konulduğundan lıti
yenler teminat akçeleriyle gününde 
saat ıs de eksiltme komiaıyonu riyase
tine ve ,eraiti öğrenmek iatiycnler de 
sair zamanda ceza evi müdüriyetine 

1) Nafia Veklletinden muaaddak 
projemiz mucibince (19928 lira 50 
Ku.) on dokuz bin dokuz yüz yirmi 
ackiz lira elli kuruı ketifli Atça Ka
sabası elektrik tcıisatından ıimdillk 
(beş bin sekiz yüz elli lira) ke9ifll 
makina teçhizatı ve ayrıca (iki bln 
lira) kctifli elektrik teçhizatı ile Yeğen bey tubeei mükelleflerinden 
(bet yiiz yirmi sekiz lira) keşifli aan yukarıda iıimleri yazılı 8 kitinin i
tral binası kablo, çıkıt tertibatı ka. simleri hizasında yazılı takvim acnc-

2 - İhale petin para ile 17 ikinci 
teşrin 937 çarşamba günü saat 13,50 da 
umum müdürlük binasında toplanacak 
olan komisyonda yapılacaktır. (4179) 

lbİ ksıltme?'e girmek istiyenlerin res
Stk iaZct~ın 3645 sayılı nüshasında \re: t~lınıatnamcye tevfikan ~af~a 
eııı· letinden alınmış mütcahhıdlık 
19 

ıyct vesikasiyle Ticaret odasından 
Q.37 Yılında alınmıt veıika ve muvak· 
tut teıninatlariyle birlikte teklif mek-
1J1arını yukarıdaki günde ihale sa· 

1 
ndcn bir ıaat eveline kadar komia

on reisı·~· ıgınc vermeleri ilin olunur. 
(7389-4152) - 3-6210 

Elektrik tesisatı 

müracatları ilin olunur. 
(4136) 3-6208 

Eskişehir hastanesi 
kaloriferi 

Eakitehir Nafia Müdürlüğünden: 
yapılacak Mukaddema iki defa kapalı zarf u-

ıuliyle ekliltmeye konulub talibi zu· 
kara Vilayetinden ı bur ctmiycn 17110.7S lira keşif bedel· 

1 - Sarıkamış kasabasında yapılacak li Eakitehir memleket haatancıi ka· 
80oıı lira 71 kuruş bedeli kctifli Iğ- lörifer tesisatı 2490 numaralı kanu· 
:ır kasabasında yaP,ılacak 84692 lira nun 40 ıncı maddesine tevfikan 
li3 kuruş bedeli ketifli ceman 164704 ıs. ıı. 937 tarihine kadar pazarlık 

ra. 34 kuruşluk kapalı zarf usuliyle ıuretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
t~ıltmcye konulan elektrik tesisat i· Pazarlık vilayet daimi cncümenin-
llne 13.10.937 gününde talih zuhur et- de icra edilecekti~. 

• lıeırıi muamelelerinden mütevellit ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur 

2) Eksiltme 15-11-937 pazartesi gÜ. zançları hakkında vermiş oldukları 
nü ıaat ıs de hitam bulacak ve iha- beyannameler milltenidatmın tetkik 
le Atça kasabası belediye encümenin- cttirilmeai içüı aranmalarma rağmen 
de yapılacaktır. bulunamamıt olduklarından İf:bu ilin 

3) Bu i'e aid evrak ve projelerin tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
birer kopyaları İstanbulda • Tak- mezkQr deneye aid evrak ve veaikala
aim Beyoğlu prk apartımanında rın defterdarlık hctab mütıehaasıalı
yüksek elektrik mühendiıi Bay Ha- tına bizzat veya bir vekil vuıtaaiyle 
san Halet Işık Pınardan ücret muka- ibraz etmeleri ilanen tebliğ olunur. 
bilinde alınabilir. (41SS) 3-6289 

4) Eksiltmeye ittirak edeceklerin 
% 7 buçuk teminat ve ihaleyi müte- •••••••••••••••••••••11•••••••••••1111••••••••11•••• 
akipte % 15 c iblağ teminatları ile 
ihaleden bir saat evveline kadar mJ
racaat etmeleri lizımdır. 

