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EDEBİYAT VE SANAT 

Atatürk Celal Bayara d iler ki: 
"Millete yepyeni bir program bildirdiniz. Bu program 

benim millete vadettiğim hususlardır ,, 
Büyük Şef sözlerine 
devam buyurdular: 

«Ben, Türkiye Reisicumhuru Atatürk ve 
Türk milleti Başvekil Celal Bayar'ın ve 
onun hük~etinin programını takib edi
yoruz ve fili neticesini görmek istiyoruz » 

Baıvekil cevab verdiler 

- Söz veriyorum ki büyük millet 
meclisi huzurunda aldığımız taah
hüdleri muvaffakıyetle yapaca~mıza 

kanaatimiz vardır 
Ankara 11 (A.A.) - İkinci teşrinin onuncu giinü 

akşamı Ba~vekil Celal Bayar evinde küçük h.ir ~lave~ yap
tı. Atatürk'ün yü.ce buzurlariyle şerefle~dırdıklen bu 
davette davetliler denebilir ki yalnız vekıllerden ve çok 
hususi ~e çok yabn arkadaşlardan ibaretti. Çok şeyler 
konuşuldu. Ezcümle Atatürk mesai arkaclaşlarına: 

'' - Millete yepyeni bir program bildirdiniz. BAu 
B • • •11 -~. --~..l~u;fll""' 'h11ıpl\'tfat'rltl'. C~Jal 

ayar ve arkada~Jarı benim lllUJCle vacıeıuKJerımı ya-
pacaklarını bana ve millete vadettiler. Ben milletle be
raber Celal Bayar'ın ve arkadaşlarının programının nok
ta nokta tatbik edildiğini takib edeceğim. Daha iyi izah 
edeyim : ben, Türkiye Reisicümhuru Atatürk ve Türk 
ınilleti, Başvekil Celal Bayar'ın ve onun hükümetinin 
programını takih ediyoruz, ve fili neticesini görmek 
fatiyoruz." dediler. 

· Başvekil Celal Bayar Atatürk' e cevah verdi ve dedi ki: 
''- Atatürk, ben Türkiye Cümhuriyeti inkılabında 

sizin ve kıymetli arkadaşlarımızın beni bildiği adamım .. 
Atatürk, şimdi teessüs etmiş olan Türkiye Cümlıuriyetinin 
ilerlemesinde gayenizin de ne olduğunu çok iyi anlamış 
adamım, arkadaşlarım da böyle. 

" Size, affedersiniz, beni mazur görüniiz, yalnız size 
değil, hütiin tiirk milletine benimle çalışan arkadaşla
rımla hemfikir olarak söz veriyoruın ki Büyiik Millet 
Meclisi huzurunda aldığımız teahbüdleri muvaffakiyet
Je yapacağımıza kanaatırnız vardır." 

Bunun üzerine Reisiciimhur Atatürk Celal Bayar'a ve 
bütün hazır bulunan hükümet erkanına teşekkür ve on
lar için muvaff akiyet temenni etti. 

Bütün cihan Türk 
Ordusunun eşsiz 
Kudretini tanıyor! 
AJağıya tercümesini naklettiğimiz 

lhakaJe, Almanya'nrn en ciddi mecmu· 
alanndan Leipziger illuıtrirle Zei
tlllıg'un 21 ilk te~rin 1937 tarihli nÜı· 
hasında intitar etmittir: 

Milli Müdafaanın temeli 
Bir milletin tfili ve mukadderatı· 

nı her şeyden evel bir takrm manevi 
faktörler tayin eder. Tarih bize bil
diriyor ki milletler milli şeref, hay· 
•iyet ve kudretlerini, ahlaki ve ma
?evi kuvvetlerini zayi ettikçe dai~a 
ıktrsadi inhilal ve izmihlale de duş
?1üş.lerdir. Ancak yaşamak azim ve 
ıtadesi ve, kendisinin yenilmez kud
ret ve kuvvetine imanıdır ki en müş
kül zaınanlarında bile o milleti maruz 
bulunduğu ıstırab ve tehlikenin en 
derin uçurumlarmdan kurtarır. Hele 
·.Türk milletine nasib olduğu gibi • 
hır millet, milli şeref ve haysiyetini 
harice karşı muhafaza için kendi ru· 
hunu ve ihtiyaçlarrm iyice tanıyan, 
aynı zamanda sulhun feyiz ve seme
relerini, vatanm refah ve saadetini 

ancak dahilde müttehit, mütesanit ve 
kafi derecede kuvvetli olmakla ve 
böyle kalmakla temin etmek mümkün 
olduğunu bilen bir öndere malik O· 

lursa bu kurtuluş muhakkaktrr. 
"Müdafaasızlık şerefsizliktir ı,, sö· 

zil zamanrn ebedi cereyanında daima 
bir hakikat ifade etmiştir. Bunun i· 
çindir ki kuvvetli ve modern harb 
usulünün bütün vasıtalariyle müceh
hez bir ordu yaratmak, değerli ve mu
vaffakıyetli bir kumandan ve kahra
man bir asker olan Atatürk'ün riya
set ve idaresi altındaki genç türk 
cumhuriyetinin baş hedefi olmuştur. 
Ve Atatürk bu işi şayanı hayret bir 
tarzda on sene gibi kısa bir zamanda 
?aşarmağa muvaffak olmuştur. Bu 
ış kolay değildi ve ancak müdafaa 
kudret ve kabiliyetinin millet ve 
memleket içinden doğmasr lüzumunu 
is.abet~~ takdir etmekle başarılabilir
dı. Mudafaa kabiliyetini haiz bütün 
kuvvetlerin muhassalası olan ordu 
zahiri strüktü'ü itibariyle milletin 

(Sonu 8. inci sayfada) 

ftı.17a7tJklllı ,, saııvar · o -.ıı 

Sotyel bayramı dolıyısile B. Menemencİoğlu Suriyede 
dostça gösterilerle karşılandı Atatürk'le B. 

Kalenin arasında 
telgraflar 
Sovyet ihtilalinin 20 inci yıldönü

mü münasebetile Reisicümhur Ata
türkle Sovyet Merkezi icra komitesi 
Reisi Kalenin arasında aşağrdaki tel
graflar teati olunmuştur: 

Bütün istasyonlarda halk toplanmış 
siyasi müsteşarımızı alkışhyordu 

İlk teşrin ihtilalinin 20 inci yıldö
nümü münasebetiyle hararetli tebrik· 
lerimi ve gerek şahsi saadetiniz, gerek 
dost Sovyetleı; birliği milletlerinin 
refahı hakkındaki samimi dilek1erimi 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Buhran ve 
muvazene 
vergileri 

Birkaç gündenberi İstanbul gazete-
, . , , , ., 
ri hakkında tlirfu tuillriüıb"CrleiÇr': 
maktadır. Bu vergiler için Büyük Re
isin nutuklarındaki işaret ve hükümet 
programmdaki izah malfundur. Bu e
saslar dahilinde, mesul ve salahiyettar 
makamların bu vergiler üzerinde büd
ce muvazenesine halel vermiyecek 
tenziller icrasr için tetkiklerde bulu
nacaklarına şüphe yoktur. Fakat İs
tanbul gazetelerindeki haberler tama
men gazeteci tahminlerinden ibarettir. 

Sabık İngiltere başbakanı 

Makdonald Amerikaya 
giderken vapurda öldü 
41 sene önce beı parasız londraya gelmiş 

ve başbakanlıta kadar yiikselmiıti 
Londra, 10 ( A.A.) - Cuma günü 

bir tetkik seyahati yapmak üzere Ce
nubi Amerikaya hareket etmiş olan 
eski Başbakan Ramsey Makdonal, 
geçen sene tutulduğu hastalığın nük
setmesi üzerine, vapurda vefat etmiş· 
tir. Cenazesi İngiltereye gönderile
cektir. 

Babasmın öJümü üzerine, Brük
sel konferansında İngiltereyi temsil 
etmekte olan Melkolm Makdonald 
tayyare ile Londraya hareket etmiş
tir. 

*** 
Ramsey Makdonald, 15 ilkteşdt. 

1876 tarihinde İskoçyada Narayshl· 
re'in şimalinde Lossiemouth köyün· 
de doğmuştur. Kendisi çok fakir bir 
aileye mensubtu. Küçük Ramsey'ln 
okumasrna annesi ve büyük annesi 
nezaret etmiş ve Ramsey, sonradan 
malfimatrnı derin bir kültür seviye B. Ramıey Makclonald 
sine kadar yükseltmiştir. Yirmi ya-r--------------
şma doğru, Ramsey, 1skoçya'yı terk 
ile cebinde bir tek penni olmadrğı 
halde Londraya gelmiştir. Makdonald 
birçok sene, işçilerin çetin hayatınr 
yaşamrş, toplantılarına iştirak etmiş 
ve onlarla düşüp kalkmıştır. Yavaş 
yavaş sosyalizme doğru meyleden 
Makdonald, işçi hareketine iltihak 
eylemiş ve birçok defa mitin·glerde 
söz almrştrr. 

Ilı· mebusluğu 
Birçok muvaffakıyetsiziiklerden 

sonra 1906 da müstakil işçi partisi 
reisliğine ve biraz sonra da Layçes-

( Sonu 8. inci sayfada) 

İki alman kurmay 
subayı Ankaraya 

geliyor 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Alman 

ordusu kurmaylarndan albay Frettcr 
- Piko ve topçu binbaşı Hepper, bu 
sabah, Semplon treniyle İstanbula 
gelmişlerdir. Kendilerini istasyonda, 
İstanbul garnizon kumandanı, bir kur-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Hatayhlar kendisini 
Müslimiyede karııladılar 

Berut, 10 (Hususi muhabirimizden) - Dış Bakan

lığı siyasi müştesarı B. Numan Menemencioğlu'nun 

istikbal töreni Meydanekber istasyonundan itibaren 

başhyarak Halebe kadar bütün istasyonlarda devam 

etmiştir. Gerek Fransa hükümeti mümessileri ve ge• 
rekse Suriye memurları tarafmdan gösterilen bu hür· 
met eserleri ve istasyonlardaki tezahürler, cumhuriyet 
hükümetini temsil eden siyasi müsteşarımıza karşı 
mutad nezaket icablarmın üstünde, dostluk ve kar
deşlik bağlarınrn kuvvetini gösteren bir hadise ol
muştur. Halk mümeısilimizi bütün yol boyunca geç
tiği istasyonlarda toplanarak alkrşlamışlardrr. 

· - ,. .. __ -----·-:.1 .. ' _.!!- ı. .. .:s.,,ı•,ı~ .IU 

Komiser namma Trablusşam delegesi tarafından kar-

Dıt l tler Bakan
lığı Siyasi Miiı
letan B. Mene
mencioğlu Suri
ye Başbakanı B. 
Cemil Mürdüm
le beraber. 

B. Delbosun 
An karaya 
geleceği 

bildiriliyor 
Paris, 10 (A.A.) - Drş işler bakanı 

B. Delbos yakında orta Avrupa ve bal
kanlarda bir seyahate çrkacaktır. Bu 
seyahat ilk kanunun onu ile yirmisi 
arasmda vuku bulacaktır. Bakanın, 
ilk ziyaret edeceği hükümet merkezi 
Varşova olduğu bildirilmekle beraber 
bundan sonra nerelere uğrayacağı 

henüz tesbit edilmemiştir • 

Yaprlan davetlere icabetle Prağ, 
Bükreş ve Belgrada gidecek ve bu su
retle Romanya kıralı ile General Smig 
ly Ritz, BB. Beck, Krofta, Stoyadino
viç ve Antonesko tarafmdan geçenler
de Parise yapılan ziyaretleri iade et
miş olacaktır • 

Pöti Pariziyen diyor ki: 

şılanmış ve yolda Suriye hükümetl 
namrna Kurtdağı ve Azez kaymakam
lariyle jandarma kumandanları na01I• 
na selamlanmrştrr. 

Bütün yolculuk esnasmda B. Me· 
nemencioğlunu götüren hususi va
gon, bir dakika boş kalmamış ve ge• 
ce geç vakte kadar samimi hasbihal· 
lere sahne olmuştur. 

Kardeş lı,ataylılar namına Müsli• 
miyeye gelen halk partisi erkanmdan 
mürekkeb on kişilik heyet azasr müs
teşarımıza Halebe kadar refakat et• 
mişlerdir. 

Siyasi müsteşar, Haleb'e muvasa· 
latmda manda hiikümeti namına 'i· 
mal ordusu kumandanı ile askeri he· 
yet ve vilayet erkanr karşılamrş, mu· 
vasalat ve hareketinde bir müfreze 
polis tarafından selam resmi ifa e
dilmiştir. 

B. Numan Menemendoğlu Haleb
(Sonu 8. inci sayfada) -

Fıkra 

Mars ve türkü 
Dünkü nüshamızı okuyanlar, ''U· 

lus" un on beşinci yıldönümü içln 
bir maq güfte ve bestesi müsabaka
sı açmak üzere olduğunu görmüşler• 
dir. Gerçekten bir marş ve türkü kıt
lığı içindeyiz. Geçitlerdeki askeri 
marşlara, sokaklardaki türkü sesleri· 
ne dikkat ediniz: bunların iyi bir 
zevk seviyesine delalet etmedikleri
ni görürsünüz. Garb musikisinden türk 
ağzına alınabilir tercümeler de ya
pılmamıştır. Onun için bugünkü ne
sil odasında, sokakta ve kırda susu· 
yor. 

istiklal marşımızın güftesi, şiir 

ve fikir değerini bırakınrz, inkıl§bçı 
bile değildir: bugünkü çocuk, bu güf
tenin birçok mısra/arım, inanarak, 
göğüs dolusu, haykıramaz. 

Hulasa, fakiriz. Ve ilk zengin/et
meye, şairlerle musikişinasları bir
leştirerek, ve muayyen usullere dik-

7 o %7 o g o p s .. .., 5 2 nn 2 n kat ettirerek, sokağa kadar sirayet 
edecek tercümeler ve bir de güzel 

Diş işler bakanı B. Delbos, Polon
yaya ve cenubu şarki Avrupasına ya
pacağr seyahate pek muhtemel olarak 
10 ilk kanunda başlıyacaktır. B. Del
bos, Varşova, Bükreş, ve Belgradtan 
başka Atina ve Ankarayl da ziyaret 
edecektir. 

C d6 n türkülerle başlamalryız. Şimdiye kay m a ır lb es 1 dar bazı tercümeler yapılmışsa da, 
bunlar ya besteyi dikkate almıyan 

12 şairler, veya güfteye ebemiyet ver
miyen musikişinaslar tarafından ya· 

Sayfalık ayrı 

Ankara ilavesi 

prldık!arı için, söylenmezliğe mah
kfJmdurJar. 

"Ulus" müsabakası fen şartlarım 
göz önünde tutacağı ve uzun bir ça
lrşma müddeti bırakacafr için, bi~ 
mesud birkaç eser kazandırabilfr. 

Ümid edelim . • Fatay 
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Sonja Heni 
lsveç'te, "kar'', Demirbaş Şarl kadar köklü bir vatandaştır. Nasıl ki, 

bu memleketin en tabii ve en uzun mevsimi de "kış" tır. Avrupanm 
birçok noktalannda kıt sporlan yapılır. Pazar günleri, çocuklar ve bü
yükler türlü ıekillerde, kar yahud buz üzerinde kayarlar. Fakat İsveç 
te bu türlü sporlar, insanların tabii faaliyetlerinden sayılır. Bu Faali
yetleri spor derecesine yükseltmek ve rekorlar tesis etmek, bundan 
dolayı, daha kolaydır. 

Sonja, bugün, buz üzerinde en güzel kaymasını bilen genç kadın
dır. Fakat bu iıe. yedi Yatında başladığına da şüphe yoktur. Buz üze
rinde kaymak, ötedenberi, Avrupada, ailece sevilen bir eğlencedir. 
Kııın, garnizon şehirlerinde, bilhassa harbdan önce, zabitlerin çoğu 
sevdikleri kızlara evlenme teklifini, buz üzerinde kayarken ve dans e
derken yapmışlardır. 

ulu c; 

AnRara oıraın raorıRaınnaan oır aaıre 

Selônik Enternasyonal fuarında 

Ankara birası en bUyük 
mükOfatı kazandı 

Selanik 12 inci enternasyonal sergi- .---------------

Fakat Sonja'nın dansında, müstesna bir güzellik vardır. "Devlet 
kuıu" filmi, yalnız bu §ClŞırtıcı ve müstesna dans güzelliğini göster
mek için çevrilmiştir. Amerikan film şirketinin serveti, Sonja'yı zen
gin bir balenin ortasında göstermekle, bu sahada daha neler yapıla
bileceği hakkında bize bir fikir vermektedir. Sonja, bu filmde, yalnız 
vala ve polka figürlerini yapmakla kalmamı§. modem dansı buz üze
rine nakletmek tecrübesinde de muvaffak olmuştur. Ve bir kızaklı 
Pavlova imiş gibi, filmi seyredenlere ödenmez dakikalar yaşatmış .. inde bu sene Türkiye paviyonunun 

- birinciliği kazandığını haber vcrmit-tir. - B. lstanbul'da iş kanununa 
uymıyan müesseseler 

----------------------------- tik. Bu sergide tethir edilen muhte-

İzmire ait iıler hakkında 
B. F azh Güleç'in beyanatı 
latanbul, 10 (Telefonla) - Birkaç gün kalmak üzere ıehri

mize gelmit olan lzmir Valisi B. Fazlı Güleç pazar günü buradan 
ayrılacaktır. B. Fazlı Güleç kendisiyle görüıen bir arkadqımıza 
lzmir vilayetine aid muhtelif itler hakkında ıunlan aöylemiftir: 

''- lzmirrn iktıaadi vaziyeti hükümetimzin son senelerde al
dıiı ıüzel tedbirler aayeıinde ıünden ıüne ve bilhaua müıtah
ail zümrenin lehine inkitaf etmektedir. 

Son aünlerde mahıul aatııla-r-------------
n da normal bir seyir takib et
miftİr. Uzüm mabıulü yanya ya
kın bir niıbette noksandır. Bu, 
evelki yıllarda bağların fazla 
mahsul vererek yonılmuf olma
lanna hamlediliyor. Bazı ımnta
kalar kuraklıktan ehemiyetaiz 
8UNtte zarar ıörmüftilr. 

incir, pamuk, tütün 
Zarar gören mahsuller arasında 

incir de vardır. Fakat ufak bir fark
la rekolte geçen seneki kadar olmuf-

- J --- _____ ..,.., ------ •• 

merikan cinai pamuklar üzerinde iyi 
neticeler alınmıştır. Zürra gelecek 
ıene biltiln mahsulünü bu cinse çc
Yirmek azmindedir. Kuraklığa rağ· 
men çiftçinin yUzil gülmilttUr. Tütün 
utıfları iyi ve yolundadır. Ekin mik
darlyle istihsal arasındaki farka rağ
men nefaset itibariyle çok iyidir. 

l hracaı vasiyeıl 

B. Sükrü Kaya 
yarın geliyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Birkaç 
gündenberi tehrimizdc bulunmakta o
lan iç itler bakanı ve C.H.P. genel 
sekreteri B. ŞUkrü Kaya, Ankaraya 
hareketini yarına bıraktı. 

Vapur seferlerinin intizamını 
temin için alınacak tedbirler 

Iatanbul, 10 (Telefonla) - Deniz 
yolları idaresi vapur seferlerinde in
tizamı temin için, İzmir hattında ol
duğu gibi, Trabzon ve Bartın hatla
rında da bazı dcği9ikliklcr yapmağa 
karar vcrmiıtir. 

Filorya asfalt yolunun 
in~ası bitirildi 

lıtanbul, 10 (Telcfnola) - Plajı 
asfalt caddeye bağlayan Florya iltisak 
yolunun asfalt olarak yapılması bitti. 

-
Bir yaralama vakası 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Motorcu 
Esad isminde biri bugün Balıkhanoede 
bir para meselesi yüzünden çıkan bir 
kavgada hamal Yaşar tarafından bı
çakla yaralandı. Yaralı haltaneye gön
derildi. 

lif nümuneler arasında Orman çiftli
ğinin mahsulleri hususi takdirlere 
mazhar olmuş ve bilhassa Ankara bi
rası pek sok beğenilerek enternasyo
nal jüri heyetince "hors concours" en 
büyük mükafat tevcih edilmiştir. 

Memleketimizi ziyaret eden yaban· 
cıların kalite ve lezzetine hayran kal
dıkları b:ı milli biramızın bir enter
nasyonal sergide kazandığı bu liyakat
ten bilyilk bir memnuni}"Ct duyuyo
ruz. 

İstihsalini memlekette gördüğü bü· 
yük rağbeti kıarfhyaca.k seviyeye çı

karmak için bira fabrikasında yapılan 
geniılctme inpatı faaliyetle devan: 
etmektedir. Bu iş için sipariş cdilmir 
olan makineler gelmiş.tir. Fabrika, ye 
ni tesisatı tamamlanmıt olarak yakr11 

da istihsalini üç misline çıkaracaktır. 

lstanbulda dört 
soyguncu mahkOm oldu 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Ağır 

ceza mahkemesi bir soygunculuk ve 
iskcnce davbını neticelendirdi. Da· 
v-'°GUU4 W~ lf;&A\;.A "''-•••-•• __ ._..._, . 

yen adlı gayri mevkuf suçlu
su vardı. Bunlar Akaarayda zen· 
gin bir kadın olduğunu ifittiklcri 
Bayan Nadirenin evine lı:cndilcrine c· 
lcktrik memuru süsü vıererek ginnif
lcr, Uzcrine atılarak ağzını tıkadıkla· 
rı kadıncağızın UstUndeld clmuları 

ve sandığından da bir çok altın 

lira ve ecnebi altını ile mücevherler 
aldıktan sonra kadını kömürlüğe hı· 
rakıp gitmişlerdi. Etraftan yctiıcn
loCT kadıncağızı kurtarıp meseleyi po
lise haber vermi9lcrdi. 

Mahkeme suçu sabit görerek Ncca· 
ti, Mehmcd ve İsmaili beter sen-. Mü
zeyyeni de bir sene hapse mabkllnı et
ti. Yalnız Nccatinin ceusı Y8fınm kU

çUklüğündcn dolayı 4 sene 10 ay 10 

güne, Müzeyyeninki de 4 aya indiril· 
di. 

İstanbul, 10 (Telefonla) - İş ka
nununun hükümlerine göre birer iç 
talimatname hazırlamağa mecbur bu
lunan şehrimizdeki it yerlerinden 
dörtte üçü henüz bu talimatnameleri 
hazırlayıp it dairesi mıntaka amir
liğine vermemişlerdir. Bu iş için ta· 
yin olunan müddet bet gün sonra do
lacaktır. Bu zamana kadar talimatna· 
meyi vermiycnlcr derhal adliyeye 
sev kol unacak lardır. 

Sanayi birliği tarafından hazırla
nan talimatname projesi bcğcnilmc
mi,tir. Bu yüzden iş amirliğine şika
yetler ve müracaatlar devam etmek
tedir. 

Bugün de Beykozda bir fabrika
nın işçileri kendilerine bir senelik 
mukavele imzalatılmak istenildiğini, 
emektar i11Çilerin bu yüzden hakları
nı kaybedeceklerini söylemitlerdir. 
Amirlik meseleyi tetkik edeceğini ve 
mukaveleyi şimdilik imzalamamala
rını itçilerc söylcmittir. 

Bayramda ifÇilcrc gündelik ver
miyen it yerlerinden bir kısmı tcsbit 
olunarak adliyeye verilmiştir. 

\'apurlar Sirkeci rıhtımına 
yandan yana,abilecekler 

İatnbul, 10 (Telefonla) - Sirkeci
de yolcu salonu tamiratı ve antrepo in
..,atı bitirilmek üzeredir. Rıhtımların 
tamiri de ilerlediğinden yakında va
purlar Sirkeciye de Galatada olduğu 
gibi yandan yana,acaklar ve yolculaı 
vapurlara kayıkla gidip gelmek kül
fetinden kurtulacaklardır. 

Kamutay çağralaı 
Millt müdafaa encümeni bugün sa

at 15 de toplanacaktır. 
* Arzuhal encümeni yarınki cuma 

günü umwnt heyet içtimaından sonra 
toplanacaktır. 

lf. ıı. um 

Kamutayın dunkU toplanhsı 

Atatürkün direktifleri ve 
hükümet programı bütün 

yurda dağıhlacak 
Emin Sazak (Eski~hir) - Bir s&Jtl 

soracağım, Adliye vckllctinin bu gibi 
sabıkası olmıyanlar için bir ıslah ..,,. 
leri vardır. Biz bunları hemen ipe gr 
ki çeki veriyoruz. Bu katlin tc&mııı6' 
den olduğu ne mal\lm? Sabılı:aaı olıııt" 
yanlar Adliye vek!lctinin aldığı ted
birlerle ıslah edilemez mi? Bunlar kO' 
lay kolay yerine konamaz. İılih idi' 
kanları varsa o çareye bat vurulsun. 

Kamutay dün Refet Canıtczin rc
iliğinde toplanmıştır. Önce meclis 
hesabları tetkik encümeninin mazbata
sı okunmu§tur. Mazbatada deniyordu 
ki: 

''. .. Meclis muhasebesinin 1937 9Ctlc
si mayıs nihayetinde görül4D hesabın· 
da eşhas zimemi yüz yirmi bir bin ye
di yüz doksan sekiz lira elli dört ku
ru' olarak görülmüş ve mayıs gayesi
ne kadar olan tahsilatta dört bin Uç 
yüz seksen beş lira doksan altı kuruşa 
baliğ olmuştur. Ancak eski ~znedar 
Hacı Mehmedin geçen seneki mazba
tamızda görülmekte olan 85.482 lira 
91 kuruı zimmetine ahiren zuhur eden 
3402 lira 2 kuruş zimmeti İdare amir
liğince verilen karar Uzıerine ilave e
dilerek seksen sekiz bin sekiz yüz 
seksen dört lira doksan üç kuruşa ba
liğ olmuş ve eşhas zimemindcn 1937 
senesi mayıs nihayetinde bakiye görü
nen yüz on dört bin dört yüz on iki 
lira 58 kuruştan doksan dokuz bin 
dört yüz seksen beş lira 80 kuruıun 
Maliye vekaletince ve on yedi bin do
kuz yüz yirmi altı lira 78 kuru,un da 
Meclis muhasebesince takib edilmek
te olduğu anlaşılmıttır. 

Mükerrem Onsa! (İsparta) - En
cümen bir az izahat versin. Bu zimmet 
kimlere aiddir, zimmetin tahakkuk ta
rihi nedir, tahakkuk tarihinden bugü
ne kadar kimlerden ne nisbettc tahsi
lat yapılmıştır. Muhasebenin takibat 
safhası nedir? 

Meclis hesabları tetkik encümeni 
M. M. Hakkı Unğan (Van) - Bu 
zimmetin bir kısmı eski veznedar Ha
cıya aiddir. Bunun tahsili Maliye ve
kiletine devredilmiştir. Bakiye 17 bin 
lira da memurlara şapka ve bir kısmı 
da elbise bedeli, bir kısmı ise eski ka
nunlar kalemi müdürü merhum Ha
mid'in zimmetindedir. Peyderpey tah
sil ediliyor. Tahsilit miktarı yazıl
mıştır • 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Ben
deniz tenevvür etmedim. Takibat ya· 
pılrnamıt mıdrr, tahsiline imkin yok 
mudur? 

adına Hakkı Ungan (Van) - Tahsi
line imkan olanlar pcypedpcy tahail 
ediliyor. 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Eğer 
tahsiline imkin yoksa kaydını terkin 
etmek lazımdır. 

Meclis hesapları tetkik encümeni 
namına Hakkı Ungan (Van) -İmkAnı 
tahsili olanlar tahsil ediliyor, olmı
yanlar ise Maliye vekaletine devre
dilmiştir. 

Mükerrem Onul (İsparta) - K.lfi 
değildir, tetkikat ckaiktir. 

idam mazbatalan 
Bundan sonra mahalleri ağır ecza 

mahkemelerince verilip temyiz mah
kemesi birinci ceza dairesi tarafından 
taadik edilmiş ve adliye encümeni ta. 
raf!~d~~ ccz~larının tahfifine veya 
d:gıştırılmesınc dair bir ıcbcb görUl
mıyen muhtelif idam hükümlerine ait 
mazbatalar okundu. 

Adliye encümeni mazbata muharri
ri Mümtaz Ökmen (Ankara) - Sör 
lediklcri ceza kanununa aid bir tadili 
alakadar eder. Mahkeme kanun vark .. 
takdiri bir karar veremez. Cürüm itlr 
yen adam ceza kanununun hWdimle
rine ve cürmün derecesine göre cesıı
landırıhr. Mahkeme buna cörc karatl" 
nı vcnnck mecburiyetindedir. Cürildl 
sabit olmuı, mahkeme kararını vcrmllr 
temyizden gcçmif, ve encümen de tet
kik ctmit ve binncticc hatlyı adlt ~ 
suçun tahfifi scbeblcri dahi görülnıe
mittir. 

Emin Sazak (Eskitehir) - Ben 1' 
biliyorum, mahkemelerden geçmiş, ce• 
za vcrilmit- Fakat biz de taammüd VU
dır, diye, tasdik ediyoruz. Meclisteft 
bu gibi hadiselerin tasdik ettirilmesi• 
nin chemiyeti ve hiılcmetıi vardır. 

Mükerrer cürüm esbabı olmıyan181' 
hakkında ıslah edici tedbirler alınr 

maz mı? Hemen öldürmek doğru o
lur mu? Bunu öğrenmek istiyol"U6 
Adliye vekilinin bu hususta beni tctı• 
vir etmesini ve Meclisi aliye ne dU
tündüklcrini izah etmesini isterim. 

Adliye vekili Şükrü Sar~oğlu (İ• 
mir) - Emin Sazak arkadaşımızın te
mas etmiş oldukları mevzular üzerin• 
de çalıtrlmaktadır. Büyük Millet 
Meclisinin muvafık görmediği cşhal 
Uzerindc ölüm oezaamı tatbik etmek 
kimsenin hatırı hayalinden geçme•· 
Gün geçtikçe ölüm cezasını yavat 
yavat içtimat hayatımızdan ıilmei• 
doğru çalıgıyoruz. Fakat bugtlnlı:il lı:a· 
nunt hükümler blki kaldıkça bunuıı 
hillfında tetcbbüse ve takdire girmek 
milmkün değildir. Kanunlanmm ta• 
Millet Meclisinin yapmıt olduğu ka• 
nunlarm hükümlerini yerine ptinnek 
demektir. 

Bunu bir tanennl mahiyetinde te
likki ediyorum. Euacn elden ıeldill 
kadar vatandatların bu ceza,- çarpıl· 
maları hususunun ualtılmuı yolunda 
tetebbüa almaktayız. Fakat kıanurı 
Büyük Millet Meclisinden böyle ge1 

mittir - ki zarurt idi • vazifemiz on\lft 
hilkUmleriai yerine getinnekten it•• 
rettir. İfadıelcrini &ti için bir temenni 
mahiyetinde kaydederim. Sıraı gel
diti zaman o hususta ve o istikamette 
çalıpaktan geri durmıyacafıs. Zan
nediyorum ki, kabul buyuracaklardır. 

Mazbatalar reye konarak kabul .
dilmittir. 

Zeytin mahsulü de verimli olmuı
tur. lzmlrln umumt ihracatı seksen 
milyon liraya yakındır. İktıaadl faa· 
Jlyet bakımınclan eıkisinc nazaran 
bGyilk faaliyet vardır. Uzümilmilz bu 
aıene u olduğundan bu mahsul üze
rinde satıı bakımından esasen endi· 
teY• mahal yoktur. Fiatlar üzerinde 
durmayı doğru görmem. Elverir ki 
mahsullcrimize satı9 yolu bulunsun. 
Bununla beraber hilkilmctin koopera· 
tlflemc tedbiri tam zamanında yetiı
mi" fiatlarm gayri tabii sukutu ön
lenerek çiftçiye malmın hakikt değe
ri temin edilmiıtlr. 
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Bundan ıon.ra Maniaa aaylavı Sabri 
Topratın vekt.let milıteprlarmın me
buslardan eeçilmeıi hakkındaki tek• 
lifinin müzakeresine mahal olım.dılı• 
na dair tefkll!tı csaaiye enctımenl 
mazbatası kabul edilmit ve Mitat Ay• 
dın ve Ziya Gevher Etili ve arkadaıla• 
nnın fU takriri okunmu9tur. Belediye ve umumi meclisin 

çalıfmalan 
İzmir belediyesi borçlu olmasına 

rağmen bugünkü belediye reisinin 
ve tehir meclisinin himmetleriyle vari
dat itlerini yoluna koymut ve vari
dat artnır9tır. Belediye imar işlerini 
baprmaktadır. Her sahada çalıımala
rının faydalı hizmetlerini görmek 
mümldlndür. Yıllardanbcri, bilhassa 
ıeneral Klzım Dirik zamanında bil· 
yUlı: gayretlerle yapılan, muhtelif 
,ollar lzmlc lktısa~t bölgesinin ihti
yaçlarını henüz kapatamadıtından u
mum! meclis çalıf!Dalarmı program
larken yeni yolları ön pllnda tut
muıtur. 

MaariJ itleri 
Yeni mektebler için gene bet yıl

lık pl&nda mcvcud olanlardan Öde
mit Eminoğlu mektebi bitmittir. Ur
la mektebinin tem~li atılmııtır. Gü
sel yalıda ve diğer yerlerdekiler de 
peyderpey tamamlanacaktır. İzmir 
Husua! idaresi m"arif fıindc son he
defe doğru ilcrlcrnit ve ihtiyar.ın yilz
cle seksen• yakın kısmını karırlamıt
tır. 

Yeni köy nahiye mUdürU 
mahkOm oldu 

tetanbuJ, 10 (Telefonla) - Rilpet 
almak suçundan dolayı muhakeme al· 
tma alınan Ycniköy nahiye mildürii 
hakkındaki dav& bugün neticelendi. 
Birinci ceza mahkcmeei su~u sabit 18-
rerek kendisini iki ıcne haPff, lkl ee- l 
ne de memurluktan mahrumiyete mah
kOm ettL 

Şanghayda yangın var! 
Evlerinin çoğu •hpp olan eski 

ıehirlerimizde en ziyade gözümüzü 
korkutan fey yangındı Eski günle
ri düşününüz: hususi ve reslDI bir
çok teşkilatımız yangına karıı idi. 
Meseli lstanbuld• ilci kule mi var: 
ikisi de yangın kulesi idi. 

lcadiyede bir top ve bir topçu mu 
var: yangınz haber vermek içindi. 
Kırmızı elbiseli köJlüler mi var: 
bütün vazif~leri sokak sokak koşup 
yangını etrafa haber vermek içindi. 

Bekçinin gece yarzsı yanık yanık 
sesini mi duyardınzz: yangının ne
rede olduğunu bağırarak ilin eder
di. 
~ulumbalar onun içindi, her sı. 

nıltan bir<;ok delikanlılar, o yüz
den tulumbacılığa merak ederdi. 
HulAsa, g6zümüza harbdan, hasta
lrlctan fazla yangzn yzldırırdı. 

!randa büyüle ihtill.ller çıktığı, 
idamlar yapıldığı sırada şair Eırel 
bu müthiş manzarayı, bütan lecaa
tini canl•ndırabilmelc için f6yle ifa. 
de etmiftiı 

- lranda yangrn var! 
Dünkü •i•m telgrafları, ŞaaslJ .. 

yın atefler içinde kıldığını haber 
veriyordu. Demek ki Uzak şarkta 
yangın var! Ôyle bir yangın ki tu· 
lumbası Cenevrede, Pariste ve Lon
dradadır. KöşlDlliğaaa telli ve tel
siz telgraflarla, radyolar ve ajans
lar yapıyor. 

lstanbulun eski yangınlarında le· 
laket çıktıkt•n amra Jcurusı.lu top 
atılırdı; Şanghay yangınznr ise uzak 
prkın bu bayındır pbtlne atılan ıaı
lelerle bombalar 'ı~. • T.t. 

Fenni nükteler 

Eakiden takalar ve nükteler ede
biyat memublannm iti aayıbrdı. 
Dünyanm en edebi eaerlerini Dr. 
Aksel Munte ile Dr. Aleksi Karel 
aibi tanmnuı fen adamlan yaadık
tan eonra pka •e nükte de fen a
damlarmm ell.-ine ıeçmek t .. a. 
yülünü ıö.teriyor. 

Bir inıiliz derıisi §Öyle bir hkra 
yuıyorduı 

" F• aclamlanndan birisi dük
clln, ufak fabrika aahiblerine " .. -
nala fennin kıymeti hakkında bir 
konferans Yeriyordu. Bir aralık 
clinliyenlerden birisi §Öyle bir iti
razda bulundu: 

- Fakat bunlardan ne diye bm 
bahaediyon111111Z7 Fenden Wzim ne 
istifademiz olabilir? 

Konf enmçı, bunun berine, bu 
aama sordu: 

- Senia İfİa nedir? 
- Asla fabrikası sahibiyim. 

Fenci fU ce•abı •erdi ı 
- Peki, cuibei aniye olmuay. 

eh, sen zor para k•nnabilirdin." 
Dün de bir lstanbul ıazetesini 

okuyan bir riyaıiye Ye bir fizik aı
retmeni arasmda ıu sözler seçti: 

- Blık, lıtanbul'da iki kaza ol
muı. bir kadın dnadan, bir .ak 

de tramvaydan düımiif; bunlann 
meıulü siz fizikçiler olmanız IUmı 
gelir. 

- AnLımadnn, neden 7 
- Neden olacak? sizin cazibei 

arziyeniz olmaaaydı, bu iki kaza 
olur mu idi? 

Fen adamlan ve yumurta 

Fen adamlarının uğraıtıkları 
binbir iıten bir tanesi de yumurta• 
lan uzun müddet muhafaza etmek 
için neyapmak laznn gelditini a
ramaktır. Bir alim, yumurtanm 
çabuk bozulmuma sebeb olarak 
kabuiunun incelifini, ıuda inhilal 
etmaini s&leriyor. Teneke ne-

vinden bir mahfaza içinde bulun
aa, yumurtaya ha•a nüfuz edemi • 
yecek ve çabuk çabuk da bozul
mıyacalmuı. 

Buna imkan olmadıjına ıöre 
yumurtalan aoiuk bava dolabına 
kcıfJup mubaf aza ec:liniz diyor bu 
alim. 

- Peki o yokaa ? 
- O uman da sümüı kaiıdla-

rına sanp aaklayabilirainiz? 
Bu bahıi yazan sazete lakll'dı

aını burada bitiriJOI". Fakat bu 
fıkraTJ okU)Wa bir tamdıiım 80l"

da .ı 

- Ya o da yoksa? 
Cevab verdim : 

- Ozaman bedbahtlık muhak
kaktır: Yumurtalan taze taze yer· 
siniz. 

Bir sembolün 11UUUUı/ 

"Ulu Önderimiz Reiıicumhur Ata• 
türkün bcfinci devrenin üçUncU yılı• 
nı açarken millete ve hükümete Mec:• 
lis künilsilnden verdiği yttaek .,. 
kıymetli direktifleri ihtiva eden bil• 
yük nutuklarile onun tatbikatını gÖI• 
te~ ve yüksek tasvibinize mt•bar o

Eskiden kalemini lata, güfte ve lan hUkUmct programının iki kıano
manzume gibi ıeyler yumakta kul· 
lanan yaılrca bir muharrir, son gün. 

lerde bir akıam gazetesinde fıkra 
muharrirliğine bqlamıı. Ev.elld 
gün "Yahudiler ve türkçe" bqlıiı 

albnda, yıllammı bir mevzu ele al· 
rnııb. Bu yazıdaki hislerle fikirler 
üzerinde duracak değiliz. Y alnu as
lında yaıh, fıkracılıkta pnç muhar
rir yahudi ,. Beneberit cemiyetinin 

sembolünü içiçe pçmif iki müsel
les, yani çifte bir mason remzi"' diye 
anlabyordu. Halbuki Filistindeki 
yahucli devletinin de bayraiıncla yer 
alan bu itant, "SüleJIDUl'ın mihii· 
rü'' nden bafka bir teJ delildir. 
Fıkra muharriri, bu yıllanmıı haki
kati bilseydi, belki fıkrası daha kuv· 
vetli olac:akb. 

Filimleri taklid mi? 

Şansbay civannda japoalarm 
ekspresi bombardıman ettikleri ha
ber veriliyor. Eakiclen badiMler o
lur, biter; sinemacılar bunlardan 
menu çıkanrlarcla. Şimdi badİMCİ· 
ler seyrettikleri filimleri taklide mi 
bqladılar? Şancbay elupnü filmi
ni hatırlıyor lllGIUDUZ7 

dan mürekkeb bir brotUr halinde tıl• 
bcttirilerck bütün meliılekete tıevn et
tirilmesini teklif ederiz.,, 

Takrir ittifakla kabul edlldikteO 
aonra yeni mebuslar, Ferid Ösi&reG 
(Kütahya), ve Hüsameddin (Zonpl• 
dak) tahlif edilerek alln91•nm• .,. 
Mcc:lis pazartesi &ilnü on beftıe tor 
lanmak Usere içtimaa niha,et ftdmlr 
tir. 