5) Eksiltmeye tılib olanların prt
nameye göre eksiltmeye girebılmek 
şartlarını haiz olmaları liznndır. 

Harita genel 
direktölüğü 

Telefon tesisatıı 
eksiltmesi 

6) Fazla inhat almak istiycnler 
Atça belediyesine veya adı ıeçcn 
mühendis Bay Hasan Halet I§ıkpına-
ra müracaat edebilirler. Harita a-.1 Direktörlüjiinden: 

3-6076 ~diğinden bu tarihten itibaren elek- Muvakkat teminat 1233.31 liradır. f 1k tesisatı iti bir ay müddetle pazar- Bu ite aid keıif, fenni tartname, --------------
ıfa konulmuştur. proje, talimatname, eksiltme tartna· Ankara Belediyesi 

ı . Muhammen bedel 990 lira Harta 
Genel direktörlük dairesi dahilinde 
telıefon teaiaatı açık ekllltme ile yap
tırılacaktır. d.2 ·Pazarlık 12.11.937 tarihine müsa- mcai ve mukavele projcıi her zaman 

tiıf c~ına günü saat ıs de Kara villyc- Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
daımi encilmenince yapılacaktır. İsteklilerin Nafıa vckilctindcn a-

t ~ • Muvakkat teminatı umum tesisat hnmış mütcahhidlik veaikaaı, liakal 
Çın 4986 liradır. benzeri 15000 liralık it yaptıfına da-

4 • Bu münakaaanrn istinad ettiği ir bonserviı 've ticaret odaaı veıika
Plan keşif, fennt tartname, münakasa aını ibraz eylemeleri §artır. 
•artnamcsi, bayındırlık itleri genel (7212/4019) 3-5946 
frtnaınesi ve husuıi tartrwne 8 lira -.:------------
f 4 kuruı bedeli mukabilinde Kara Na-
~ tnlldürlüill tarafından verilecek· 

tir. : Fabrikalar 

Enkaz satılacak 
Ankara Belediye Reisliiinden : 

Ada Parsel Cinai 
Muhammen 

kıymeti 

Lira 
33 1 Cami enkazı 150 

117 15 Cami enkazı ıso 
117 16 Dükkan ıenkazı 20 
ıı 7 1 Dilkkan enkazı ıs 

2 • bteklilerin ,eraiti anlamak üze· 
re hergiln ve eksiltmeye gireceklerin 
de 74 lira 25 kuru9luk teminat mak· 
buzlarlle 22.11.937 puartai günü saat 
10 da Cebecide Harta pnel direktör
lük Satın alma komisyonuna gelmele· 
rl. (4135) - 3-6207 

3 - 6300 

Zayii er 
Ankara Belediyesinden aldıgmı 554 

sayılı araba pilakasım kaybettim. Ye 
nisini alacağımdan eskisinin hükmiı 

yoktur. Mehmet Dursun. 3-6292 

* Memurin Kooperatif Şirketinden 

almı§ olduğum l 737 .sayılı hisse se 
dimi zayi ettim. Yenisini alacağı 
eakiainin hUkmü yoktur. Aziz Yüksel 

3-6295 

Açık eksiltme ile 
sömikok alınacak 

Ankara Ceza Evi Müdürlüğün

den: 
Ankara ceza evi için (25) bin kilo 

yerli sömikok kömürü -17· gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur 

İsteklilerin % 7,5 teminatı muvak
katc akçesi olan - 54 - lira - 38 ku
ruşluk banka mektubu veya o miktar 
paranın Ankara Defterdarlığı vezne
sine yatırıldığına dair makbuzlarilc 
birlikte yevmi ihaleolan 26 ikinciteş
rin 937 tarihine müsadif cüma günü 
saat 15 te Ankara cumhuriyet müddei 
umumiliğindc müteşekkil komisyona, 
,artnamcyi görmek ve fazla izahat al
mak istiycnlcrin Cebecide ceza evi 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (4177) 3-6302 