Hava bulutlu geçti 
Dün fehrlmlzdc hava bulutlu 19f" 

mi" günün en diltUk ıaısı 4, en yu.k
tek 11111 19 derece olarak kaydedil• 
mittir. DUıı yurdun Trakya, ICocaell. 
Ege, ve Orta Anadolu mıntablanııcı. 
hava butlutlu, difer bütün mıntakr 
larda açık geçml1tir. Dün yatıııarss' 
karemetreye bıraktrklan su mikdar" 
ları Zonguldakta 2 kilogram, lzmittı' 
ite ölçUlemlyccek kadar az olmuttdf• 
DUn en dUtUk ııı 11f ırm altında Katr 
ta 6, en yüksek 111 da Adanada aıf .... 
U.tBnde 25 derecedir. 
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D.:!:Ş,::!:Ç,:~~:~:::·:::::J 
Brüksel Konferansı 

ve Japonya 
le ~ak Şarktaki muharebeyi nihayet· 
k n ~k için içtima eden Brüksel 
y onferansında miizakereler bir netice
.: ~~dan uzayıp gidiyor. Konferan 
d. ~~tırak eden murahhasların mütered 
)~] lı~ketleri, Japonya, Almanya ve 
ııi ~a nın meydan okurcasına komü• 
le 5h. k aleyhinde pakt imza etmeleriy· 
., ır tezad te~kil etmektedir. Konfeb:: g~n hafta toplandıktan ao~a 
aa . ç &'un, İngiltere ve Amerika, 
-.... ilki,. konferansı içtimaa davet ebnek 
--=•ulıyetinı" b' 'b· • ··ki tmek · te ltı . ll'l mne yu e il• 

ter lı ~ gibi vaziyet aldılar. lngilte-

uı.:us 

DÜNYA .· HABERLERİ 

B. Metakses diyor ki : 

Türkiye ile olan 
münasebetlerimiz 

sıkı ve bozulmazdır 
Atina, 10 (A.A.) - Ba§bakan Me

taksas Patras şehrinin ır:refine ver
diği ziyafette söylediği nutukta Yu
nanistanın dış politikaı:u hakkında ez
cUmle demiştir ki : 

-3-

l''"""'""""""'"''"'"'""""""-::-;ı 

.. ! .. Q.~.~.~ .. !.~ ..... ~.~.~.~.~ 
Celal &ayarın 

pro§ram nutku 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

Bqvekil Celal Bayar'ın Kamutayda 
söylediği program nutkundan bahse 
derek diyor ki: 

arıcıye vekili Eden, Avam Kama· 
k:':da söylediği bir nutukta Brüksel 
Pd eransının, Amerika tarafından ya• 
ili ~ teıebbüs neticesinde toplandığı• 

~Ylenıitti. Amerika bükümeti bunu 
~hih etti. Amerika hariciye vekili, 
~dıe__ranaın kendi tetebbüıiyle toplan
t i'lnı, toplanmak karan verildik • 

"- Balkanlı müttefiklerimizle mü
nasebetlerimiz fevkalade iyi ve sar
sdmazdır. Türkiye ile olan münase
betlerimiz ise çok sıkıdır ve bozulmaz. 
dır. Avrupa anlaşmazlığına biz ve 
müttefiklerimiz karışmıyoruz. 

Yunanistan bütün devletlerle çok 
dostça münasebetlerde bulunmakta ve 
sulhun muhafazası yolundaki her 
gayrete müzaharet etmektedir. 

Sonbahar sokaklan san yapralclar 
içine boğdu. Ağaçlar çıplaklaııyor ve 
ayaklan mavi tozluklu temizlik ame· 
lesi birer konfeti gibi dökülen yap
raklan mütemadiyen toplamağa çalr
fıyor. 

" Program nutkunun hiç bir yerin· 
de bir benlik iddiası yoktur. Göste
rilen manzara şudur: Türkiyede bir 
parti hükümeti var. Bunun da ileri, re
alist ve dinamik bir programr var. Bu 
programın tatbiki için dünya buhra • 
mm göğüslemekle kalmadık. Bu buh· 
ran içinde bir milli kalkınma progra• 
nunı tahakkuk ettirdik. Fakat yapıla· 
cak i§ çoktu. Sarfedilecek emek ona 
göre azdı. Bunun için ortada yapıl • 
maya muhtaç işler kalrruştrr. Bu itleri 
yapmağa da fasılasrz bir surette de • 
vam ediyoruz. 

Bu iddiaaız, samimi sözlerin ıçın• 
de dürüıt, feragatli, yaratıcı ruhta bir 
ıahsiyetin aksini görmemek elde de
ğildir. Celal Bayar, memleketin bün• 
yesindeki bütün paraları ve zayıf nok· 
talarıru çok &'Üıel görmÜ§tÜr. Çareıi 
aranacak derdlere isabetli teşhisler 

kondurmu,tur. Her ıeyi açık ıöyle • 
miştir. Hiç bir kısımda kelime oyunu• 
na benzer bir ıey yoktur. Çareler hep 
pratik bir tekilde hiç bir şekil esirli• 
ği, bizi, ameli ihtiyaçlardan doğan bir 
görüş ve gidişten ayırmıyor. 

en sonra Aıne .kanın • L!~'-- ol CI ~ rı lfUl'il&C razı • 
"runu. ancak içtima mahallinin Brük 

ael 0lına.ıbl Amerik ' il · ,!_.ı::. ;..;_ .. a mn en ıunıu• 
...... u bildirdi. 

lc~aı>oniar, &anki Brükaerde bir 
tile ,erana toplamak ıuçmuf gibi AJJ>bo 
tıut n111 ~e lngiltere'nin biı-ibirine me· 
~Yet Yilldetmek istemelerini uzak • 

~levler içinde kalan Sanghay' dan bir görünüş 

Şiddetli harbten 

Bizim idaremiz altındaki yunanis . 
tan asla bir macera politikası yapını· 
yacaktır. Bütün gayretleri sulh lehin
de olmakla beraber aynı zamanda her 
ihtimale karşı haklarının ve toprakla
rının müdafaasına da hazırlanmakta· 
dır. Memleketin askeri hazırlıklar i
çin yaptığı fedakarlıklar muazzam
dır. 

X Beyrut - Amerikan general 
konsolosu B. Marriner'in katili idam 
edilmiştir. 

•enettiler. 

1 
Sonra batta lngiltere ve Amerika 

o ıtıak .. ak ı . . ,,,_ ed uzere, müz ere ere ıttıraa 

sonra X Kudüs - Son tethiş hareketle
rinde ölen beş yahudinin cenaze alayı 
yaptlmı§ ve hiç bir hadise' olmamıştır. 

J en devletler, Brüksel konferanımm 
llponya'yı muhakeme edecek bir 
~keme olmadığını uzun ve etraflı 
~tile anlatmaya çalııtılar. Bu da 
~nyaya kartı verilmit ikinci bir 

Şanghayda bir ölüm 
sükUnu hüküm sürüyor 

Şimalde Japonlar Şanteh'i aldılar 

Başbakan 4 ağustos rejiminin yı
kılmasını ve memleket işlerine ı: şar
dan karışılmasım i!ltiyenlere cevab o
larak da demiştir ki : 

X Londra - Yunan ve bulgar kı
rallarınm Londra'daki ikametleri bir 
müddet daha uzatılnuştır. 

X Şam - Kalamun havalisini kap
lıyan sular çekilmeğe başlamıştır. Ta· 
mir i~lerine başlanılmıştır. zıye ıııahiyetinde idi. 

On dokuz devlet Brüluel'de bu 
~i~e~i verirken Japonya da sözde 
~~ıstlik aleyhine, fakat hakikatte 
h I l'Jka ve lngiltere dahil olduğu 
~de §arkta genişlemesine engel ola

c:a k her devlet aleyhine üç devlet 
l>a tını iınzaladı. 

OCDPDPD Nankin, 10 (Hususi) - Lüzumsuz 
yere zayiat vermemek üzere, Suşov 
nehri boyunca Kunshan - Tiento yo
lunu tutan Çin kıtaları, geri çekilerek 
Nanziangda yeni bir hat vücuda ge· 
tirilmiştir. Çinliler halen Nantaoda 
mukavemet etmekte ve orada sonuna 
kadar kalmaya azmeylemiş bulunmak
tadır. Nantaoya varan yol üzıerindeki 
bütün köprüler berhava edilmiştir. 

"- Biz yunanlılar ecnebi tavsiyele
re hiç de muhtaç değiliz. Kendilerin
den iç işlerimiz hakkında hiç bir tav
siye istemiyoruz ve onlara da kendi da
hili isleri hakkında hiç bir tavsiyede 
bulun.mıyoruz. Yunan milletinin di
rektifleri bizim için kafidir • 

X Roma - Salahiyetli mahfiller, 
B. Muaolini'nin oğlu Bruno'nun için
de bulunduğu tayyarenin dü~tüğü 
hakkındaki haberi tekzib etmektedir
ler. 

X Buenoı Ayres - Bir müddet -
tenberi cenub Amerikasında bir seya· 
hat yapmakta olan 10 tayyarelik bir 
amerika nfilosu Şili'den Mendoza'ya 
gelmiştir. 

Brük 1 ad se konferansı, bundan ıonra 
ırnlarını daha büyük teenni ile at • 

::ı:aba~Iamışhdr. oç taraflı pça~t İm· Mare~al Çang Kay 
1 

cagı sıra a Japonya ile m ara- ~ 

le ın~ tavasaut yapmak için bir küçük k f d • 
lc~te letkiline karar verilmitti. Bu Şe %0 er en emın 
.Ortııteııin fnoiltere, Amerika ve Bel-çıkad -o- Nankin, 10 (Hususi) - Şekiai ajan-

So an terekküb etmesi ileri sürüldü. sı bildiriyor: Mareşal Şang Kay Şek, 

Bozguna raQmen 

Japonlar Nantao'ya 

ı.·on Ribbentrop 
başbakan mı 

olacak? 
old~ Fran~a,. l~alya, .~tta. Hollan • dün ak§am gazetecilel"e şu beyanatta 
dı.a İnf.akat dikkat edilecefc nokta ıu- - "- A~laşmazhğı halletmek üzere, 
ıı.: Uzak Şarkta en ebemiyetli ala• Japonya ile doğrudan doğruya müza
lı ı olan Sovyet Ruıya asla ağıa a- kereye girmek, Çin için katiyen bahis 
ı n~~uir. Diğer taraftan japon gazete- mevzuu olamaz. Askeri vaziyetten 
:ı..r;;:~-vyet Rusya komite azalığına şahsen ümidliyim ve Çin, adaletin te· 
" gı takdirde yapılacak olan ta- cellisine kadar bugünkü mücadelesin
~~utun neticesi: kalacağım yazmıya de devam eylemeye azmetmiş bulun. 

adılar. lngiltere ve Amerika bu- d ·ı J llun ·· . makta ır. Çin ı e aponya arasında 
UZenne, Sovyet Rusyayı konfe- doğrudan doğruya görüşmeler başlar-

Japonlar, saat 14.30 da Nantao'ya 
taarruz etmişlerdir. Hava bataryaları, 
Nantao'yu §iddetle bombardıman et
mekte ve tayyare filolan da evlere ve 
caddelere bombalar atmakta ve bilhas
sa dikkatlerini Vhangpoo'deki antre· 
po ve rıhtımlar üzerine teksif etmek
tedirler • 

U11l.t~lif sovinlnr vnr 
Berlin, 10 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: birkaç gün evel Al
manyanın Londra büyük elçisi B. fon 
Ribbentrop'un Romaya tayin edilece
ği hakkında bir haber dolaşmıştır. Al
man resmi mahfilleri, mumaileyhin 
memuriyetinin yakında d<:ğişeceğin · 
den haberleri olmadığını bildirmek
tedirler. Bununla beraber, bizzat Ber· 
linde, B. Hitlerin fevkalade büyük el
çisinin vazifesinde büyük muvaffaki
yetler gösterdiği hakkında şayialar 
devamlı surette dolaşmaktadır. 

:.:·~. t~ğırdıkları için Japonyaya Ü· sa, Japonya, bundan bilistifade, değil iJWm sükunu. 
... : cu ır tarziye teşkil edebilecek va· yalnız Çin için fakat dokuz devlet . 
.... Yet aJnuy b ı d l S ..... R . ,., . ' . . . . Saat 15.15 te Japon topları susmuş )' a aı a ı ar. ovye1; uı- muahedesı akıtlerı ıçın dahı kabul e- h k .. 

1 
. d" .. 

ı: ~~dan gücenerek hariciye vekili- dil~mez şartlar ileri sürecektir. ve t~yyareler ar~ e~ us erın~. o~~~§ 
" _ruksel konferansından çelmıiıtir. 0 d be . devam eden muh .lerdır. O saatten erı meşum ır su U· 
-.aet B uç ay an " . are- net hüküm sürmektedir. 
1 . çı rükael konferansında sovyet- beler esasını dilfillan ordusu karşı- . . . 
etı hala ikinci murahhasları temsil et· d ' ç· dusunu daima m haf Hangçeuya çıkan Japon bahnye sı-
ltıekt d sın a ın ~lr d çı·n l" u aza lalı endazlarının ilerlemesinin önüne e İt, Fakat B. Litvinof'un çekil- etmek teıkı e en P anının mu- .

1 
. . 

lllesi, Sovyet Rusyanrn Brüksel konfe- vaffakiyetini gösteımiştir. Japonlar, geçı mıştır. 
~sında çok faal bir rol oynamaktan Çinin içerisine doğru ilerlemeleri es- Japon tebliği 
"~ geçtiğine delalet ebnektedir. Bu nasında büyük gü~lükl~rle karşılaşa- Tokyo, 10 (A.A.) - Tebliğ: Şang· 
kttretJe ltalya ve Japonya Brüksel caklardır. Bu keyfıyet ıse, Çin'in le- hay cebhesinde 9 ikinci teşrin günü 
orıferanamda bir zafer kazanmıı olu· hinedir. Ben, nihai zaferin Çin'de ol- bir japon tank grupu öğleden eve! 

Yotlar. ,. duğuna kaniim.,. Nanhsiangşen şehrini kısmen işgal 

1-ıt!:'kba So-vyet Rusyayı filen uzak- RiREltJtsiR ·- p p SJ:Rıt? o o 2 p 7slt etmiştir. Şoşov nehrini geçmiş olan 
kıl ı tan ıonra Japonya, tava11utu japon krtaları sabah saat 9 da Şang· 

bul edecek mi? Her baJde Japonya· hay sınırının 8 kilometre garbında ka· 
~~ Uzak Şarkta giriştiği muharebeyi Bir alman kadın pilota yüz- in Hongşiao tayyare meydanını işgal 

ayetlendirmek istediğine tüphe başıbk rütbesi verildi ettikten sonra ileri hareketlerine de· 
)oktur. Fakat §arktaki prestiji bakı· Berlin, 10 (A.A.) _ Hava nazın vam ederek akşam Zofaoşan fehrini 
lnırıdan iki noktaya dikkat ediyor: Göring Bayan Şüller'e "Pilot yüzbaşı'' zaptetmişlerdir. 
bıa 1• - Askeri harekab başaramadrğı ünvanmı tevcih etmiştir. Bayan ""ül· Şanghay şehri, japon ordusu tara· 

l\cisı çıkmamalıdır. ler tayyareciliğe aid bütün diplomata- fmdan tamamiyle kuşatılmıştır. 
•. 2- Bu muharebenin herhangi bir k ·ık kadın ta 'd" • • ıy• • rı azanmış 1 yyarecı ır. Fransız ınıtıyaz bölgesine 
h· •ı tazyik altında nihayetlendiği Her nevi ınotörlü tayyare ile uçuş ve 
ıaai hasıl olmamalıdır. akrobatik ve gene yelkenli uçuş ve 25.000 k~i sığındı 

t' Bu düşünce ile birinci vaziyeti ko- yelkenli tayyarelerle akrobatlık diplo- Nantao'dan 25.000 kişi fransız mm· 
h'l!rtutk için bir askeri zafer kazanma- malarını almıştır. takasına iltica etmiştir. Nantao'nun 
Ş hekıiy1or. Son birka_ç gün iç.in~e bombardımanı devam etmektedir. Bu 
'8. il.fır.hay 1 tamamiyle ı§gal etmııtir. ..111111111111111111111111111111 lll l lll il L bombardımandan yüzlerce kişi ölmek· 
taelki de bunu kafi görür. ikinci nok- : : tedir. Mıntakaya yakın binalara kur-
t>. Ya gelince· bu tavassut teklifinin : u L u s E şunlar gelmektedir. 
lllr\ik l , = 
l se gibi Japonyaya karşı vaziyet : : Feyezanl.ar yüziinden bir 

- ll'lı§ bir konferanstan değil, Alman- : E 
Ya ·L - - milyon kifli a~ıkta 
t. R'IQİ dost bir devletten gelmesini : - :.. 10 

~ıki d · · d. k" = 13 ı"kın" cı"teşrı·n - s h' b 1 · d k b· e tercih eder. Bunun ıçm ır ı _ : arr ne ır ent enn e açılan gedi . 
t ırkaç gündenberi havada bir alman : • : !er yüzünden hasıl olan müthiş tuğ· 
.:~•sut teklifi rivayetleri dolatıP dur- = CumarteSl : yanlar Şantung vilayetinde bir milyon 

tadır. Belki de Brüksel konfe- : : kişiyi açıkta bırakmıştır. Bu halk aç-
::uı•ındaki zaferinden sonra bu beye- : - : lıktan ölmek tehlikesine maruz bu-

oıln tavassutunu kabul etmeğe razı E 12 : lurunaktadır. 
~ - -- § }aponl.ar Şangıeh'i aldıl.ar 

Po lier halde öyle görünüyor ki Ja • : : Nankin, 10 (A.A.) _ Şekiai ajansı 
rn r;;a kendi prestijine halel gelme- E sayfo.lık güzel bir E bildiriyor: Motorlu kıtaların yardımı 
J e . fartiyle askeri harekab nihayet· : ilave verecektir _: ile J·aponlar, salı akşamı Şangteh'ı· al-
endırec k B . l' .. -

tine . e · u, Şanghay'ın ışga 1 uze· - : mışlardır. Çinliler Paoliensunun ce-
\t illi; daha sonra mı? Almanyarun : İLK İLAVE'llclİZ E nub istikametine doğru 12 kilometre 
1 eya Brüksel'in tavassutiyle mi; yok- - n : geri çekilmişle«:dir. Şangteh'in alın-
b:ı~av~•.utsuz kendi teşebbüsiyle mi_? : : mazdan önce çok kanlı muharebeler 
h degıl. Fakat askeri barekahn nı- E E olmuş ve mühim Çin mevzileri sonuna 
ah~:!len~esiyle Çin, japon nüfuk zu : A N KARA :· kadar müdafaa edihnittir. Fakat düş· 
J ııırmekten kurtulmıyaca tır. __ : man, Tungpailitsun'a ve Kuoşvanga 
llPonyanın . • ·-· bb"" . al 

Bazı kimseler, B. fon Ribbentrop· 
un, birkaç aydanberi doğrudan doğru· 
Y_a dış işler bakanının salahiyeti dahi
lın~e b~lunan i~leri görmekte olduğu· 
nu ıl~rı sürerek, 74 yaşında olması do· 
layısıyle tekaüd edilecek olan B. fon 
No~r.at'ın yerine dış işler bakanlığına 
getırıleceği söylenmektedir. 

Filistin'de harb 
divanları kurulacak 

. K~-~üs, 10 (A.A.') - Resmen bildi
rıldıgıne göre son suikastlar üzerine 
bütün Filistinde harb divanı kurula
cakt~r. Bunlar bu ayın 13 ünden itiba
ren ışlemeye başhyacaktır. Harb di
vanları bir kurmay subayının reisliği 
altında üç subaydan mürekkeb olacak 
v~ memnu silah taşıma, mtisellah teca
vuz, sabotaj suçlarını ve her türlü taş. 
kınhkları muhakeme edecektir. Diva
nı harblerin kararları İngiliz kuvvet
ler başkumandanı tarafından tasdik e
dildikten sonra katileşecektir. 

Neı.ro.lunan tebliğde adliye mahke
~.elerının hukuk işlerine ve diğer cil
rumlere bakacaldan tasrih olunmakta
dır. 

B. Spaak da Belçika 
kabinesini kuramadı 
Brüksel, 10 (A.A.) - B. Spaak 

~ .. o::_ .,,_ , __ t;.l--,-..: t----ftt,. ;;,,.,..-rP 
muhtelif temaslarda bulunmuş, fakat 
esaslı bir neticeye varmaksızın a.kfam 
saat 18.30 da kıralın sarayına gitmiş
tir. 