' 
S • Para tediyesi tartları hususi 

t&rtnamcdc yazılmıştır. 
6 • lıtekli olanların kanuna göre ha

~ırhyacakları teklif mektublarllc blr
t kte hususi idare namına yatırılmış 

115 ton elektro1i t bakır 
alınacak 

117 18 DU.kkan enkazı 10 
Yukarıda yazılı enkaz pazarlıkla 

15-11-937 pazartesi günü saat 15 de 
imar müdürlüğünde müte,elrkil lro
miıyon huzurunda satılacağından ta
lihler me.zkQr günde %75 diposito pa
ralariyle imar müdürlüğüne müraca
atları. (4186) 3-6298 

Serveti filnwı 
1891 

UY ANIŞ Serveti fünun 
1891 

1 

~nat makbuz veya mektublaırını ve 
t C&ret oduı kayıd vara.kallı en a,ağı 
80ooo liralık elektrik tesisatı yaptık
larına dair Nafıa vekaletinden almıt 
Olduğu ehliyet vesikasını bir zarfla ve 
Yahud doğrudan doğruya ibru ede
Cektir. 

7 • İşbu p.rtlar dahilinde tallb olan
~ın pazarlık için tayin olunan 12.11. 

37 cuma gUnü saat 15 de 'Kara vill
Jtti binaamda aürel komiıyonda ha· 
•ır bulunmaları veya tekliflerinin bu 
llıliddetten evet noksansız olarak doğ
ruca sürcl komiıyon rciıliğine gön
dernıeleri ilin olunur (4037) - 3-S970 

Boluda yapdacak 
hastane binası 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 
Bolu villyct merkezinde yeniden 

l'apııacak S4010 lira 70 kuru' ke,if 
bedelli hastane binaıı inpatı 2490 1&· 

Yılı kanunun 40 cı maddcıi m\lcibince 
26.10.937 tarihinden itibaren proje ve 
evrakı keşliye ve fenni ve husuai şart· 

Tahmin edilen bedeli 74.750 lira o
lan yukarıda yazılı 115 ton elektrolit 
bakır ukert fabrikalar umum mtldür
liliü aatm alma lromiayonuncıa 27.12. 
1937 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edil~ir. 
Şartname (3) lira (74) lrurut muka

bilinde kıomiıyondan verilir. Taliple-
rin muvakkat teminat olan ( 4987) lira 
(SO) kurutu havi teklif mektuplarını 
mu.kfir günde ta&t 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490. 
numaralı tanunun 2 ve 3 maddelerin
deki veaaikle mes~r gUn ve aaatte 
komisyona müracaatları. 

( 4125) - 3-6245 

Düzeltme 
16.12.1937 pertembe günü saat 15 de 

kapalı sarfla ihale edileceği Ankarada 
Ulu• gazeteaile 27, 29 birinci tetrin 
ve l. ikinci tetrin 937 latanbulda Son
telgraf ve İ.zmlrde Anadolu gazeteleri
le 27, 29, sı birinci tetrin ve 2 ikinci 
tetrln 1937 gUnlerindc ilin edilen US 
ton elektrolit bakırın, Ulus ve Anadolu 
gazetelerince herhangi bir achiv neti• 

Bayın. bakanhğı 

Jandarma 
Alüminyom matra 

alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ank• 

ra Satın Alma Komiıyonundan : 
ı - Bir tanesine (130) kurut kıy· 

met biçilen (6000) aluminyon kılıflı 
ve kapaklı matra kapalı zarf uıuliyle 
ı ı ikincitetrln 937 per9ernbe günü 1&· 

at on bette aatın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi paraaıs komisyon

dan alınabilecek olan bu ekllltmeye 
girmek istiyenlerln (585) liralık ilk 
teminat makbus veya banka mektubu· 
nun ve kanun! ve prtname.de yazılı 
vesaiki muhtevi teklif mektublarmı 
belli gUn taat on dördüne kadar ko-
misyona vermit olmaları (4014) 

3--5937 

Kayın 'traversi· eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden: 
A,ağıdaki cetvelde parti miktarları yasılı olan c~an 172949 adet normal ve 189 adet İngiliz makaslık ka· 

Yın traversi altı parti ve 16 lkincite,rln 937 uh günü •aat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı ekalltmeal yapılacak 
•urette kapalı zarf usulü ile ekıiltı:neye konmuttur. 