B. Spaak saraydan çıktığı zaman 
gazetecilere, kıralın kendisini kabi
neyi kurmak vazifesinden affetiğini 
söylemiştir. --
Japonya 9 devlet mua
hedesini bozacak mı ? 
Tokyo, 1-0 (A.A.) - Nişi • nişi ga

zetesi, Japonyanın Brüksel konferan
sının notasına vereceği cevabtan bah
sederken diyor ki: 
"Japonyanın dokuz devlet muahede

sini ihlal etmesi pek muhtemeldir. 
Bugünkü vaziyette, bu hal çaresi, ö
nüne geçilmez bir zaruret gibi gözük
mektedir. Dıt işler bakanlığı, halen 
meseleyi bu istikamette tetkik eyle
mekte ve mazinin bağlarını kmnağa 
mütemayil bulunmaktadır.,, 

Briiksel konferansının 
ıopl.anıısı 

Brüksel, 10 (A.A.) - Pasifik kon· 
feransı saat 15.15 da hususi bir top
lantı yapmıştır. 

Spaak celseyi açarken Mak Donal
dın ölümünü teessüde arunı' ve sonra 
japon hariciye nazırının Tokyodaki 
Belçika elçisini kabul ederek vaki da
vete cevabının 16 ilk te§rinde verile
ceğini bildirmiş olduğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine 13 ilk teşrin saat 11 
de tekrar toplanma küzere celse ka· 
patılmıştır. 

B. Eden bu akpm ~rikan ve fran
sız .~legeleriyle görüştükten sonra 
i~gılız dominionları delegeleriyle bir
lıkte ak~ yemeğini yemiştir. 

Nutuk dikkatle okunursa görülür 
ki, uzak maziden miraı aldığımız bü· 
tün bir çalıfma tarzını ve bir zihniye
ti tasfiye ediyor. Bu baknndan Ata• 
türk'ün nutku ve bunu ikmal eden 
dünkü nutuk, yepyeni bir çalışma usu• 
lunun hareket noktalan sayılabilir. 

Kırtaıi sistemin temeli olan emnİ· 
yetııizlik ve vahti1ik iddiası ortadan 
kalkıyor. Bunun yerine programlaı • 
ma, salahiyet ve meıuliyet geçiyor. 
Eıki siıtem, gayeleri tekle feda etti • 
ği için muhtelif vekaletleri ayn birer 
alem halinde bulundvr-•vordu. Mem
leket namma yapılan ı .er pek çok de
falar biribirini ikmal edemiyordu. 

Aynı işi ayrı ayrı daireler teker te
ker yapıyor, arada kuvvet israfları ba
zan hudud ihtilafları oluyordu. Yeni 
program, hatta maliye de dahil oldu· 
ğu halde iktısadi sahadaki bütün çalıı· 
malar araıunda merkezi bir ahenk ve 
bütünlük teminine ehemiyet veriyor.• 

AKŞAM'da Necmeddin Sadak da 
umumi hatJariyle nutku tahlil ettik • 
ten ıonra ıöyle yazıyor 

" Program, plan, rasyonel çalıpna, 
en ileri fen ve teknikten istifade •••• ve 
ıürat. Celal Baylll"ın nutkunu bu kı
sa kelimelerle hulasa etmek mümkün
dür. 

Uzun ve teferruatlı programlar hü· 
kümetlerin lehinde değildir. Birkaç 
umumi siyaıi prensip ortaya koyarak, 
asıl itlerin tatbikatını gelişatm keyfi· 
ne bırakmak daha kolaydır, çünku or
tada müsbet teahhüd ve teminat yok• 
tur. Fakat it ve hareket rejimleri 
müphem ve umumi formüllerle iktifa 
edemez. Celil Bayar'ın uzun, teferru• 
atlr programı meclisin elinde bir ae
neddir. Ceial Bayar kendine güvendi· 
ği için bu senedi verdi. lnsanlarm iı • 
tihsal kudreti gibi millet ve memle • 
ketlerin de ileri hareket kuvveti elde 
olmıyan imkanlarla mukayyettir. Bunu 
unutmıyarak ve her 'eyin, bilhassa 
böyle büyük işlerin bağh old\ığu mali 
imkanlar ve teknik şartlara hisse 
ayırarak bu muazzam İ§ programının 
tatbikatını emniyetle bekliyoruz.'' 

BELEDiYELER BANKASI VE 
ŞEHiRLERiMiZiN lMARI 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi, 
belediyeler bankası binasmm açılrtın· 
dan bahsederek bu mükemmel binada 
kusur olarak fazla güzel ve süslü ol • 
masından ba,ka bir nokta bulunama • 
dığınr söylüyor ve bütün belediyelere 
örnek olacak bir binanm bu kadar gü
zel olması çok yerinde olduğunu kay· 
dettikten sonra diyor ki: 

" Belediyeler Banka11, aclı üstün
de, Türkiye belediyelerinin kendi ban· 
kalandır. Onun tesisi biraz Kristof 
Kolomb'un yumurtasına benziyorsa 
da hakikatte Amerikanın ke,fi kadar 
kıymetli sayılmalıdır. Türkiye beledi
yelerinin kendi varidatlanndan yüzde 
birer mikdarım vermeleriyle teeuüı 
eden banka timdiden türk şehirciliği
ne büyük yardımlar yapmağa başlıyan 

h' gırı§bgı teıe uı çın ey· : _ E birer tabur daha getirmiş ve bunun ü-
_;~ olduğu kadar da Uzak Şarkta : E zerine vaziyet değişmiştir. Japonlar, 1 
"ea ;•arı. olan garbi Avrupa devletleri E Güzel banehrimizc : Sinkov'a doğru cenubtan ilerlemiş·/ 
did hlerıkaya karşı idi. Japonya şim· = tahsis edilmistir E !erdir. Çinliler ise, kumandan Tusto 

erı rnuzaffer olmuştur. -:;111111111111111111111111111;
1111111111

; yinin idaresinde, düşman bombardı 
A. Ş. ESMER manlarına mukavemet etmişlerdir. 

• lran Sehinıahı S. M. Rıza Pehlevi'nin Tahranda bir lıqkeli~ 
m? açıldıiını tel1(Tal haberi olarak Yazml.ftık. Tahran mahabiri
mız bu heykelin bir re•mİni bize gönJernaiftir. Bir Fran•ız hey
keltraşı taralınJan yapılmrf olan bu güzel e•erin arkaınJa Ja 
inşaatı bitmiı olan modern Tahran garını görüyoraınu. 

müstakil bir maliye müessesesi olmuı· 
tur. Bir maliye müesaeseıi ki daha ku· 
nılurken hizmet aahası yalnız ıehir ve 

kuabalanmızın planlı itlerine vücud 
vermek teklinde çizilmittir .Bu itibar

la bankanın kendisi adeta başlı bafJna 
bir teknik büro olacaktır denilse hata 

olmaz. Nitekim banka bir iki senedir 
neıretmekte olduğu belediyeler dergi· 
ıiyle bu yoldaki mesaisinin ilk maddi 
deliIJerini de vermiı bulunuyor. Fil • 
halUka bu banka ıehircilikte ihtisas 
sahibi olmak mevki ve mecburiyetinde 
bir mali müesaeseJ!ir, ve onun hayatı 
her gün bu yolda biraz daha ilerleme 
ile temayüz edecektir ... 
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Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von H erbert 

Jürk askerinde dini 
• • 

Ceviren: 
Nurettin ART AM 

taassup 
vardı 

değil, 

Sivas hapishanesinde musiki tetkikleri 

Tuz yemiş koyunları üç defa ,dereye 
götürüp su içirtmeden getirmek 

Ankara: 

ÖÔLE NEŞRİYATI: 12.30 Muh 
plik neııriyatı. 12.50 Plak: Türk IJlllS: 
ve halk oarkılan. 13.15 • 13.30 Dahili "e 
rici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Muh1 

plik ne3riyatı 19.00 Türk musikisi ve 
prkıları (Servet Adnan ve arkada$ 
19.30 Saat ayan ve arabça ne5riyat. 1 

Tilrk musikiı ve halk ı;arkıları (Bayan~ 
zaffer ve arkada~lan). 20.15 Kuun l' 
Duru: Terbiye. 20.30 PJikla dans ınııs ı:: 
21.00 Ajana haberleri. 21.15 Stüdyo ili' 
orkeıtrası. 1 • Maııscneti Trois pı~ces. 

vatan sevgısı 

- Harb bacaklarla kazanılır. Son· Seymour ve lbrahim Tereb üzerin
ra buna kendimden de şunu ilave et· deki kumandamı ertesi sabaha ka
tim: dar (26 nisan) muhafaza ettim. 

- Çorapsız bir bacak da hiç bir Ertesi gün binbatı Takinin kwnan-
'eye yaramaz. dası altındaki tabura mal edildik. 

Ak§am geç vakit, hepimiz Miralay Böylece benim batlı başıma kuman
Mehmed Hüseyinin yanma çağrıldık. danlığım nihayet bulmu§ oluyordu. 
Miralay Müşirin adına bize Çarın sul- •su tabur, batka bir yerde karargah 
tana hnrb ilan ettiğini bildirdi. kurmuştu. Efradın üstünü başını 
Ertesi sabah erkenden teftiş verecek· düzelttim; Ötemizi berimizi yoluna 
tik. Eski günahkar, bir taraftan arı- koyduk ve bütün ağırlığınnzla bir
mn hücumu, bir taraftan da Çarın barb likte yeni yerleteceğimiz yere yol
ilaru yüzünden ilaç çantasına 0 kadar landık. 

F nsat bulamadığım için haber 
verernmiştim: Ankaradan Si

vasa olan yolculuğumda ve Sivasta 
kaldığım bir kaç günde, arkadaşlıkla
rın en zev:klisinc mazhar old•un. Ben. 
ce en zevkli arkadaşlık temiz yürekli 
insanların, fikir ve sanat adamlarının 
arkadaşlığıdır. Arkadaşlarımda bütün 
bu vsıflar vardı: Ankara devlet kon-

Sevgilisiyle 

Yazan: 
Nasuhi Baydar 

evlenen çoban 
Sonuncusu haki avcı elbiseli sakin Erinnes, Dans Grecquc, La Navartais. C 

bir adamdı ki mahkumiyeti sebebini nette, Menuette, 2 - Chriatinc: Phi • f. 
bir türlü söylemedi. Utanıyor mu idi? 21.55 - 22.00 Yarınki program ve fstı 
Lüzumsuz gördüğü bir itiraf gururu- marır. 
nu mu incitiyordu? 
. ~l~ üç mahkfun kaval çaldılar. İki- İ~tanbul: 

kuvvetlice baş vurmuştu ki bize la- Askerleri ııaffıharb nizamında diz 
zım gelen tekilde söz söyliyemiyor- dim; mülazım J. Seymour ile mü
du. lazım Tereb kılıçlarını çekmit bir 

Gece, karargahın her tarafına nö- vaziyette önde duruyorlardı. Ben, 
betçiler çıkarıldı. Benim bölüğüm bu tekmil haberi vermek Üzere binba
vazifeden müstesna idi Bu dakikadan tının önüne doğru ilerledim. Binba
itibaren sivillerden hiç bir kimsenin tı kıtamızı tefti§ ederek memnun 
hususi müsaade olmaksızın içeriye gir- olduğunu bildirdi. 
mcsine müsaade edilmiyordu. Bir saat aonra 150 askerim dört 

Ertesi sabah (25 nisan) hepimiz, müsavi kısma ayrılarak, taburun 
açıkta toplandık ve bir general (~ali- yeni tetkil edilen dört böJüğüne da
ba Adil Paıa) bize bir nutuk söyledi. ğıtıldı. Tereb ve Seymour ile gene 
Ben, bu sözlerin bütün mana ve de- ayni bölükte kalmıt olmaktan ne 
)aletini anlamaktan çok uzak olduğum kadar aevinmittim, bilmezsiniz, Bu 
halde: bölük, bir tanesinden baıka bütün 

Allahü Ekber! sadalanna var kuv- mülazımlarını Sırp harbmda kay
Yetimlo kan§tım. Vidin ordusunda betmitti. Böylece ilk bölük kwnan· 
askerlerin büyük bir hamiyet ve va- danlığım otuz bir gün sürdükten 
tanscverlik heyecanı içinde bulunduk- sonra nihayete ermit bulunuyordu. 
lannı gÖrmÜ§ ve buna kani olmuıtuın. Yüz altmıı neferden ibaret olan 

Ondan sonraki haftalarda birçok bizim bölük üç takıma ayrılmııtı. 
nutuklar söylendi. Paditah gavur- Birinci takım kwnandanı mülazım 
lara kartı mukaddes cihad ilan et- Hardar ( aceba Haydar mı olacak ? 
mitti. Kumandanlar ve imamlar, aa- - Mütercim) ikinci takım kwnanda
kerin dini gayretini daima körük- nı mülazım Herbcrt, üçüncü takan 
]emek istiyorlardı. Fakat türk as- kumandanı mülazım Seymour du. 
kerinin dini taassubu çok daha az Her taknnda bir çavuıla bir onba
fahlanır ve umumi kanaat hilafına tı vardı. Bizim bölük taburmı san
ondaki vatan sevgisi daha büyilk- cağını taııyor, on iki nefrele bir on
tür. Birçok zabitler, bu ''mukaddes batıdan mürekkeb olan bu aancak 
cihad,, oyununun artık modası geç- takımının batında da mülazım Ib
tiğinden bahsediyorlar, hatta oku- rahim Tereb bulunuyordu. Bölüğü
yup yazması olmıyanlar bile siyah müzün bu dördüncü takımına san
bir sancak çıkarmak i.detiDlıı tek- ca-. ~•1Ctm1 aaını ...,.~.,gun. -.. ..... ....._._, 
rarmdan ibaret olan bu f ayduız üzerinde beyaz ay yıldız bulunan 
harekete bıyık altmdan gülüyorlar- kırmızı bir ~aıtan yapılmııtı. 
dr. Bu §anlı aancağımrz 1828 seneain-

0 gün geç vakit, Miralay Meh· denberi bu taburun batmda bulun
med Hüseyin bey, benden bölük muıtu. 
mevcudunu istedi ve maiyetimdeki Her taburun yeşil renkte pey
rediflerden ellisinin baıka bir ka- gamber adı ile takdis edilmiş birer 
rargaha gönderilmesini eınretti. sancağı daha vardı ki bu kapalı 
Bunları tatlı aözlerle uğurladım. olarak muhafaza edilir, yalnız dini 
Onların ileri gelenlerinden birisi de bayram günlerinde meydana çıkan· 
bana göstermiı olduğum ıefkat ve lırdı. Ben, bizimkini biç görmedim. 
alakadan dolayı tefekkür etti. Mü- Bazı taburlarda bölüklerin de birer 
lazım Tereb'i bunları kıtasma gide- ufak sancağı vardı; lakin bizim 
cckleri binbaııya teslime memur taburun bölüklerinde böyle teY 
ettim. Biraz sonra fstanbuldan beri yoktu. 
bizimle beraber gelmi§ olan Seyfi Bizim bölükte biri yüzbaıı, dördü 
çavuıla iki onbaııyı birden alıp Ra- mülnzım olmak üzere bet zabit, ye
hovaya gitmek Üzere olan bir müf- di küçük zabit, 160 nefer, biri bo
rezeye verdiler. Jack ve ben, Sey-
fiyi çadırımıza aldik. Zavallı adam· razan, ikiai davulcu, birisi ayni za-
cağız, elimizi tekrar tekrar sıktı ve manda yazıcılık ta yapan yÜzbatı· 
titreyen bir sesle : nm emirberi, ikisi mekkareci olmak 

- Allah iylik versin efendiler l üzere altı silahsız asker vardı. Ye. 
Dedi. kiinumuz 180 kiti ediyordu. Bölük 

Bu, Seyfiyi son defa görüıüm ol- ilk muharebeye (20 temnıuz) ka-
muıtur. dar bu kuvvetini muhafaza etmlf• 

Miralay Mehmed Hüseyin beyin tir. 
emriyle 150 neferimle mülazım - Sonu var -

servatuvarı muallimlerinden Hasan 
Ferid Alnar, Halil Bedi Yönetken, 
Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Er
gin Anadoluya halk türküleri derle
meğe gidiyorlardı. İşe Sivasta bera
berce başlayacak ve sonra ikiye ayrı
lıp bir kısmı Karadeniz taraflarına ve 
diğer kısmı içerilere doğru uzanacak
lardı. Neşe içinde idiler: halk musiki
sinin kaynaklarını arayacak, bulacak 
ve modern türk musikisinin müstak
bel gidişine verilecek istikametin ta
yininde Üzerlerine düşen vazifeyi ya
pacaklardı. Bu vazifenin ehemiyetini 
anlata anlata btirerniyorlardı. İzahla
rında müzik folklordu, tonalite, ritm, 
armonizasyon, orkestrasyon, kompo
zisyon gibi enternasyonal musiki te
ri;n:~rine halay, hora, kaval, kemençe 
gıbi kimini bilip kimini daha işitme
miş olduğumuz Anadolu musiki ıstı
lahları karışıyordu. İstanbul konser
vatuvarı da vaktiyle böyle bir derleme 
yapmıştı. Fakat makineler iyi ve der
leme sistemi doğru olmadığı için bek
lenilen istifade temin olunamamıştı. 
Arkadaşlarım, yanlarındaki son sistem 
makinelere çok güveniyorlardı. 

S ivasa vardığımız gün genç mu
siki üstadlarımız hemen Hal

kevinin iki odasına yerleştiler; maki
nelerini kurdular, aya:: ettiler ve di~er 
taraftan da vilayetin delaleti ile aske
ri kıta gibi, köy gibi, hapishane gibi 
topluluklarda halk türküleri aramak 
teşebbüsüne giriştiler. 

Eeveıa halkevindeki odalarında 
yaptıkları bir kaç tecrübede bulun
dum. Makineler biraz evet calınan . hic 
çaıgıyı veya lıKJY-•'"1·~·• .... ~uu)ilfüfy,. 
ran olunacak bir sadakatle bir an son
ra bize tekrarlıyorlardı. Ertesi gUnU 
haber verdilerı 

- BugUn öğleden 10nra hapishane. 
ye gidip orada derleme yapacağız. 

Beni de yanlarına almalarını rica et
tim ve ricamı kabul ettikleri için öğle 
sonunu sabırsızlıkla bekledim. İlk ön
ce Sivas hapishanesine girecek ve 
sonra mahpusların çaldığı sazları ve 
söyledikleri Anadolu türkülerini din
leyecektim. s ivas hapishanesi hükümet da-

iresinin altından geçilerek 
girilen bir bahçenin nihayetindedir. 
Bize rehberlik eden memur geleceği
mizden haberleri olan nöbetçilere icab 
eden sözleri söyliyerek bizi müdürlük 
dairesinin kapısına kadar getirdi. 

Sağdaki kalın parmaklıklar arka
sında ya~ıca bir adam, bir grdiyanın 
nezareti altında, parmaklığın dışında 
duran bir kadınla konuşuyordu. Ha· 
pishanelerin ezeli manazrası: cemi
yetin nizamlarına kartı gelerek hürri
yetini kaybebniş olanla cemiyetin i
çinde bulunan hür insanın parmaklık 

ardından konuşmaları .... Hapishanede 
dıvarlar yüksek, pencereler tavan hi
zasındadır; onların ar kasında görünen 
mavi gök parçası belki mahpusa hür
riyetsizliğini fazla duyurmayabilir : 
mahpus o divarların içinde başka mah
puslarla beraberdir. Fakat hürriyetine 
sahih olanla parmaklık ardından ko
nuşmak onun en büyük acısı olmak la
zım değil midir? 

sı ıyıce, fakat üçüncüsü hepimizi niha
yetsiz dercede alakalandıracak kadar 
güzel çalıyordu. Kocaman pençeleriy
le hızlı vurduğu için karısını öldür
müş olan Kargılı ..• büyük bir artist
ti: Bizi sanatına hayran ederek bir 
Ç~~ hava!ar çaldı: koyunları suya in
dırıp su ıçinneden geri getirdi. 

* .. * B u havanın hikayesini lütfen 

ÖGLE NEŞRİYATI: 12.30 Plikla ~ 
musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 MıJiıt 
plak neşriyatı. 14.00 Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30Pllkladf 
musikisi. 19.00 Türkçe ı;an: Bayan !ııci ıı: 
rafından piyano ve keman refakatiyle. I~ 
Spor musahabeleri: E§ref Şefik uraflJI" 
20.00 Cemal Kimil ve arkada&lan ıart1 
dan türk musikiıi ve halk prlalan. ~ 
Ömer Rrza tarafından arabça söylev. 20-
Fasıl Saz heyeti. İbrahim ve küçük ~ 
21.15 Orkestra. 22.15 Ajans ve borsa batı' 
leri ve ertesi günün programı. 22.30 pJit
sololar, opera ve operet parçaları. 33-

D ik tahta merdivenlerden çıkı
yor ve köşede küçük bir masa 

önünde oturan hapishane müdürünün 
çıplak odasına giriyoruz. Ziyaretimi
zin gayesini bilen müdür, bize saz ça
lıp türkü dinletıecek olan mahpusları 
odasına çağıracağını söylüyor. 

Bu daha iyi: zira hapishanenin içinde 
ne görecektik? Toplu halde veya tek 
başlarına, sefaletlerini gözlerimiz Ö· 

nüne yaymakla belki utanç duyacak 
bir takım zavallılar değil mi? Onları 
yanımıza davet etmekle açık havada 
bir kaç adım yünnelerine ve bir iki 
saat için hürriyetin tadını tatmaları
na vesile vermek daha insani bir hare
ket olmaz mı? 

. ~iraz bekledik. Geldiler. Beş ki9i 
ıdıler ve beşinin de yüzleri güneşten 
ve havadan uzun zaman mahrum kal
mış insanların renksizliği ile bem be· 
yazdı. Şehirli olan, biri diyarbekirli ve 
diğeri tokadlı ikiıi müstesna, diğer ü
çü köylü idi. Kısarak boylu, uzun bu
runlu, dar alınlı, kara pos bıyıklı ola
nı Hafikli bir çapulcu idi. Gülerek an
latıyordu: ''Arkada~ar bir akşam beni 
de yanlarına alıp bir köye götürdüler. 

;;i;~naa bulu~ut oldu~ ..• " 

İ nce sarı bıyıklı, harikul!de 
güzel ye§il gözliiı inci di§li, 

uzun boylu, genit omuzlu anlan gibi 
bir delikanlı olan Kargılı .... nın sır
tında kırmızı çizgili bir gömlek, gU
müş düğmeli bir yelek vardı. Namusa 
teallfık eden bir şüpheden dolayı ka
rısını döğerken hızlıca vurmuş, öldü
rüvermişti ..... 

Daha çok genç görünen esmer gü. 
zeli delikanlı çiçek büketleriyle süslü 
bir mintan, dar bir potur, alaca çorab
lar, topukları basık yemeniler giyrni9-
ti. Bunun da suçu öteki gibi bir katil 
meselesi idi. 

Kır saçlı, çok esmer, yeni boyanmış 
siyah iskarpinli, ve sarı kalın çizgili 
pijamasının üzerine taciverd bir ce
ket geçirmiş olan dördüncüsü elinde
ki udu bir tarafa çarpmamağa dikkat 
ederek hepimizi derin bir reveransla 
eelamladı. 

Bu adam da karısını öldürmüştü, fa. 
kat gizli kalmıı başka bir cinayetin 
faili olduğundan da kuvvetle şüphe e
diliyordu. 

dinleyiniz: '"Genç bir çoban, 
bir gün, ağasının kızına aşık oldu. 
Kızı istedi, ağa vermedi. Ağa çobanı
na kızını verir mi? Çoban yalvardı, 
yakardı, nihayet hastalandı. Kız da 
çobanı seviyordu. İki gence herkes ıon. 
acıdı. Ağaya rica ettiler. Araya girdi Avrupa: 
k~ ~ 

,. U.t'r..,."' VE OPERETLERr J4. 
- Tuz yemiş davarı kaval çalarak 16 Frankfurt (muhtelif uvertürler). 

üç kerre suya indirip geri getirirst Laypzig (muhtelif par~alardan kısa k 
kızımı veririm, dedi. ser). 19.10 Hamburg (Toska'dan par,aJJ 

"Çoban öyle kuvvetli bir sanatkar- SENFONİLER ve KONSERLER: l 
dı ki tuz yemiş sürüyü suyun kenarı- - Hamburr. 13.15 - Münlh. 13.30 • Vaı1° 
na kadar üç kerre götürüp üç seferin- 19.10 - Breslav (Bruckner ve Beethovell 
de de su içirtmedoen geri getirdi. Ve 20.10 • Laypzig. 20.15 Bükre5 (sen!~ 
sevdiği ile böylece evlendi." konser). 21.30 • Stuttgart (Beethovcıı'~ 

* * * kinci ıenfoniıi). 22.30 • Brüksel (scııf~ 

I
• ki kerre katil udcu: "Anam konser). 22.30 - Lilksemburg (senfonik ko' 

yar, değme bana'' türküsünü ıer). f.t 
ODA MUSİKİSİ: 15.30 • London • 

çalarken asabi idi. Kendi kendime·. • 4 
gional. 20- Paris 20.55 - Münih. 22.S - JF 

Kim bilir, dedim, belki bu da musta- don • Rcrional. 
rıbtır I" _.,ı 

SOLO KONSERLERİ: 14.10 • Lafl'.-
Tokadlı sazcı, kıaxk, titrek bir ıesle: 15.25 - Hamburi' (Rahmaninof'dan par,~ 

"Tende canım var iken, düşmana ver- Piyano ile). ııs - Frankfurt. 16.30 - wrf 
mem s · '' " d' f d d" 17 15 ~ . enı ..... ıye erya e ıyordu. va • . - Milino. 18 • Kolonya (fi , 
Ehnden sevgilisi alınmak istenilen e· Jar). 18.30 • Köni&'&berc (piyano). ısı.JO 
zeli köy delikanlısının, her şeye rağ- Berlin (piyano). 20.30 • Stokholm. 12JD 
men mücadeleye hazır halini, hiddetli Roma (piyano). 
v~J~~i.sli.t.n.~rıuı b!tif~ Mır~Jlçllfi MARŞLAR, ASKER! ~ONSE~ 
l' • . ' . .. . Breslav (keza). 8.30 - Milnıb. 12 • Kol""' 
mek ıstıyorlardı. Belki duğün davul- 12 _ MUnih (öğle konıerl). Ui.15 .. ~ 
!arı çalınıyordu. Ve delikanlı tabanca- 16.15. London. RegionaL 19. Tulu. ıP. 
ıı belinde, tendeki canma ve cananına • Varoova. 20.55. Drolt"ricb. ıı.15 • Stf' 
kıymağı gözüne alınış, onu düşmanı- ıel. 
na vermemek için dUğün yerine gidi- HAFİF MUZ1Kı 6.~. Berlln, Hanıbll" 
yordu..... Laypzig ve diğer alman iıtaıyonları. S.,a 

Frankfurt. 8.30 Königıberg ve diğer al~ 
iıtaayonları. 9.30 - Kolonya. 11.5 - J3~ 

Hofivod'da yeni yıldızlar 12-BreslavFrankfurtvediğeralmani•"' 
yonları (öi.lc konseri). 13.15 • Kolo~ 
13.30 - .Berlın. 16 • Harnburr, Königsb' 3 
Stuttrart. 16.-45 - Frankfurt. 17.15 - ldiıJll 
18. - Berlin. 19.10 ·Kolonya ve Münib.~ 
Frankfurt. 20.10 Hamburg. 21.50 • Sott 
(operet parçaları). 22 • Budapcşte. zz.ıS 
Stokholm. 22.20 - Münib. 22.30 Hambllri 

için film mektebi 
Holivud'da yeni yıldızlara mahsus 

bir film mektebi açılmıştır. Bu mek
tebte, talebeye, çekici ve sürükleyici 
aşk sahnelerinin ne suretle yapılması 
lazım geldiği öğretilmektedir. 

Mektebin direktörü Wallace Mc 
Donald, aeuiz filmde hislerin daha 
kuvvetli bir şekilde ifade edilebil.mit 
olduğu kanaatindedir· Sessiz filmde 
maksad sözlerle ifade edilemediği i
çin, hareket ve çehrenin ifadesine 
kuvvet veriliyordu. Sözlü filmler icad 
edildiği gilndenberi, bu cihet büyük 
bir ihmale uğramı§tır. 

Yeni yıldızların devam ettikleri bu 
kursta, deraler sessiz filmle verilmek-

HALK MUSİKİSİ: 1.30 Stuttgart. Z2 
- keza. 

DANS MUZİGİ: 20.15 . Stuttgart. ııf 
- Laypzig. 22.35 - Königsberr. 23 - pof 
landzender. 23.10 - Brilksel. 23 BudııP~ 
23.55 - 0.30 - Lilksemburr. 23 - Milino. Z'-r 
- 1.30 Paris • P.T.T. 23.30 - 2-4 • Poste 
riıicn. 23 - Roma. 23 - 23.30 Wilna. 

tedir. Mektebin hocalan arasında ti 
kiden tanınmış yıldızlar da varÔ 
Klark Gable de hocalar arasında tı' 
lunmaktadır. 

Doktor Hikmet gözlerine inanamıyor, Paris'e 
birdenbire bu kadar yaklaımıı olumasını aklına 

sığdıramıyor. Derken kulağı dibinde bir ses : 
- Tam on bq dakikamız kaldı. 
Baııru çevirince demincek uykuda bıraktığı ihti

yar yol arkadaşını gördü. 
BİR SÜRGÜN 

rafı yolculuğun bin bir türlü srkıntı&ı ve heyecaniy
le altüst olmuı sinirlerinin gerginliğine inzimaDI 
ederek, onu, saatler aaati yatağının içinde kıvraJY 
dırıb durmuıtu. Karyolası da epeyce rahatsızdJ. 
Her kımıldanışında, somyanın demirleri, yilrek tıt"' 
malayıcı bir takım seslerle gıcırdıyor ve üstün• 
deki vücudun ağırlığına göre, kah sağa, kah ao
la esniyordu. O zaman doktor Hikmet, yere yuval"' 
lanacak gibi oluyor, birden kendini toplaya.rafı, 
yatağm tam ortasamda hareketsiz durmağa çaba• 
lıyordu. 

- Bari hangi otele ineceğinizi biliyor muıunuz? 
Doktor Hikmet'in menfi cevabı Üzerine : 

- Öyle ise size iyi bir otel tavııiye edeyim., yazı
nız dedi. Hem ucuz, hem rahat: Hotel du Midi, Rue
des Ecoles'de. 

Doktor Hikmet sordu : 

- Siz de oraya mı ineceksiniz ? 

- Hayır. Yarın erken ıimal trenine yetiımek 

mecburiyetindeyim. Onun için maattessüf kendime 
Gare du Nord civarında bir yer arayacağım. Benim 
size tavsiye ettiğim hotel §ehrin sol yakasındadır. 

işte Gare du Lion'a geldik. 
Doktor Hikmet kulaklarına inanamıyordu. Mu

hayyel bir ülkenin mecazi itaretleri gibi yalnız ede
bi kitablardan ezber ettiği bu yer, mahalle ve semt 
isimleri şimdiden kendi yaıadığı hayata karı§ıyor

du. Biraz sonra uabacıya, kendi ağzile Alfons 
Karr'ın, veya Zola'nm romanlarındaki kahraman
lardan biri gibi: "Hotel du Midi, Rue des Ecoles,. 
diyecekti. Garın asfalt kaldırımlarında ilk adnnalrı
nı atarken bacaklarınm heyecandan birbirine do
laştığını hissediyordu. Havada bir katran ve kurwn 
kokusu ... Çıkıt kapıamın Üstünde yuvarlak, koca
man, içinden ıııklı bir saat_ On ikiye çeyrek var 
Doktor Hikmet ,arabaya binipte §ehrin ilk caddele
ri içinde ilerlemeğe baılayınca güya bütün geçtiği 
aokaklar bir müzenin koridorları imi§, gÜya aağlı 
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sollu bütün gördüğü binalar birer sanat abidesi iınit 
gibi battan ayağa dikkat ve tecessüs kesilmitti. Fa· 
kat, hemen itiraf eedlim ki ıeyda yolcunun Pariı'e 
dair ilk intibaları henüz bu dikkat ve tecessüsü tat· 
min edecek bir mahiyette değildir. Doktor Hikmet, 

lambaların aydınlığını kafi derecede parlak, yaya 
kaldırıınlarmı tasavvur ettiği kadar kalabalık bul
madı. Önünden geçtiği tektük kahvelerin taraçala
rında gerçi bir nevi canlılık ve hareket vardı ama 

bu ona Kordon boyunun her geceki tenliğine ııisbe

ten pek sönük göründü. içinden: "Buralan şehrin 

kenar sokaldan. Dur bakalım; biraz daha merkezi 
mahallelere yaklaşalım,, diyordu. Doktor Hikmet 

gecenin ilerlemiı bir saatinde bulunduğunu da he· 
saba katmıyordu. Hele yaz mevsiminin bu aylarındn 
Paris'in ne kadar boşaldığının ve nasıl bir vilayet 
merkezi halini aldığının tabii hiç f arkmda değildi. 

Fakat, ne vakit ki bindiği araba bir kaç sokak 
tan daha geçib iki yanında yabani kestane ağaç 
!arı dikili ve sol tarafmda alçak bir nhtnn duva 
rınm uzandığı geniı bir caddeye çıktı ve ne vaki 
ki doktor Hikmet kar§ı aahilin ıııklarmın Seinı 

nehrinin karanlık sularına aksettiğini gördü, o va· 
kit biraz hayal ettiği §eye k&VUfur ıibi oldu. 

YAKUB KADRi 
Çok sünneden araba o yakaya doğru uzanan 

bir köprüye aaptı. Bu köprü üstünde arabanın te
kerlekleriyle atm nalları acayib, donuk, müselsel, 
adeta bir aıtma esnasında kalbimizin çarpıntıları
nı andıran sesler çıkarıyordu ve Seine nehri bu 
seslerin altından, doktor Hikınet'in kalb çarpıntı
ları altından akıyordu. Bu köprü ve bu köprünün 
altmdan akan bu sessiz au, ona neler söylemedi. 
Kendi milletinin tarihinden daha iyi bildiği Fran
sız tarihinin aahifeleri beyninin içinde atlann a-

yak sesleriyle bir tempoda, tıkır tıkır dönüyordu. 

Kendi kendine : "Aceba, diyordu. Bu Austerlitz 

k~prüsü mü ? Ha)'D', Hayır. Olamaz. O, hesapça 
bıraz daha yukarıya düteeek. Burası olaa olaa p 0 • 

:ıt Sully'dir. itte, havada Henry iV devrinden bir 
'ey seziliyor. Sağdaki ve karııki binaların som ve 
ığır gölgesinde Orta-Çağm bütün azametli aıkleti 
ıar. Yann sabah, yarın aabah er~nden her şeyi 
·limle koymUf gibi bulacağım ! 

Fakat, erteai gün, doktor Hikmet, yatağından 
ıncak öğleye doğru kalkabildi. Dün gece, geç va
ı.ite kadar gözüne uyku girmemiıti. Bir yandan 
yattığı odadaki havasızlık, kapanıklık, öbür yan

dan caddenin mütemadi gürültüaü zaten bu ınace-

Kaç defa kalktı, pençereyi açtı. Pençereyi kapa• 
dı. Birinde şehrin uğultusu, öbüründe havaarzlık .. 
Doktor Hikmet bu uğultunun nereden geldiğiııİ 
anla.yamıyordu. Çünkü, yan beline kadar aar:krb 
tetkik ettiği aokakta her hangi bir kalabahktaPt 
bir hareketten, bir geli§ ve gidiıten eser yoktu. Bel 

on dakikada bir, bir araba ya geçiyor; ya geçırıi• 
yor; bet on dakikada bir, gecikmit bir kaç kiti• 
nin birer gölge sessizliğiyle dıvar kenarlarındaıt 
aüzülüb uzaklaıtığı görülüyordu. Doktor Hikmet, 
"Bu uğultu aceba benim kulaklarımda mı · Diye 

~ ,., 
düıündü. Olabilirdi de. Zira, hava, o kadar ele1'• 
trikle yüklü, o kadar boralı idi ki.. Kartıki birıa• 
nın camlarında muttasıl ıimıeklerin çaktığı görii• 
İÜ yordu. 

Karııki bina, uykusuz adama, yalnız ıimtekle
rin parıltısını aksettirmekle kalmıyor, bütün giit' 
aıcaktan kızıımıt tatlarının hararetini de bunla• 
ra ilave ediyordu. O zaman, doktor Hikmet, ça1' 
kotmU§ bir köpek gibi soluya soluya kendini telı• 
rar yatağa alo-ordu. 

- Sonu vat _,, 
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Erkek gibi k~dınlar 
Bu da b" h 1 ı" fakat ı nın daha ziyade canını sıkan göğsü· 

ır ormon mese es , . . · d ba,ka b' h B h bö'b- nün, hele memelennın uçlarının a 
ır ormon. u onnonu 

tekle..;...: · .. . d k' dd len"n or- kallı olmasıdır. Bazıları her tarafı uzun 
-~ ... zın uzerın e ı gu e 1 b • · l'k "b' tadaki '- k d d adrena- ve kalın kıl ı ya anı bır mah u gı ı o-

l. &11mI çı anr, a ına a B" 1 1 · · " akallı kad ,, d' 
il\ deri B h k' l ·ı· olarak )ur. oy e erınm ı ın ıye er. unu e un er ı aç • . · 
lcqllandıkla · · d t n ı"•ı"tmi•ıi- acaib hır ıey olarak para de seyretti· . n ıçın a ını za e ,. s • • 
llizdir. rildıği yerler vardır. 

B .. h t" 1 .. t'" 1.. • 1 r go"'ru"'r• Bereket versin ki kadınlarda adre-.. ormon ur u ur u ıt e • · ki 
l>aınarlannu d t · tanzim et nalin daima bu kadar çok ve çır n z a ansıyonu . w d dre-
hleğe Yarar adalelerimize kuvvet ve· marıfetler yapmaz. En çogun a a 
rir Onu · ~ k daki "kt f .... Ja 0 nalin fazlalığı hafif derecede olur. Şu-. n ıçın an mı an .... 11 
lqnca tan • art dal ı r gev•er ralarmda buralannda fazla kı ar çı-

sıyon ar, a e e s • d B . 1 w 

lcalb bu"y" d 1 ti · kar, o ka ar. u lf e çok ugraıan met· ur, amar ar ser eıır. . • . ••---B' · . . bur bir ıspanyol hekımı, manu•on, 
l ır ııı de erkeklere erkeklık hassa• "k d larm elindeki güzelleıme vasıta 
arını vermektir. Erkeklerin kadını~: la:~: kadar mükemmel olmasaydı, 

dan daha enerjik olmaları. sebebmı sakallı kadınlann aaym inandamıya• 
~ ~~a atfe~erler. Bazan bır genç k!z cak kadar çok olduğq meydana çıkar-

luga erdikten sonra bu adrenalın , d T b'. b ·· l d-ı..: ka h f dı' er. a ıı, u soz, spanya ııuu • 
0nnotıu -herhangi bir aebebten- az- •. 

la çıktnaya hatlar. O vakit genç kızın dmlar ıçın .. .' •v• 

-.Ücudu erkek gibi irileıir. Sesi kalın. Adrenalin hormonunun verdıgı er
laıır, yeni talime başlayan acemi aske- kek ,ekli, kadının ne aşkına, ne de 8:1': 
l'e kqmanda veren çavutların aesi gibi nelik duyguı';'na dokunur. Erkek gıbı 
dik dik çıkar. Adaleleri büyük ve kuv• kadın, kısmeti çıka~sa, kocaya da va· 
•etli olur. Kemikleri kalınlaıır, ditleri nr, çocuk d.a. d~~J'!Ur. Araların~~ 
büyük ve gördüğünü koparacakmıt gi· "jandarma gıbı sutnıne,, olanlar bil 
hi İri ve kuvvetli görünür. Derisi de vardır. 
erkek derisi gibi, kalanlatır. Bundan Fakat bazdannda adrenalin ho~
haıka, iriletmiyen bayanlara bile ü- nunun tuttuğu yanlıı yolu, kadmlıga 
2Üntü veren, semizlik de gelir. Fakat aık duygusu v~? ho~. ~.~utar. 
kadın vücuduna yumuıaklık ve yu- o vakit erkek gıbı kadın büıbut~? er· 
•arlakhk veren semizlik değil, yüzü kek gibi olur. Onun için, bundan once
ıenitleten, boynu kalmlaıtıran, göğ· ki yazımda söylediğim "onların,, ara· 
•ü büyüten çirkin bir yağ tabakası. sında sakallıları da vardır. 

Yüzün hali adeta bir felaket olur: Böylelerinden birini vaktile ben de 
Üat dudağm iki yandaki köıelerinde tannnıttun. Gayet iri vücutlu, kalın 
bıyık, yanaklarda favoriler, çenede bir borudan çıkar gibi sesli, yüzünün 
lla.polyon biçiminde bir keçi sakalı ıuraıı burası sakallı, fakat .~~~ ~~
çıkar. Bir zaman bu lüzumsuz kıllar nlmıt meıhur ıarkının dedıgı gıbı, hi· 
Yalnız oralarda kalır. Sonra yüzün ıaı gibi ince katlı idi. Gençlikte kocaya 
her tarafına yayılır, katlar da uzar· varmıf, çocukları olmuı, so~~d.an 
lar, çalı gibi sertleıirler. öıtron hormonu yolunu sapıttıgı ıçın, 

D-L k ll • de b cak tamarniyle erkekleımit gibiydi. ana sonra o an en zıya a - G A 
lar da aynı hale tutulurlar. Fakat kadı· ' ' 

"AJağı tükürsem sakahm 
yukar1 tükürsem bıyığım,, 

Uzaktan olunca, davulun sesi kula
la ho' gelir. Yahud, "komşunun ta
ôıU\';tı.\ffD'm!M!• 1ran~mnlir··~tt.g~Mt! 
.ıaınan Paris istasyonunu, Biikreşi, 
Londrayı ilh. beğeniyoruz. Buna rağ
lnen kendi radyomuzu tenkid et
hlekten de geri kalmayız değil mi? 
Fakat, bu yalnız bize mahsus bir me
ıele deği:ıdir. 