Eksiltme Ankarada Vekllet Mııbeme eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
lier partiye ait eksiltme prtnamcai ve teferruatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada 

l/ ekalet Malzeme mUdUrlUğUnden alı nablllr. 

İsteklilerin her parti için ayrı ~yrı t~zlm edecekleri teklif mcktublarını cetv~ld~ hizalarında g8ıterilen 
ınuvakkat teminat ve taiimatnameaıne göre VekAlctten alınmı9 malzeme milteahhıthği vesikası ile birlikte 
16 ikinciteşrin 937 salı gilnü saat 9,30 a kadar Ankarada Vek!lct malzeme Müdürlüğüne vermeleri llzımdır. 

Mlkdarı Muhammen Muvakkat &artnameal Keaileccli Devlet 
Par. Normal İngiliz bedeli teminat bedeli ormanı 

tiler adet makaslık Lira Krt- Lira Kr,. Lira Krt. -- ... .. --l 45136 189 104663 30 6483 17 5 23 Kocaeli villyeti Geyve kazasındaki 
Karagöl ormanı. 

lI 163156 37641 80 2823 14 1 88 Kocaeli viliyeti Geyve kazaıındaki 
Gilmil§dcre Hanyeri ormanı. 

'tlı 15085 34695 50 2602 16 1 13 Kocaeli villyetl Hendek ka.zaamdaki 
Aklu, Göksu ormanı. 

l\' 30835 70921) 50 4796 03 3 55 Kocaeli viliyeti Hendek ka.zaamdakl 
Çamdağı A tbatı ormanı. ,, 

24003 55206 90 4010 35 2 76 Kocaeli vilayeti Karuu lruaımdald 
Mollahaaanpınarı ormanı. 

vı 41524 95505 20 6025 26 4 78 Kocaeli vilayeti Hendek Jwıumdaki 

Ekıiltmelere buıuıi orman aahibleri de ıirebilirler. 
Xeremali • Haraldı üatU ormanı. 

.(4048) l-6070 

Batyazarı: A. Ihsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haf talık resimli ga· 

seteD!n Aıllrara'da aatıt yerl A K B A Kitabevldlr. 8e-

KOçQk ııan 
ŞARTLARI 

Dört 1atırbk ldl;Uk lllnlardan
Bir defa ı,ın 31 kuruı 
İki defa isin it kurut 
Uç defa lı;in 71 k1lnat 
Dört defa isin • kurut alımr. 
DeY&lnlı ldlsllk Ulnlann her def&1ı 
isin 10 kuruı alınır. Meseli il defa 
neıredilecelı: bir UlD için ı• kurut 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak bere, her satır, 
kelirne aralamıdald botluldar mlistea-

11& 11 harf Jtlbu edilmltttr. Bir ldlçlllı 
illn ıze harften ibaret olmalıdır. 
Dört 1&tırdaa fula her •tır için ay
nca 10 kuruı alımr. 

lı Anzanlar ı 
Müsaid tutıarla ingilizce veya al

mancadan ttırkçeye tıeırctlmeler maki
ne ile temize çekilmit olarak yapılır. 
Adre.. Potta kutuıu 1043. Yeni,ehir 

3-6274 

Satılık 1 -Satılık motonildet - ARIEL 
marka ve aepetll bir motorıiklet satı-
lıktır. Orduevi kartıaında Snim 
apartmanı kapıcısına müracaat. 

3-6259 

* Yenltehlrde Mimar Kemal melde· 
bi karıııında, Yükael ve Onovluk cad
delerinin birlettiği noktada, Yetil ve 
aafllt yol Userinde, iki cepheli 630 
metre araa utılıktır. 1220 telefona 
müracaat. 3-6283 

* Satılık analar - Yenltehirde Se-
linik c:addeainde Maliye ıubeei karıı· 
amda 592, 439, 423, metre murabba· 
ında. Telefon: ı 538 3---6294 

* Her tarafta • Sablık • Ana, Ev ve 
AparlumaJar - Komiayoncu Hayri 
Dilman, Karaollaıı Koç apartıman. 
Tel: 2181 3-6304 