Britanyada L radyo neşriyatı işi bir 
Jirketin elindedir ve bu şirket, başka 
hiç bir memlekette rastlamlmıyan ten
kidler kaşıaındadır: Çünkü tatbik et
tnekte olduğu programla halkı tatmin 
edememektedir. Bir tarafta, radyosu
nun başına geçmit olan biri operadan 
~kledilen parçalan büyük bir zevkle 
<:ınlerken, g•ne o anda radyosunu aç
~1§ olan başka biri 'le, can sıkıcı, 
•gır parçaları programına alıyor diye 
kalaylıyor ve memnun olmıyan dinle
Yiciler şirkete §ikayet ü91:üne şikayet 
\re ardı arkası kesilmiyen tehdidler 
Yağdırıyormuş. Kimi, pazar günü 
Londrada çalğı çalınmaz, iddiasiyle 
büyük bir taassub gösteriyor, kimi 
de, pazar günü istirahat günüdür; 
~ktimizi neşeli geçirmek, gUlüb oy
tıanıak istiyıoruz, onun için, bize dans 
müziği çalınız: Zevkimizi hangi hak
la inhiıear altına alıyorsunuz diye ça-

Gittikçe tekemmül eden 
bir icat: Televizyon 

Modern tekniğin en yeni icadların

dan olan televiziyon, gün geçtikçe e

f~!PJY~e.Lk:!h._e_t_:I!~~t;~.!_r~-~ilhassa • İn· 
1i tecrübeler yapılmıştır. Hatta, taç 
giyme töreni münasebetiyle bir çok 
yerlere alıcı istasyonlar kurulmuş vıe 
bu suretle, tören halk tarafından te
leviziyonla takib edilmiştir. 

Ancak, televiziyon biitUn bu tecrü
belere rağmen hali mükemmelle§lllİş 
değildir. Alınan sahanın dar ve küçük 
tutulması icabediyordu. Aksi halde, 
filmin ilk devrelerinde olduğu gibi, 
nakledilen sahne titrek ve silik bir 
manzara arzediyordu. Yedi yıldanberi 
bu mahzurun ortadan kaldırılması için 
uğraşıldıktan sonra, bir ingiliz mü -
hendisi, şimdi 1,20X~,50 mere büyük
lüğünde bir projeksıyon cihazı icad 
etmiştir. Bu cihazla aksettirilen sah
neLe'I"in, modern filmlerden zerre ka
dar farkı yoktur. Bir ingiliz kumpan
yasının malı olan bu patentanın lisan
sını bir çok memleketler satın alarak 
tatbikata geçmişlerdir,. 

tıyormuş. Tabii radyo şirketi de bu 
şartlar altında kime kulluk edeceğini 
şaşırmış ve "apğı tükürsem sakalım, 
yukarı tükürsem bıyığım,, diyerek 
programlarını değiştirmemeğe karar 
vermiş. 

Hayat, sen ne güzelsin! 
Gülmek mi, ağlamak mı lôzım bu hale ! 
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Son •özleri ititince artık dayanama
dım: ben de kahkahayı fırlattım. 
l>~enaesin şaşkınlığını görüp biri.biri· 
~ze oynamış olduğumuz oyunun zev
k~ne vamu, olmak için maskemi at~ak 
Lizırn geldiğini düşündüm ve balcık.a
ti kıaaca anlattım. Hayretleır içinde 
kaldı. Fakat zeki kadın, kendini çabuk 
toparladı: 

- Vallaki yavrum taştım, kaldım. 
\1'aılahi rolünü iyi oynadın. Keşke 
eskisi gibi zeng;n olsaydım da blit~n 
P~ralarunı sana yedirseydim. Benım 
gıbi bir kadını mat ettin. Palavracıla-
r h' 
1

1 PalaYracılar aldatl'r, derlerdi de ıç 
llafUna%dım .... 
ı.:~enaes Şükriye nasıl da bir kUlhan
...... ,.ı gibi konuımağı biliyordu 1 

Devam etti: 

1 - Hayatta muvaffak olacaksın s~-
eYrnan .... İleri gideceksin. HUsanıog
l~ Çiftliği sahibi Silleyman Beyefen
dı .... Ey ne zaman çiftliğimiııe gidiyl 
ruz? 

Sonra, birden bire ciddileşerek: 
.. - Süleyman bana bak; biribirimizi 

böyle tanıdıktan sonra beraberce ıııü-

Nakleden: N. B, 
kemmel i'ler görebiliriz. Prenaesliği
me kimsenin bir diyeceği olmadığı i
çin, iki ki'i el ele vuince dünyayı 
kafese koyabiliriz. İstanhulda benim 
nüfuzlu adamlardan tannnadığun yok
tur. Ticaret işlerinin bile türlüsü
nü yapabiliriz. Satılık pir.incin, fa· 
sulyan, yahud zeytin yağın var mı? 
Artık dostuz, değil mi? Sana ben her 
sahada faydalı olabilirim. Tekrar e· 
deyim mi? Seni çok beğenirim ben ... 
"Bir kadın ne yapabilir?" diyeceksin. 
Bir kadın her şey yapabilir: insanın 
kendinden kilçiiğüniln yardımına her 
zaman muhtaç olabileceğini unutma. 
En büyük kumandanlar bile kazandık
ları harbleri yalnız ba,ıarına kazan
mamışlardır. 

VII 

Kötü günler 
Vaka, soğuk kanlılıkla karşılayamı

;acağım kadar şiddetli idi; ıon hadde 
kadar gerilmiş olan sinirlerim artık 
dayanamaz oldular, ve ben, tifası an
cak zamana bağlı olan hastalıklardan 
birine tutuldum. 

Deniz otlarından 
istifade edilir mi? 1@ 

Hususi ldarelerln geıen yllkl f aallyetlerl 
verimll olmuıtur 

K. Atatürk 1/11/9~·.' 

Muvaflakiyetin sırrı, halk ile hükümeı arasınd{ıki 
iş birliğindedir. Cumhuriyet idarecileri, bu birlikten 
hususi idare hizmetlerini de faydnlandırmakl,a 
yüksek t.akdiri kazanmışlardır. 

Son zamanlarda İngilterede Tay
mis nehrinden çıkarılan otlardan ku
maş, ayakkabı ve saire yapmak husu
sunda büyük bir istifade temini u11u
lü keşfedilmiştir. Bu yeni yapılan 
maddelerden ses ve ateş de geçmemek 
tedir. Bundan başka, bu yeni doku
malar, şimdiye kadar bu işlerde kul
lanılan maddelerden daha ucuza mal 
olmaktadır. 

Sesin zaferi 
Lily Pons ismini hiç işittiniz mi ? 

Ben, bu adı la§ıyan kadmm bir iM 

artisti olduğunu hayal meyal hat...., 
lıyorum; dün gelen Avrupa gazete
leri Lily Pons'un harikulade mace
rasını naklederek bu ismin hafıza• 
)arda mutlaka yer tutmaaı İcab et• 
tiğini anlatıyorlardı : Genç kadm 
sesi ile bütün Amerikayı fethetmif
tir, ve, hikayesi kısaca şudur : "Li· 
ly, bundan otuz sene kadar eTVel 
Fransada Kan ıehrinde doğmuftur; 
on beş yaıında Paris konaervatuva• 
n piyano birinci mükafatını kazan
mış, fakat tiyatroya heves ederek 
Varietes'ye girmiş, bir kaç zaman 
sonra Hollandalı bir avukatla eY• 
)enmİl}tİr. Bir gün boğazmdan ha .. 
talanan artiste hekimler devamlı 
surette teneffüsi jimnastik yapma• 
ıını tavsiye etmişler ve Lily, bir ma• 
estro ile görüşerek bu tedaviyi faD 
dersi almakla tatbika batlamıttır. 
Tanı üç sene süren bu dersler, m~ 
siki ve tiyatronun zaten yakın atı· 
nası olan Lily'ye bir opera artietl 
olmak imkanmı venniştir. Bir ak· 
şanı Monpeliye' de Lakme'~ .. aöyl~ 
ken Amerika tiyatro mudurlerJDo 
den ikisi artistin yanına gelerek A• 
merikanın en meşhur operası olen 
Metropolitan Opera'ya intiaab ~
meai teklifinde bulunmuşlar, LİIY. 
teklifi kabul etmiş ve 1930 aeeuin
de orada ite batlamıştır.,, 

Kemalist rejimde, hususi idareler ve ziraat işlerinde; nümune ve tecrübe 
de; milli faaliyetin hacim ve süratine tarlaları, fidanlıklar yapmak, hayvan 
göre, bünyelerini kuvvetlendirmişler- ve ziraat aletleri depoları açmak, zi
dir. Bunu izahtan sonra Büyük Şef'in raat mahsullerile ehli hayvanlar için 
direktifleri istikametindeki inkişaf- ~erbiler, mü~abakalar l/C yarışlar ıer-
lara temas edeceğiz. tib ~imek. 

İmparatorluk 1913 de Balkan har- Vilayetteki hayır ve kültür kurum-
bının ıstırabı ile aldığı kalkınma !arma, köy sandıklarına yardım etmek 
tedbirLeri arasında - garbtan bir asır köyler arasında muhabere ve muvasa
geri kalarak - hususi idareleri kurdu. layı kolaylaştırmak, akarlar tesis et
Bir idareci ve bir muharrir olan Sü- mck. 
leyman Nazif. O günün matbuatında Bunlar; Büyük Şefin verimli bul
hususi idarelere "devayı katil" demiş dukları faaliyetlerin başhca mevzula
tir. rıdır. Hususi idareler bilhassa gelir -

İmparatorluk devrinin tezadla do- }erinin müsaadesi nisbetinde bu faa
lu hayatı bu terkib içinde en iyi ifade- liyetıe hız vermişlerdir. Bu sebeble 
sini bulmuştur. Filhakika imparatorlu cumhuriyet yıllarında hususi idareye 
ğun müteassxb merkeziyıetçilerine gö- varidat temin eden kanunlar üzerinde 
re, halkı tamamen gayri milli unsurlar sürekli çalışmalar olmu~tur. İlk yıl -
olan vilayetler için, idarede bir nevi larda, bizde de, garb memleketlerinde 
muhtariyet demek olan hususi idare- olduğu gibi hususi idare gelirleri 
ler, öldürücü bir tedbirdi. Deva oldu- devlıet vergilerine umumi meclis ka -
ğu yerler ise halkı tamamen türk olan rariyle ilave edilen bir yüzdedt:n (kes
vilayetlerdi. ri munzam) y;;.hud da bı'!ı d'.!vlet vt.r-

KuruluŞ:unun ikinci yılında başlı- gilerinden Jt;:ınunlarla ay·rla11 h;sse -
yan dünya harbiyle onu takib eden den itarettı. Ayrıca yıi 1"' ilhİ/acma 
milli cidal içinde hususi idareler, bü- göre yekunu umumi m ·disçc tP.sbit 
yük davaların başarılması uğrunda, ve •ıil.iyet halkına tevzi edilen hir ilk 
mahalli hizmetlere ara vermiş değiller tcdr.sat vergisi vardı. P.\.'l verilerek 
se de, esaslı bir şeye de başlıyamamış- veya phşılaı:c.k ödenen yr1 vergisi 
tardır. Ancak cumhuriyetledir ki hu- ise hususi idarelere kuruluşlariyle 
susi idareler, kanunların kendilerine beraber verilmişti. 
çizdiği salahiyetler içinde genişçe ça- 1929 yılında hususi idareler gelir
lışmağa muvaffak olmuılar ve bir te- !erinde yapılan esash değişiklikte baş
k.3.mül devresi geçirmişlerdir. lıca varidat olarak devlet vergilerin • 

Hususi idareler, valinin şahsında den hisse ayrılması esası kabul edil
toplanan icra unsuruyle umumi mec- miştir. Arazi, bina, kazanç ve hayvan
lia ve encümeninin temsil ettiği yarı lar vergileri; matrah tahakkuk ve tah
teşrii bir unsurdan mürekkebtir. Vila- sil bakımından her biri birer tek
yetteki devlet daireleri müdürleriyle eıasa irca edilmiş, bu tek esastan vila
bunlar emrindeki memurlar valiye bağ yete verilecek hissenin nisbeti kanun
h olarak hususi idarenin icra uzuvla- la tayin olunmuştur. 
rıdır. Umumi meclisi bizde, ikinci 1934 temmuzundaki değişiklikte 

• • •· . .... - · ~-· .• .ı .... ~ ... v1...+ verP'il~rt..-A•- .,..__ ı..ı.--. ....... 
ri Se9f'r. Senede kır.le gün toplanır ve araa:i vergileri tamamen hususi idare
kendi içinden seçtiği encümen yılın lere, kazanç ve hayvanlar vergiteri de 
diğer aylarında onun vazifelerini gö- hiç bir hisse ayrılmıyarak dev1ete bı
rür. ~ılmrştır. Şu hulasaya göre hususi 

Bünyesini kısaca çizdiğimiz huıu- ıdarelerimizin bugünkü mevzuatla baş 
si idare, hakları ve vazifeleri kanunla lrc.a gelirleri şunlardır: 
tayin edilmif bir hilkmt ,alısiyettir. Bina, arazi ve binalardan alınan 
Taşıtlı taşıtsız malları vardır. Kanun- buhran vergileri, para ile veya çalışı
larla kendine ayrılan vergileri alır lar~k ödenen yol vergisi. Ferağ harç
ve bir büdceye göne de kendine düş.en larıyle, ispirtolu içkiler haaılatmdan 
hizmetleri yapar. ve zehbiye resminden alınan hisseler, 

Hususi idarelerin vazifeleri şöyle taş ocakları resmi, akar ve zirai sıhl, 
hulasa edilebilir: müesseseler hasılatı cezalar ve bazı u-

Nafıa işlerinde; yıollar, köprüler fak resimler. 
yapmak ve bunlara balanak, nehir ve Hususi idareler; yeni esaslara gö
göllerin taşmaması için sedler vıe aaire ııe, kendilerine ayrılan vergiler de ne 
yapmak ve buralarda geçid vasıtaları mükellefiyet hududunu genişletımeğe 
bulundurmak, bataklıkları kurutmak. vAe ?e de vergi nisbetini arttırmağa sa 
Sıhat işlerinde; vilayet halkı iç.in has· lahıretli değildirler. Kemalist rejimin 
taneler, dispanserler açmak, gezici hakıki inada göre adalet kaidelerine 
doktorlar bulundurmak, tephir ve tat- ta.ına.rnen uygun vergi alma, memle • 
hir istasyonları yapmak, verem, firen• kette zirai iktıaadi teşebüsleri ve za
gi vıe sıtma gibi hastalıklarla • dis· ruri ihtiyaçları sıkmamak ve bu mak
panaerler açarak, ilaç dağıtarak veya sadla vergileri devletçe tayin etmek 
bunların ıebeblerini gidererek - mü· prensipi de, bunu icab ettirmektedir. 
cadele etmek. Ancak vergi matrahlarında hasıl o-

Kültllr işi~rin~e; ilk tah11ili temin lacak tabit inki,afla her zaman hususi 
etmek ve tahsıl çagını geçirmit halkı idareye fazla gelir temin edebilecektir. 
okutmak ve spor yaptırmak, iktıaad Mükellefiyet hududu içinde olduğu 

Hülyalarımın yıkılışını yatağımdan 
çıkmamak suretiyle kendimden bile 
gizliyorum. Uyumak biraz ölmektir. 
Geoeler ölUmlin başlangıcı gibi ruhu
mu teskin ediyor. Artık büyük kombi
nezonlara, servete, refaha veda ede
rek sadece nasıl yaşayabileceğimi dil· 
şünmem lizı.ın. 

Kendime güV1Cnim kalmadı; zek.3.ma 
inanmıyorum; iradem küreksiz kalmış 
bir kayık gibi her akıntıya kapılıp 
gidiyor. 

Artık İatanbuldan kaçmak, mağlubi
yetimi itiraf edeırek amcama aığuunak 
istiyorum. Onun anlayışlı, iyi kalbli 
bir adam olduğunu, beşeri zaafların 
ne demek olduğunu takdir edeceğini 
biliyorum. Onun tek variei, dünya yü· 
zünde tek yakını ben değil miyim? 
Beni bu hale getirmiş olan biraz da 
onun teşvikleridir. Atıldığım macera
da yarı yolda kaldımsa feliketimin 
yaırı sebebi de kendisidir. Se.faletimdc 
onun da mesuliyeti vardır. Bana yar 
dımını esirgeyemez. 

Yalnız gurur denilen canavar başu

cumdan kımıldamıyor ve beni de ha -
reketıiz bırakıyor: Yapmak istediğim 
hamleye bir türlü ceaaret edemiyorum. 
İçinde bulunulan ıefaleti itiraf etmek 
sefil olmaktır; mağlub olduğunu vic
danında hissettiği zamandır ki inun 
hakikaten mağlub olur. Ah ne olur
du, uyurken zengin oluveneydim? 
Yirmi altı yaşında kendimi Konyaya 
sürmek için İstanbulun zevkini bu de-
rece tatmamıı olmam lbnndr. Her ak-

tanı llıtü gidip bir gazinoda tavla veya 
domino oynamağa nihayet alışacağımı 
aklıma getirdikçe miğdem bulanıyor. 
Halbuki güzel ve sessiz işli yen bir oto
mobil içinde amcamı ziyaret ederek e
rişmiş o1duğum iktidar ve servet dere
cesini de, damarlarımda dolaşan kor. 
san kanının ıoysuzlaşmamış olduğunu 
da ona iıbat edebilseydim 1 

Bütiln bunlar yetmiyormuı gibi ya
nıma bir de kızcağız alıverdim. Amca
mın hakkı varmışı " •. O zaman bir teh
likenin tehdidi altına düşecekain ı sev
gisinde teselli arayacağın kadından 
k~ç.I ... ., demişti. Bu ikaza rağmen sev -
gının tuzağına düştüm; fakat yalnız
dım, muztariptim ki candan biri
ne olan ihtiyacımı her an hissediyor
dum 

Cenan, a - arkadaşları gibi kendi a
ramızda da küçüklüğünden ,yahut se

vimliliğinden kinaye olarak Cici'ye -
bir akşam tramvayda rastladım. Toz 

penbe tenli, solgun dudaklı, meyus ba
kışlı bir kız ... On sekiz yaşında, fakat 
yirmiyi aşmış görülüyor. Galatada bir 
ticarethanede daktilograf. Kibar ve 
zengin delikanlı hallerimle onu kendi
me çabucak bağladım. Hakikati öğren
diği zaman iş işten geçmişti ve ıevda 
cebhesind~ geri çekilemiyecek kadar 
ruhi mUcadeleye girişmiş bulunuyor
du. Zaten hakkımdaki görüşü de ta
mamiyle lehimde idi: benim, kudreti
ni belirtmemiş bir dibi, f(Shret ve ilrti
dara kuvvetle naımed bir it adamı ol-

Şimali Taymis nehrinden çıkardan 
bu otlardan faydalanmak üzere İngil~ 
tere Gravesend'de bir fabrika kurul
maktadır. 

Esasen bu deniz otlarından şimdiye 
kadar bir çok hususlarda istifade e
dilmekte idi. Toplanıb kurutulduktan 
sonra yakılan yirmi ton deniz otun
dan cam ve sabun yapmakta kullanı
lan bir madde istihsal olunmaktadır. 
Bu madde gübre makamında kullanıl
dığı gibi Yod da çıkarılmaktadır. 
Bundan başka deniz otları yastık ve 
minderleri doldurmakta, kağıd ve je
latin yapmakta kullanılmaktadır. 

halde tatbik noksanlığından vergi ver
miyen matrahları bulmak da bu cümle
dendir ve bu sebebledir ki geçen yıl 
girişiler. ve hararet!c ılrı:am ed~n ara
zi tahı iri, bu mevzudak: matrahl~rı ve 
mükellefi yakından tayin edeceğınden 
gelecek yıllarda bu vergide ~ayli ~r
tış beklenebilir. Diğer vergılerde ıse 
yurddaki refahla birlikte m~ntazam 
bir artma esasen görülmclı:tedır. 

• ** 
Büyük Millet Mec~isine h~~ümet

çe 28 • 11 - 1931 tarihınde (v ,Jayetle
rin hususi idarelerei kanunu) unvanı
nı taşıyan bir layiha vıe.rilmiş~ir. ~y~
ha memleketteki sürekli inkışafa ıyı
ce intibak edebilmek gayesiyle, hava
le edildiği muvakkat encümenin :u~
namesinde durmaktadır· A:ıcak hüku
met ve meclis hususi idarelerin ana 
meseleleriylıe her gün çok sıkı ve ya
kından meşgul olmaktadır. Nite~i~ 
buhran y•lları içinde hazırlanan JC\yl· 
hadaki birçok esaslar, svn yıllarda çı
kan kan:.ınlarla tamamen değişmiş bu
lur.uy1.lr. Bu da lay.i.hanm beklenilme· 
sindeki isabeti teyid eder 

Hususi idarelerin ge9ffl yılki faa
liyetleri, büyük Şefin takdirleri veç
hile, verimli olmuştur. Vazifelerin 
baflıcaları yukarda sayıldığından bu 
• •• ;..u Hllh.l"'°• ucıtuı1 l.\illiiı' , oıhat ve 

iktısad bakımından memleketin neler 
faydalandığını ölçmek kolaydır. Mu
vaffakiyetin unsurları, hususi idare
lerin kısaca izah ettiğimiz bünyesi ile 
zaruretleri çok yakından takib eden 
kanun ve nizamlardır. Bünyedeki icra 
ve temsil uzuvları; ct;mhu:-iyetin bü
tün ruhlarda yarattığı yurdseverlik 
ve fazilet hislerinden kuvvet alarak, 
asıl maksad uğrunda daima işbirliği 
yapmışlar, karıılıklı salahlyetlf'rini 
biribirini tamamlayıcı ve ilerletici 
mahiyette kullanmışlardır. 

Husust idare büdcclerinin tasdiki 
sırasında devletçe yapılan geni' mu
rakabe de, muvaffakiyetin başlıca !
milidir. Bu mürakabe makamı; uzun 

yıllar, vazifeyi daha geniş yapmak ve 
asırlarca bakımsız kalmış yurdu bir· 
den mamur ve müııeffeh kılmak heye
caniyle hazırlanan büdceler üzerinde 
çalışmıştır. Büdcelerde her iş 'ubesi
nin alacağı hacim üzerinde de devle 
rnürak~be uzuvlarının daima büyük 
güçlüklere katlandıkları malilmdur 
Ancak bu çok çetin vıe ciddt çalışma
ların verimli bir devre eri§mesi bu asil 
hizmette bulunanlar için ne büyük şe-

"O tarihten beri geçen yedi 1eD9" 

de Lily Pons şim&l ve cenub Ame
rikasını sesi ile teshir etmittir. Bü
tün Amerika tehirleri onu dinı.. 
mek, alkıtlamak, zengin ~t~ için 
birbiri ile müaa.bakaya gınımitler
dir. Çiçeklere onun adı. veril~a 
bulunacağı bir yantla Lily Pona bı· 
letleri hazırlanıb aatılmıt, bir Yila.. 
yet ıehri içinden geçen ?e~ Lil.Y. 
Pona adını koymuş; yenı bır tehır 
Lilyponavil tesmiye edilmittir. Bu 
yaz Şikagoda bir meyd~ ~Ju 
söyliyen artisti 200.000 klfl dmle.. 
mit yarım milyon dolar baaılat ol
m~tur. Los • Angelee'deki methur 
filarmonik orkeatra büdceıindeki a
çıktan dolayı mahvolmak arif~ 
de iken imdadına Lily Pont ~it
miıı ve orkeatranm kalkmmaaı için 
büyük bir yardmı konaeri tertib e
dince mütetekkir Amerika. bir LiJy 
Pona günü ibdaı ebnittir. Bet sün 
evvel bütün Amerika ga:aeteleri, 
radyoları, sinemaları hep birdtm 
Lily Ponı gününü kutlamıtlardD".,, 

Bu hikayeyi okurken insan genit 
bir muhayyelenin battan e.ıaiı uy• 
durduğu taşılacak bir roman; eski 
:zamanlara aid - bin bir gece masal• 
ları nevinden • bir masal; zamanı• 
mızda tahakkuku imkansız ve eti 
olmayan bir macera okuyorum aa• • 
nır. Ancak hakikat budur : bir ıenç 
kadm 1ıüzel seai ile bir kıtanm 
bakimi olmuştur. 

Bu yazryı Tiyatro ve Opera mek• 
tebimizin çalıtkan talebesine arma• 
ğan ediyorum. - N. B. 

reftir. 
Muvafakiyetin sırrı, halk ile hü .. 

klimet arasındaki işbirliğindedir. 
Cutnh\lriyet idarecileri, bu birlikten 
hususi idare hizmetlerini faydalan • 
dırmakla yüksek takdiri kazanmıtlar· 
dır. Yurdda her alandaki işbirliğinin 
büyük yaratıcısına, bu muvaffakiyet 
vesilesile de minnet ve şükranlarımızı 
sunalım. Kemal UNAL 

duğumdan emindi. Makaadıma erişece- di. 
ğimden ve o zaman kendisine yanımda Onu böyle sevıneğe başladığımdan 
layik olduğu mevkii - dediği gibi mi- dolayı kendi kendime kızıyorum. Ha· 
nimini bir köşe - vereceğimden filphe yatın icabları beni ondan ayrılmağa 
bile etmiyordu. mecbur edeceği zamanın nihayet gelip 

Cici, akşam üstU işinden gelir gel- çatacağını dtişilnerek şimdiden canım 
mez soyunup dökünüyor, önüne bir sıkılıyor: zayıfları büsbütün mağlub 
önlük takıyor, mutfağa giriyor, bu- etmek cüretini kendimde göremiyo-
laşıkları yıkayıp yemeğimizi pişiriyor rum. 
ve sabahleyin erkenden kalkıp evi dil· Hüseyin Tuğrul da, doğrusu inaan-
zeltmeden işe gitmiyordu. ca hareket etti. Başıma gelenleri bir 

Mesud mu idi? Evet.. Fakat zama· türlü itiraf edemiyecek kadar mahcup. 
nında sıcak iklimlere göçememiş bir prenses macerasına alelide bir ayrılma 
yavru kuş bir yuva bulduğu zaman na- hikayesi şekli vererek anlattım ve o da 
sıl mesud olursa öyle... Cici'yi _ Ce- bu hikyeyi gayet tabii görerek olagan 
nan admnı da hatırlattığı gibi _ eski bir hadise olarak kabul etti. İhtilaçlar
zamanların odahklarına benzetiyo- la dolu hayatında edinmiş olduğu ra• 
rum: beyaz bir şuadan alamsaymanın kıdan, şarabdan, kahkaha ve kayıtsız· 
bütün renklerini çıkaran aşk menşu- Jıktan mürekkep tedavi usulünü tatbik 
rundan bak:ıyormuşçaaına hayatı be- eden tecrübeli bir hekim salahiyeti ile 
nim gözlerimle görüyordu. beni tedaviye koyuldu. 

Bana kısaca Süleyman değil, Silley • Belki haıtalığım bir sinir buhranın-
man Bey diyordu. Onun nazarında ha- dan ibaret bulunduğu, yahut Hüseyin 
kikaten bir bey, bir efendi, hülasa bü-' Tuğrul'un tedavi usulü hakikaten iyi 
yük bir adamdİm. Üsküdarın Doğan· bir usul olduğu için on beş yirmi gün
cılar semtinde geçmiş olan dümdüz, de nekahet devresine girerek - ne ya· 
hadisesiz, fakat yoksul hayatından zxk ki - yine istikbali dütünmeğe bat
ıonra, gölgede büyiiyememit çiçeğin ladrm. 
~ne~i görünce açılıp gelişmeıi gibi, Hüseyin Tuğrul, maddf ve manevi 
şımdı sanki o aradığı güneşi bulmuş vaziyetimden istifade ederek, bana or-
da renklenip güzelleşiyordu. taklık teklifinde bulundu : 

Zavallı anasız babasız kızcağız 1 kal- - Bana bak birader, insan ıivri bir 
bindeki ıefkat huneıini sarfederek dağın tepeıine bir anda çıknıağa kal -
bana öyle cömerd bir itina ile baktı ki kışmamahdır: Yavaş yavaş, merhale 
kendisine kartı duymakta olduğum te- merhale .... işte formül budur. 
mayillll kuvvetli bir aevgi haline getir• - Sonu var -
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japon;<um akıllıca hareket etmedik
leri hakkında ileri sürülmüş diğer 
mlitaleaları teyid etmektedir. 

Ordu at müsabakalarında kazananla 
Tokyo ve Cenevre 

"Hiç bir ideolojiye bağlı olmıyan 

Japonya ekonomik menfaatler teklif 
edilse milletler cemiyetine derhal 

girmeye amadedir,, 
, ... *t:f• 

Yazan: l\lichel Robs 
........ t 

Tribune deı Nationl dan 

olursa olsun iktidar sahibi olmak az. 
mi. 

Japon harb lordlarının asgari mas
raf, asgari enerji ve asgari kuvvet 
sarfiyle asgari müddet içinde Çini ya
tıştırmak Umidinde oldukları anlaşı
lıyor. 

Halbuki şimdi tayyarıeleri, topları 
ve denizaltı gemileri vasıtasiyle ma
sum msanları öldünnek suretiyle kar
şılarında çinlilerin nefretinden bir 
mukavemet dıvarı vücuda getirdikleri 
gibi, bütün dünyayı da kendi aleyhi
ne çevinrek bu te§ebbüsün uzun za. 
man sürmesine zemin hazırlıyorlar. 

"Piyade gazetesi"nin anlattığma 

göre işte bu vaziyet, bir taktik hatt
sıdır. 

Bulgaristan 
llulgaristanda endiistri işleri 

Brüksel konferansı çalışmalarına 
başlamıştır. Belçika tarafından, Va
şington muahedesini imzalayan bütlin 
diğer devletler gibi davet edilmiş olan 
Tokyo hliklimeti, iştiraki kabul etme
di. Japon hükümeti tarfından, bu 
reddi mazur göstermek için resmen 
ileri sürülen ıebeblerden biri de 
Brüksel konferansının Milletler ce
miyeti organları tarafından teklif e
dilmiş olmasıdır. 

Japonya, bu suretle, Millelter cemi
yetinin Uzak şark işlerine müdahale
&ine kaqı şaşmaz muuhalefetini bir 
kere daha teyid etmiş olmaktadır. 1933 
de kararlaştırılan Cenevre ile alaka 
kesilmesi, 26 mart 1935 den~eri kati
leşmiştir. 

Milletler cemiyetinin Japonyayı 
tekrar kendi içine almak istiyeceği 
gün, ona bazı ekonomik veya mali a
vantajlar teklif etmek kafi gelecektir. 
Fakat, timdilik mevzuubahs olan bam
ba~ka bir şeydir: devletler, biHikis, 
Japonyanın Çindeki macerasına niha
yet verecek çareleri anyorlar. 

Muvaffak olacaklar mı? Şüpheli. 
Yalnız haıin kuvvet, askeri müdaha. 

le J aponyanın fetih teşebbüsünü dur
durabilir. Fakat ne Brüksel, ne Ce
nevre askeri tedbirlerden bahsedecek 
değildir. Milletler cemiyeti, 1935-36 
hazin tecrübesinden sonra ekonomik 
silS.hı Japonyaya çevirmeye kalkışmı
yacaktır. 

Bulgar ticaret ve sanayi odaları
nın direktifi ile bulgar endüstrisinin 
kuruluşunun yüzüncü dönüm yılı par
lak tezahürlerle kutlanmaktadır. 

Yabancı kan tQJıyan hayuanlar kategoriıi binicileri aramıda lJiri nci T ehnen F al/i ~,,,,. 

Ancak hatırlatmak lazımdır ki Ja· 
jonya, Milletler cemiyetinden ayrıl
makla beraber, enternasyonal iş orga
nizasyonunun azası kalmak istemi~tir. 

Daha da MANİDAR olan "taraf": ja
pon murahhasları Milletler cemiyeti
nin, afyon ticaretini önlemek, man
dalar komisyonu veya ham madde
ler komisyonu gibi bütlin teknik or
ganlarında işbirliği yapmaktadırlar. 
Bir Berlin gazetesinin dediği gibi bu
rada yalnız bit' şekil çalışması, veya 
•'ıocmbolik bir hazır bulunuş,, mevzuu 
bahs değildir. 

Bilakis, Japonyanın murahasları, 
bütün seanslara iştirak eden ve bura
da milli menfaatlerini meharetle mü 
dafaa ederek büyük bir faaliyet gös· 
termektedirler. 

Fransa 

Bulgar endüstrisinin temelini 1834 
senesinde İslimiye kasabasında ilk 
yün dokuma imalathanesini vücuda 
getiren ve fabrikacılrkla anılan Dob
ri Jelezkof adında bir bulgar atmış-
tır. Bugün bulgar ticaret ve sanayi 
odaları bu zat namına bir büst hazır
latmışlar ve açılma töreni münasebe
tiyle bütün Bulgaristanda bulgar en-

Komünizm aleyhindeki 
pakt etrafında 

- düstrisi hakkında geniş mikyasta pro
pagandalar tertib etmişlerdir. 

Paris gazeteleri, 6 son teşrinde Ro
mada Almanya - İtalya ve Japonya a
rasında imzalanan komünh>.m aleyh. 
darı pakt hakkında neşirlerde bulun
mağa devam etmektedirler. 

Eko dö Pari diy<'r ki: 
"A

0

m«n ve italyan dlplomasisi için, 
6 sonteşrin muahedesi, her şey<len ön
ce, diğer devletlerin dahili işlerine 

mlidahale için bir alettir. Şimdiki hal
de pek muhtemel olarak bilhassa orta 
Avrupada kullanılacaktır. Bununla 
beraber J:imdilik bir tesiri şurada gö· 
rülmüştür: Brüksel konferansı." 

Övr gazetesi diyor ki: 

Gazetelere göre ''fabrikacı,, Dobri 
Jelezkof, osmanlı imparatorluğu da
hilinde ilk endüstri müessesesini mey
dana getirmiş olmakla padi~ Mah
mud tarafından büyük bir teşvik gör
müş ve himayeye mazhar olmuştur. 
Sultan Mahmud tarafından "ısdar bu
yurulan" bir fermanda "imparator
luk dahilinde fabrikacı Dobri gibi 
eşhasın himayei §ahaneye mazhar o
lacakları ve her türlü vergi mükelle
fiyetlerinden muaf tutulacakları .. ,, 
bildirilmiştir. 

Slovo gazetesi diyor ki: Sultan 
Mahmud bu basit sözlerle imparator-

. 

Fakat bu Cenevre komiteleri içinde 
japon murahhaslarının vaziyetinin 
kolay ve müsaid olduğunu zannetmek 
hata olur. Mesela afyon hakkındaki 
müzakerelerde, japon delegeleri her 
celsede İngiliz ve amerikan murahhas. 
1.irınoan çok 91ddetll tenkıcııcrc ı:na;. 

"Kor diplomatik'in fikrine göre, 
Almanyanın hedeflerinden birisi, bir 
nevi mukaddes ittifakın merkezini 
teşkıı eylemektir. Bu mukaddes ittıfa· 

luğun endüstriyel politikasını çiz
miştir ve bu davanın §erefi, onu ilk 
önce kuran bulgar Dobriye aiddir. 

Bu adam, binbir türlü sarsınblar ge
ç ren imparator uıtnrwaı .. uma:aan y\l~ 

Yabancı kan tcztıyan hayvanlar kategoriıi binl 
cileri araaında ikinciliği kazanan asteğmen 

,.. 1 A.. 9 •• 4""flı, • 

Yerli kan taşıyan hayvanların blnlcllm -' 
nnda birinciliği kazanan Salahaddin il" 

ruz kalmaktadırlar. Mandalar komis
yonunda. az zaman önce, Pasifik a 
dalarının takviyesi meselesinde ağır 
bir münakaşa olmuş ve japon murah
hası birçok can sıkıcı suallere cevab 
vermek mecburiyetinde kalmııtı. 

Bununla beraber Japonyanm Mil
letler cemiyetindeki oeııniyet dışı bu 
clbirliğine bir kıymet atfettiği mu· 

hakkaktır. Japonyanın Cenevrede bir 
• enternasyonal konferanslar bürosu 

vardır. Ve bu, hakikatte, cemi~tin a
dsı olmryan bir devletin daimi dele
gasyonundan başka bir şey değildir. 

Japonya Avrupada söylenenlere, 
kendi mümessillerinin avrupalılara 
söylediklerine hiç ehemiyet vermez. 
Bir tek kaide tanır: milli menfaat dil· 
ıüncesi bütün diğer mülahazaları göl
gede bırakır. Ve Japonya, günün i
cablanna göre Milletler cemiyeti me
todlarınm taraftarı veya aleyhtarı, 

cıemiyetin dostu veya düşmanı olacak
tır. 

Şimdilik Tokyo hükümeti Avrupa. 

da ve Birleşik devletlerde Japonya

nın Çindeki harbçu teşebbüslerine ka
ti surette muhalif bir kamoy teşekkül 

ettiğini farJcetmektedir. Milletler ce
miyeti, bu kamoy hareketinin bir nevi 

birleşme merkezidir. Onun için Ja
ponya şimdi cemiyete karşı kati su
rette muhalif bir cebhe almakta ve 

Avrupada cemiyet dışı devletlerin İ· 
talya ve Almanyanın müzaharatini te
mine çalıımaktadır. 

Japon dipl~matları bir yanda İtalya 
ile yakınaşırken, öte yandan Por

tekiz ve Polonyanın yardımını elde 
etmeye çalışmakta, Tokyonun politi
kasındaki antisoviyetik karakteri lü

zumuna göre artırmaktadır. 
Fakat bütün bunlar J aponyanın, 

dış aksiyonunun istikametini katı su
rette tesbit ettiğine delalet etmez. Ya
rın Milletler cemiyetinde ham mad
deler meselesi sarih bir şekilde ortaya 
konulursa, Japonyanın derhal Cenev
re çalışmalarına iştirake talih olacağı 
ehemiyetli ekonomik avantajlar yal· 
nız cemiyet azalarına inhisar ettirile
cek olsa, Japonya, hiç tereddüd etme
den Cenevre organizasyonuna alınma
sını taleb edecektir. 

Japonya doktrin sahibi değildir; 
hiç bir ideolojiye bağlanmaz. Aayanın 
en büyük devleti olmak ve bunun için 
her çare~ başvurmak niyetindedir: 
bu çare ister harb, ister Avrupa ile, 
veya onsuz diplomatik çalı~lar ne
ticesinde elde edilecek olsun. 

Japonyanm durumu şu basit for
ınülde hulka olunabilir: her neye mal 

kın antikomünist ideolojisi, - alınan
ların dedikler.ine göre muvaffakiyet
le - Cenevre müessesesine rekabet e
decektir. 

Er Nuvel diyor ki: 
"Bu muahedenin vereceği netice, 

yeni kızıl kuvvetin korkuya düFDe
sinden ziyade, bu yeni mukaddes itti
fakın "diktat"ları karşısında demok· 
rasilerin daha ziyade birbirlerine 
yaklaşması olacaktır." 

Repüblik diyor ki: 
"Komünizm bir bahanedir. Esasta, 

bu Uç devletin istediği nedir? Dünya
ya hakim olmak değil mi? Bununla 
beraber şurasını da ilave etmek icab 
eyler ki, bu üç devletin de ekonomik 
ve mali kuvveti ve mukavemeti bu 
tarzda bir işe dayanacak mahiyette 
değildir." 

Amerika 
Bir taktik hatası .•• 

Nevyork Herald Tribün gazetesinin 
Çin - japon harbı hakkında bir "tak
tik hatası" başlığı altında yazmış ol
duğu bir baş makalede deniliyor ki: 
"İnsan mizacı üzerinde ,.apılan tet

kiklerde umumi surette müşahede edil
mi~tir ki hazan şiddetli nef~t hissi 
insanlarda ölüm korkusunu yener. Öy. 
le tasavvur olunur ki şarklı milletler
de kaynama noktası, garb milletlerin
kinden daha aşağıdadır. Çünkü orada 
ferde fazla kıymet verilmediğinden 
ölüm de müthiş bir mefhum değildir. 

1ıte japon askerlerinin Çinde per
vasızca yaptıkları mezalimin sebebi
ni burada aramak doğru olur. 

Bütün bu icraatın gayri insani ol
duğunu bir tarafa bırakınız, acaba bü
tün bunları yapmakla erişilecek· bir 
maksad, bir gaye ve bunları mazur 
gösterecek bir taraf var mıdır? 

••. ve bir cevah 

Birleşik Amerika piyadeleri birli
ğine mensub yarbay E. F. Harding, 
''Piyade gazetesi"nde bu mevzua da
ir yazdığı bir makalede yukarıki su
ale menfi cevab veriyor. 

''Hava kuvvetinin suiistimali" baş
lığını taşıyan bu makalede muharrir, 
''Eğer harb, bir ceza usulü olarak tat
bik olunuyorsa bunda gösterilecek 
şiddetin müsbet değil, menfi tesirler 
gösterdiği ve insanın mukavemetini 
blisbütün kamçıladığı görülmüştlir. 