.Kiralık : 

Kiralık hane - Kavaklıderede ot 
blls durağına bir dakika mesafede l 
kath altı oda bir aalon bir hol ve b 
tün konforu haiz be§ dönüm bağiyle 
birlikte bir ev kiralıktır. Telefon: 
2658 c müracaat. 3--6280 

* Kiralık aparbman - Y cniıchir Ha-
vuz başı Kizıın1Szalp caddesi methalin
dc Güney Apartımanmda 4 odal 
bir salonlu, kalt>riferli, konforlu daire 
kapıcıya müracaat. 3--6085 

* Kiralık e\' - n~rt oda, iki salon, 
lükı banyo, muşamba döşeli • asfelt 
üzerinde - Kavaklıdere Güven ma
halleıinde. No. 31 • her tilrli.l konfor 
havidir. Müracaat. Telefon: 1771 

* Kiralık dükkan - Yeniıehir Emi· 
ciler caddeıinde cakl Orman Çiftliği 
aatış mağazası kartısında 45 numara
lı dükkin kiralıktır. Selinik caddesin 
de 15 numaraya müracaat. 3-6221 

3-5948 

* Kiralık mobil)alı bir oda - Yen 
tehir lnkılib sokak No. 4 alt kat. 

3-6226 

* Kiralık iki ve üç odalı daireler 
Yeniıchirde elektrik ıirketinin tam ö 
nünde Bay Ekrem evinde. Bekçiye 
müracaat. No. 34 3-6267 

* lııldar caddeai - Kirablc oda 
möbleli, banyolu aile yanında Bayan 
veya karı koca için. Tel. 1420 3-6268 

* Kiralık daire - Kavaklıdere fran 
aız macar ve YugOtlavya Sefaretleri 
arasında birin~ kat (methal ayndır) 
bet oda, ıeniı bahçe elli lira. Müra 
caat: Telefon 3843 3--6269 

* Konforlu daire - Havuzbaıında, 
Karanfil Sokakta 2 oda, ı hol. 3 bal· 
kon. Telefon 3079 ~305 

.,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

§ Yeni sinemanın 11-11-37 perşembe günü ak- 5 
- -~ şamki fevkal'ade programına hazırlanınız. E 
"'ll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

Mirascı kefaleti· 
alacaklı ve borçlular 
Ankara Oçiincü Sulh Hukuk Ha• 

kimlifinden : 
Aslen Bozöyüklü olup tayyareden 

düşüp vefat eden Sami Demirelin te· 
rekesine mahkemece vaziyet edilmiı 
olduğundan mirasçı kefaleti hasebile 
alacaklı ve borçlularının vesaiki res
miyeleriyle beraber bir ay zarfında 
iiçüncü sulh hukuk mahkemesine mü
racaatları ve alacaklarını vaktiyle 
kaydettinniyenlerin mirasçıya ne 
şah.sen ve ne de terekeye izafeten ta· 
kip edemiyecekleri luzumu ilan olu-
nur. 3-6282 



·-ı2-

Diı T abibleri 
Diyorlar ki: 

Dişlerinizi: sabah, öğle ve ak~am her yemekten sonra günde 
3 defa fırçalaymız. Ancak 

"Lazım olan, dişleri alabildiğine fırçalamak değildir. Evvela 
diş temizliyen tertipleri iyi intihap etmelidir,, 

Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişleri güzel ve 
beyaz pek az insan tammakhğımız bu sözün doğruluğunu ispat eden 
en kuvvetli delillerden biridir. Diş macununuzu iyi düşünerek seçiniz. 
Daha doğrusu diş macunu denince ilk akla gelen ve en mükemmel, en 
müessir, en çok sevilen ve kullanılan macun olduğunda şüphe bulunmı
yan "R A D Y O L 1 N" i kullanınız 1 

UCUS' 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi ıefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane hastanesi ni,aiye ıeriri

yatı sabık muavini 

RADYOLIN 
Birinci sınıf kadın hastalıkları ve 

doğum mütehassısı 

Hergün öğleden sonra Postahane 
caddesi Devrim ilk okulu karşı

sında Esen apartımanında 7 numa
rada hastalarım kabule başlamış-

Sabah, öğle ve aktam lier yemekten 
sonra günde 3 defa 

tır. felefon: 3549 3-6190 , 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
6 - İkinciteşrin - 1937 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa ·: 

Altın: Safi kilogram 19.620,278 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler •: 
Altın: Safi kilogram 6.48:l,!JU9 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve bor~lu klirinıı 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri , 
Deruhte edi. evrakı na.aıye 
karşılığı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı ı 
Hazine bonolan. 
Ticari senedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanr ·r 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karııılığı es
( ham ve tahviüt (itibari 
kıymetle) 

B - Serbeat caham ve tahvilllt 

'.Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilit üzerine 

Hissedarlar ı: 
Muhtelif .: ;;..-

27.597.491,02 

11.125.332,-

750.466,14 

764.811,63 

'l,118.729,56 

13.680,11 

l4.433.755,74 

158.748.563,-

13.577.480,-

3.700.000,-

38.755.691,50 

37.637.381,02 
3.641.210,10 

102.726,14 

8.821.795.24 

LİRA 

39.473.289,16 

764.811,63 

33.566.165,41 

145.171.083,-

42.455.691,50 

41.278.591,12 

8.924.521,38 

4.500.000,-

16.983.628,48 

Sermaye ı 

İhtiyat akçesi ı 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki banknotlar ı 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı :ı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri, 

Muhtelif ı 

PASiF. 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

13.577.480,-

145. 171.083,-

19.000.000,-

13.000.000,-

667.250,33 

32.004.326,32 

LİRA 

15.000.000,-

6.621.180,10 

177.171.083,-

13.103.920,45 

-
32.671.576,65 

88.550.021,48 

~EKÜN: 333.117.781,68 YEKÜN ı 333.117.781,68 
- -

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi o/o 5 1/2 Altın üzerine avans % 4 1/ 2 

......................................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....... .. ------------------

M. Galili Çanliaya 
Paris terziler akademisin den mezun 

olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle 
işe başlamıştır 

---------------------
: Tel. 1096 Balık pazarında Terzi 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

İlan suretile tebliğ 
'.Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden : 

lstanbul - Beşiktaş Valide çeş
mesi Çavdarcı sokak 11 nu
marada Fatma Esma namı di
ğeri ismete. 

Ankarada divanı muhasebat altıncı 
gurupta birinci sınıf murakıb Mithat 
yazıcı vekili avukat Ali Züktü Ak Yol 
tarafından aleyhinize açılan davada : 
Kocanız Mithat Yazıcının sekiz sene 
evvel hanesini terkederek bugüne ka-

dar evine dönmediğinizden mü§te
rek hayatın tahmil eylediği vazifeleri 

Her t9Y• kızıyoruz, hiçbir ftY biz.i 
memnun etmiyor, fakaı en fenoıı: 
bOtOn etralımızdokiler bu çok k6ti) 

tabiatımızdan dolayı bızden uz.olı.laııyorlor. 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yetiıirl 
Onu bir kere ıecrObe edınıı; ondan sonra 
dünyayı bır kot daha gOıel g6recehinız. 

VA L 1 O O L : damla, tablet ve 
hop halınde her eczanede bulunur. 

Ankara memurlar 
kooperatif şirketi 

. ....................... .. 
Dr. M. Sezer 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Eski hisse senetlerinin Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye İ 

değiştirilmesine ve 1936 sarayı hizasında Ahmed Şahin a- ı 

1 
partımannıda hastalarını kabule 

Senesine ait% lQ kazanç başlamıştır. Telefon: 2022 ........................................................ 
payıilemübayaatnisbe- --------
tinde yapılmakta olan 
% 8 risturunun tevziatı
na devam etmektedir. 

T. C. merkez 
bankasından 

Ankarada bulwınıayan Bay Salih adına yazılı 
ortakların hisselerinin D sımfm<lan birlik 6251 

muvakkat makbuz veya numaralı Bankamız aksi-
yonu kaybedildiğinden ar

cüzdanlarını Ankarada tık hiikmii kalmadığı ve 

şirket müdürlüğüne gön ı;;alıibine başka numaralı . 
dererek muvazzah ad- yeni aksiyon ~·erileceği 

bildirilir. 3-6296 
reslerini bildirmelerini ~-------.,, 
rica eder. 3 - 6297 

YENİ 
BUGÜN BU 'GECE 

Güzel diş istiyenlerin macunudur· 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
= ~ - ~ 

§ TÜRK HAVA KURUMU ~ -------- Büyük Piyangosu ------- 24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... ----

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ = ~ = 1 inci ketide 11/ lkinci tefrin/ 1937 dedir. ~ = ~ 

~ Büyük ikramiye: 30000Liradır ... ~ 
- ~ := Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ~ 
~ ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık ~ 
E: iki adet mükafat vardır.. ~ 
~ ~ =: Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden ~ 
=: bu piyangoya ittirak ediniz... ~ = ~ 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111~ 

Doktor A. İhsan Aksan 
Nürmıne hastanesi dahili hastalıkla r mütehaasısı. 

Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasmdı 
Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 

T ..,.,elon: 1216 3-5828 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarı~, Esmer her tene tevaluk eden yegane sıhht kreı:n· 

lerdir. Cildi besler. Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yar~ 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzelh1' 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Ba1samin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 
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§ Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması ~ = ~ 
§ Sırasında Sakarya Eczanesi. ~ - ( 
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Halkevinde 
Kızılay Şefkat Yurdu menfaatine 

10 ikinci te~rin Çat§amba 

.13 ikinci tetrin Cumartesi 

14 ikinci teşrin Pazar 

Aktamları saat 21 de 

MUNIR NUREDDiN KONSERi 

Tanburi REFiK, Kemençe FAHiRE REFiK, Kemani SADi 
Piyanist FEVZi. 

BiLETLER : lstanbul ve Sebat Eczanelerinde. 

SİNEMALAR HALK 

ifa etmek için evinize dönmenize ve 
küçük Ayten için nafaka olarak maa
şından her yapılan tevkifatı halanız 
Hanife Gül Fidan vasıtasiyle alın

dığını ve Küçük Aytenin Hanife Gül 
Fidanın mefluç olduğundan çocuğun 
bakımsız bir halde bırakıldığını ve 
yaşayış tarzınız bile gizli tutulmakta 
olduğundan küçük Ayten ile birlikte 
kocanızın evine dönmeniz için bu bab 
taki arzuhalin usulen yukardaki adre
sinize gönderilmiş ve mübaşir tarafın
dan yapılan araştırmada gösterilen 
adreste olmadığınız gibi ikametgahı
nızın da meçhul bulunduğundan bahis 
le bili tebliğ iade kılınmıştır. Davacı 
vekilinin talebi veçhile mahkemece 
arzuhalin ilanen tebliğine ve muhake-

menin 24-11-973 çarşamba günü saat 

14 de icrasına karar verilmiştir. İşbu 

davaya on gün zarfında cevab vermek

le beraber rneıkur eün ve c;aattc Anka· 
ra asliye birinci hukuk mahkemesin

de bulunmanız ve yahud musaddak bir 
vekil göndermeniz lüzumu arzuhal 

suretinin bu suretle tebliğ ve daveti
ye ~kamına kaim olmak üzere H. U. 
M.K. nunun 142 inci maddesi mucibin
ce ilan olunur. 3-5932 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Meşhur dünya patinaj şampiyonu ve 

buzlar perisi SONJA HENİE 
tarafından eşsiz surette yaratılan 

BU GECE 
Holivud'un en meşhur iki yıldızı 

Glark Gable - Joan Cravford 
un muhteşem temsilleri 

GÖNÜL YOLU 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

DEVLET KUŞU 
Ayrıca - Dünya haberleri ve öğreti. 

ci film. 

938 PHILCO rad.voıarı geıdi Merkezi: 

Şubeı 

Fransızca sözlü büyük aşk ve ihtiras 
filmi 
Ayrıca - Dünya haberleri 

HALK MATİNESİ 12,15 de 
MADAM DÜBARİ 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