Halbuki harbın en mühim maksad 
ve gayesı düşmanın mukavemet kabi
liyet ve isteğini yok etmektir. Halbu
ki biltiln sivil halkı da hücuma maruz 
bulunan bir millet, düşmanını yenmek 
kudretini gittikçe arttırır." 

Temamiyle askeri olan bu makalede 

rüyen ve muvaffak olan bugünkü bul
gar endüstrisini yaratmıştır. Bu iti
barla "fabrikacı" Dobri'nin hatırala-
rı önünde derin bir kadir§inaslıkla 

ve hürmetle eğilmek her bulgarın va
tan borcudur. 

1834 de İstimiyede bir yUn tarağı 
ile temeli atılan bulgar endüstrisinin 
bugünkü durumu hakkında bir fikir 
vermiş olmak için bazı rakamlar gös-
terelim: 

Mir gazetesine göre 1936 aenesi 
zarfında Bulgaristanda mevcud en
düstri müesseselerinin sayıSI dokuz 
bindir. Bunlarda 85 bin işçi çalışmak
tadır. Bu amelenin aldığı senelik üc
ret bir milyar levayı bulmaktadır. 

Bu müesseselerin mamulatı ise senevi 

5 - 7 milyar leva kıymetindedir. En
düstri müesseselerinin senevi iki mil
yar levalık ham madde istihlak ettik
leri nazarı i tibare alınırsa, bu işd; ça· 

lışan işçi sayısı o nisbette artacaktır. 

Zora gazetesine göre, bugün Bul
geristanda 1200 büyük ve 7466 daha 
küçük endüstri müessesesi vardır. 

Bunlar dokuz milyar levadan fazla 
paraya malolmuştur. 1936 senesi ista· 
tistiklerine göre 1014 endüstri müeı· 
sesesinde 46 bin işçi ve memur bulun· 
maktadır. Bunlara verilen para sene
vi 737 milyon levayı bulmaktadır. Ay
nı sene zarfında endüstri müessesele
rinde üç milyar 762 milyon leva kıy
metinde ham madde istihlak edilmiş
tir: Bunların iki milyar 412 mil
yon levalığı yerlidir. Bu müesseseler 
1936 yılında 198 milyon kilogram ya· 
nıcı maddeler (petrol ve benzin gibi) 
istihtak ve 110 milyon levalık elek· 
trik sarfetmişlerdir. Aynı sene zar
fındaki istihsalat kıymeti altı milyon 
levadan fu:ladır. 

# 
Bütün basın bulgar endüstrisinin 

bugünkü parlak durumunu alkışla· 
maktadır. 

.llir casmıun ölümü 

Le Temps gazetesine İsviçreden 
bildirildiğine göre Sen - Gal kantonu 
hapishanesinde mevkuf bulunan bir 
casus kendini ölürmüştür. İsviçre ga· 
zetelerinin yazdıklarına bakılırsa Ges
tapo tarafından lsviçrede takib ve te
cessüs iılerinde kullanılmış olan 
Frank ismindeki bu adam daha evel 
Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçi
ka ve Çekoslovakyada da bu gibi hl.z· 
metlerde bulunmuttu. 

Orduatı müsabakalarına, cvelce 
haber verdiğimiz gibi, dün Atlı Spor 
kulübü sahasında devam edilmiş ve 
Uç gUndenberi devam eden müsaba
kaların kazananları belli olmuştur. 

Yerli kanı taşıyan hayvanlara bi
nenler arasında birinciliği teğmen 
Salahaddin llal, ikinciliği asteğmen 
Enver Alat, üç.üncülüğü asteğmen 
Fazlı Kocagüney kazanmışlardır. 

Yabancı kan taşıyan hayvanlar 
kategorisinde biniciler arasında bi
rinciliği teğmen Faik Emre, ikinci
liği asteğmen Salahaddin Orhun, ü
çüncülüğü teğmen Ahmed kazanmış
lardır. 

Öğrendiğimize göre yabancı kan 
hayıvanlar kategorisinde birinci gelen 
ve adı Savul olan hayvan Mareşal 
Fevzi Çakmağın bir kısrağından do
ğarak memleketimizde yetişmiş bir 
ingiliz yarı kanıdır. 

Evelki gUnkü 36 kilometre yoru

Kıymetli binicilerimizden 
Suad atlarken 

1' abancı kan taııyan ..,,,.,JIA 
lıategoriıi binicileri arcuınll. 
üçüncülüğü kazanan teğmllll 

Ahmed 
cu yürüyüş ve dünkü mani atlamaı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
müsabakaları hayli çetin olmuş, mü
ıabakacı subaylar 40X80 lik bir müs
tatil içine konulan 12 manii oldukça 
dar dönüşler yapmak mecburiyetinde 
kalarak atlamışlar, bu suretle evelki 
günkü sıkı yürüyüşten sonra mani 
müsabakasını da muvaffakıyetle ni
hayete erdirmişlerdir. 

Müsabakalar bittikten sonra, ka
zanan ekip, enternasyonal müsabaka
lara giren hayvanlarla gösteri hare
ketleri yapmışlardır. 

Dünkü müsabakalarda Ordu Mü
fettişi, Genel Kurmay İkinci Başka
nı ve diğer generallerle bazı mebus
larımız müsabakaları büyük bir alaka 
ile seyretmişlerdir. 

Cumartesi günü saat 15 de Atlı 
Spor kulübü sahasında ekipe dahil o
lanların kendi aralarında müsaba
kalar yapılacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan müsabaka· 
lar süvari zabitlerimizin binicilikteki 
büyük ihtısas ve kabiliyetlerinin gü
zel bir tezahürü olmuştur. 

Sovyetler Birliği 
Polonya nezdinde de 

bir teşebbüste bulundu 
Varşova, 10 (A.A.) - Havas muha· 

birinin öğrendiğine göre, sovyet mas
lahatglizarı Vinogrados son günlerde 
hariciye nazırı B. Beck nezdinde bir 
teşebbüste bulunarak, eğer Polonya 
hlikümeti Almanya • İtalya - japon a 
rasında aktedilen antikomünist paktı 
na iltihak ederse, Sovyet hükümeti
nin bu hareketi Sovyetler birliği aley
hine hasmane bir hareket telakki eyli
yeoeğinden Varşova hüklimetini ha
berdar ctmiıtir. 

B. Solan' ın Finans komisyonundaki lıahlır1 

B. Bonne ile öteki bakanlar 
arasında anlaşmazlık yok 
Paris, 10 (A.A.) - Parlamento finans komisyonunda 

vaziyet hakkında izahat veren batbakan B. Şotan, finans ~ 
nı B. Bonne ile kabinedeki diğer bakanlar arasında anlaı~ 
olduğu hakkrndaki haberleri katiyetle tekzib etmi§tİr. 

B. Şotan, şimdiye kadar bu kabil- Umumiyetle zannolunduğuna ~ 
den ufak bir anlaşmazlığa hakemlik re masarifin tetkiki 20 ikinci te~ 
etmemiş ve B. Bonne masrafların kı- doğru bitecek ve mecliste umuml t/11'-i 

sılmasını teklif ettiği zaman hiç bir zakere ay nihayetinde başlıya~~ 
bakanın protestoda bulunmamış oldu· Paris, 10 (A.A.) - B 
ğunu bildirmiştir. meclisi, parlamentonun yeniden 

Başbakan, büdce muvazenesinin !anması tarihi olarak 16 ikinci ~~ 
muhafazası ve masarifin her türlü tesbit etmi§ ve beynelmilel ser~ 
tezayüdünün önüne geçilmesi lüzu- 1938 de yeniden açılmasına karar.,.. · 
munda ısrar etmiştir. miştir. 

Başbakanın bu izahatından sonra 
bir müzakere yapılmı9 ve bu müza
kere sırasında komünistlerden Dük· 
los, hükümetin büdce muvazenesi 
hakkındaki görüşüne iştirak etmemek
te olduğunu söyliyerek ve kendi fırka
sının tezini ileri sürmüştür. Bu teze 
göre mali bir reform yapılması zaru
ri bulunmaktadır. Komünist mebus, 
kabinenin mali politikasını bir "bak
kal" ın politikasına benzetmiştir. 

Bu bakkal tabirini hoş görerek 
diline dolayan B. Şotan, biri, işini e
konomik bir kaygı ile idare eden, Ö· 

teki yalnız istikbale bağlı tahminle
rine güvenerek mevcudunu israf e
den iki tacir arasında bir mukayese 
yapmlftır. 

Belgrad garnizonu 
• 

kumandanı kendi~ 
öldürmek istedi 

Belgrad, 10 (A.A.) - Avala ı 
sı tebliğ ediyor: Belgrad ga 
kumandanı Orgeneral Tomiç 
yarısı odasında kalbine bir • .a .... -.• 
kurşunu sıkmak suretile kend 
öldürmeye teşebbüs etmiştir. sıbl 
ziyeti çok ağırdır. Askeri ma 
hemen tahkikata girişmişlerse el• 
hareketin sebebini henüz tesbit 
memişlerdir. Ancak son zam 
generalin s,k sık asabi buhranlat 
çirdiği görülmekte idi. 
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GENÇLERİMİZLE 

SOHBETLER 

Bu sayfa 
Ne maksatla 
Çıkıyor? 

Ulus, yeni makinesinde basılarak 
Yeni tekilde çakmağa baılarken U
lus çocukları ile Ulus gençlerine 
haftada en az, birer sayfa tahsis 
etnıeği faydalı ve lüzumlu buldu. 

Çocuk sayfası, ilk mekteblerde 
ve orta mekteblerin ilk sınıflarında 
bulunan çocuklarllDlzm kendi öz 
aayfalarıdır. Yavrularımızı ders sa· 
atleri dı§mda eğlenceli, faydalı, 
IDerakh yazılarla hem dinlendir
IDek, hem de faydalandırmak için 
hu aayf ayı vücude getiriyoruz. 

Ulus gençlerinin sayfasına gelin
ce, bu, liselerin son aınıflariyle üni
veraitede ve yüksek mekteblerde O• 

kuyan gençlerimiz için açılmııtır. 
Bir kaç sene sonra diplomalarını 
alarak hayata karı§acak, Kemalist 
'rüTkiyenin yapıcı, kurucu ve ileri 
saflarında çalıımağa baılıyacak o
lan gençler bu sayfayı kendilerinin 
Öz malı sa~ahdırlar. Bu sayfada 
&enelerdenberi kalemi ile çalıımı§, 
•enelerdenberi mekteb kürsülerinde 
llllebe yetqtirmiş olanların yazıla
r-ının yanı baımda, daha mekteb 
•ll"alarmdan ayrılmamı§ olan genç· 
leriınizin satırlarına da yer ayıra
cağız. 

Yer yüzüne ilk defa medeniyet 
Relinniı ve bunu Asya ortalarından 
İrlanda kıyılarına kadar yaptığı 
aöçler ve akınlarla dünyaya yay
lnıt olan Türk, bugünlerde kendi 
lcültüriinü muasır medeniyet seviye
aiııin üstüne çıkarmak ııava§ında· 
dır : Bu aavaşı taın bir bap.rı ile 
tanıam.lryabilmek için ilim, fen, tek
ııilc, edebiyat ve ganat sahalarında· 
ki bilgi ve kudretimizi artırmak 
ıtorUtıdayız. 

Bu aayf anm genç okuyuculan a
r~ında, yarınki türkiyenin ~aya~~
da. Önemli yerler alacak, knn bilır, 
kaç yÜz, kaç bin çehre vardır. 

Bu sayfa · i•te o istidatlarla uğ-
, y kült"" 

r-aııitak, onlara dünyanın ur 
lıar-eketlerini anlatmak ve onlarm 
iatidatla.rma bir geliıme imkanı ~e~· 
lrıek için kurulmuf bir kürsü gıbı· 
dir. 

Ulus, burada genç kafaların a!· 
dnı düıüncelerini ortaya çıkarabıl· 
lrıek için anketler açacak, genç ka· 
leınleri memleket davasını ilgilen
diren mevzular üzerinde münaka· 
talar yapmağa çağıracaktır. 

Liselerin son amıfları ile üniver· 
&İteler ve yilkııek mekteblerle daimi 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

uuus 

Bu anketimize cevab veriniz! 
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E Hangi eserlerinden Jıoşlanırsınız, " ffius gazetesi, Ulus gençleri sayfası '' -
: niçin ? adresine gönderilmelidir. _ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 
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Kendinizi herkese 
sevdirebilir misiniz? 
Bunu anhyabilmek i~in aıağıdakl 

suallere cevap veriniz 1 
Arada bir, baıka insanların siz

den hoılanıb hoılanınadığmı merak 
edermisiniz ? Eğer merak ediyor
sanız, bunun cevabını verebilmek 
için a§ağıdaki sualleri dikkatle o· 
kuyunuz. Bunlar büyük psikoloji 
tetkikleri neticesinde yazılmı~ ve 
sıralanmı,tır. Bunlara "evet !,, ve 
yahud "hayır !,, diye cevab vere· 
cekainiz. O zaman etrafınızdakiler 
üzerine iyi tesir yapıyorınusunuz 7 
Kolay dost tutabilecekınisiniz 1 An· 
larsmız. Siz bunlara "evet,, ve "ha· 
yır,, diye ıimdi cevab veriniz. Ge· 
lecek gençlik sayfamızda bunların 
müabet netice vermesi için numara· 
lariyle hangilerine "evet,, hangileri· 
ne "hayır,, cevab verilmesi 18.zım 

geleceğini yazacağız : 

1 - Fikirlerinzi çekinmeden, aerbestçe 
ifade eder misiniz? 

2 - En iyi arkadaşlarınızdan üç kişiyi 
kendinizden üstün görür müsünüz 7 

3 - Tek başınıza yemek yemekten hoş
lanır mısınız 7 

4 - Gazetelerin ilk sayfalarında yer bu
lan cinayet hikayelerini okur musunuz? 

5 - Bu kabil suallere cevab vermek ho
şunuza gider mi 1 

6 - Kendi temayüllerinizden, hoşnud
suzluklarınızdan, kendinize aid işlerden 
bahsetmekten hoşlanır mısımz7 

7 - Sık sık borç para alır mısm12;1 
8 - Bir hadiseyi anlatırken en ufak te-

ferruatına, ıafsilatına giri§İr misiniz 7 
9 - Bir kimseye ikram etmek para sar

fetmeyi İcab ederse böyle bir ikramdan 
hoşlanır mısınız? 

10 - Gayet samimi olarak öğünilr mü
sünüz? 

11 - Kendileriyle sözleştiğiniz kimseleri 
fazla bekletir misiniz? 

12 - Çocuklardan gerçekten ho;tlanır 

mısınız? (Kendi çocuklarınızdan maada) 
13 - El liakası yapar mısınız? 
14 - Orta yaşlı insanların aşık olmasını 

ahmaklık sayar mısınız 7 
15 - Yedi kişiden fazla can ve gönülden 

hoşlanmadığınız adam var mıdır? 
16 - Kin güder misiniz? 
17 - Sık Sık "dehşetli", 'korkunç suret

te", "fena halde" gibi kelimeleri kullanır 
mıııınız 1 

18 - Telefon memurları ve satıcılar ııi· 
zi sinirlendirir mi 1 

19 - Sizin musiki, kitab ve ııpor için 
gösterdiğiniz heyecana i§tirak etmeyen 
kimııeleri abdal telikki eder misiniz 1 

20 - Sözünüzü tuttuğunuz kadar da tut
madığınız olur mu 1 (İki defa dü;tünüp öy
le cevab veriniz.) 

21 - Aileniz efradını, yakın dostlarınızı, 
amirlerinizi yüzlerine karşı, sık ıuk, ten
kid eder misiniz 1 

22 - İ:ıler fena gidince buhrana tutulur 
musunuz; ııevkiniz kırılır mı? 

23 - Arkadaşlarınızın muvaffakiyetin
den tam manasiyle memnun olur muıunuz? 
(Siz bedbaht olduğunuz zaman) 

24 - Enteresan dedi kodulara katıırr mr
aınız 7 

Genç 
okurlara 
sualler 

Gençler, dünyanın bir çok yerlerin
de harbler oluyor. Siz de hayatın e§i
ğinde yer yüzünün en buhranlı gün
lerini ya~ıyorsunuz. Her halde, bü
tün bu dünya hadiseleri, ~itl'\ıliden, 
sizi de ilgilendirmektedir. Tarih bi!
giniz, coğrafya bilginizle bu vaka ve 
hadiseleri ölçüp biçmek istediğinize 
eminiz : 

Çin topraklarında japonlarla çin
lier boğazlaşıyorlar. İspanyada fran
kocularla hükümetçiler çarpışıyor. 
Cenubi Amerikada bir iki harb oldu, 
bitti. Bütün dünya, bu hadiselerle, bu 
hadiselerin çıkarması muhtemel bulu
nan neticelerle meşguldur. Yer yer 
koı:ıferanslar toplanıyor, notalar alı
nıyor, veriliyor. Bütün devletler, var 
kuvvetleriyle silahlanmaktadır. 

İşte sizin bütün bu hadiselerle olan 
alakanızı ve bu alakanın bilginizle ne 
dereceye kadar beslendiğini öğrenmek 
için size bir takım sualler soruyoruz. 

Bu suallere cevab vermeğe uğraş 
nız. Hazırlayacağınız cevabları gele
cek hafta gene bu sayfada bizim yaza
cağrnıız cevablarla karşılaştırıp doğru 
veya yanlış olduklarını kontrol edebi 
lirsiniz. 

1 - Çin tarihi ne zamanlara kadaı 
uzanır? 

2- Çinin merkezi neresidir? 
3 - Çinin eski merkezi neresi idi? 
4 - Son senelerde isimleri değiş 

mit olan başlıca dünya şehirlerini &a 

yınız. 

5 - Şanghay şehri ne kadar büyük
tür? 

6 - Şanghay'daki enternasyıonal 
bölge nedir? 

7 - Japon imparatorluk hanedanı 
(Sonu 10 uncu sayfada) 

TARiHTEN 
SAYFALAR 
Amerikanın keıfinde 
türkler kla vuzluk etti 

• ' ....... 111 ................... . 

! 
............................... . 

Kriatol Kolombun arkadaıı 
Rodigo kimdir? 

Amerikanın 

bu adam 

kôşifi kendi hat1ralarında 

hakkında neler yazıyor 

Haiti adasının şinuılinde "Türk adaüırı,, ismini 
alan bir kaç küçük ada vardır. Bunların arasındaki 

l kayalık boğazlarda on kaya, yüz kaya, bin kaya 
Salt kaya gibi isinıler ta§ınıaktadır. 

····································· ········································· ....................... . 

Pluma c.ay 
Q 

O~ 1\'.ii-K~Ad&la""t 
ô tı 

Haiti adalarının 4imalindeki türk adaları 

O ünyanın yuvarlak olwdu~u~a 
kuvvetle kani oldugu ıçın, 

o zamana kadar gidilmiyen bir yol· 
dan Hindistana varacağına emin bu
lunan Kristof Kolomb'un Aınerikayı 
nasıl keşfettiğini bilirsiniz. Bu a
dam, bu tasavvuru karşısında yük
selen türlü türlü itirazlara göğüs 
gernıiş ve 1492 senesinde kıraliçe 
Elizabet'tıen kendisine verilen para 
ile İspanyanın Palos limanında 
kendisine Santa Maria, Pinta ve 
Nina isminde üç gemi tedarik etmiş, 
fakat bu gemilere tayfa bulmakta 
müşkilat çekmişti. Nihayet bu müş· 
kilatı kıraliçe Elizabete haber ver· 
diler; o da hapishanedeki mahpus
lar içinde bulunan gemicileri affe
derek bu işe göndermeyi düşündü. 

İşte tam bu sıralarda idi ki ko· 
nupnası, tavırları ve kıyafıeti göze 
çarpan bir adam t Kolomb'a tayfa 
kaydeden komitenin katibine baş 
vurarak kendisinin de bu sefere iş
tirak edeceğini, fakat daha önce ami
ralle görüşmek istediğini söyledi. 
Katibler, bu adama. tayfa kaydedil
mek iç!n amirali görmeğe lüzum ol
madığını bildirdiler; fakat adının 
Rodrigo olduğunu söyliyen Ko· 
lomb'u mutlaka görmek için ayak di
reyordu. Nihayet görüştüler. 

Ne görüşmüşlerdi? Bu mülakatın 
mevzuu uzun zaman, hatta 1924 se
nesine kadar meçhul kaldı. O tarih
te Paristeki fransız milli kütüpha· 

itfaiye merdiveninde 
kaç basamak vardı? 

Bir yangında itfaiyelerden birisi, 
merdivenin orta basamağında dur
muŞ:. yangı~a su sıkanlara emir veri
yordu. Duman biraz azalınca üç basa· 
mak daha çıktı ve ayni işe oradan de
vama başladı. Birdenbire bir tarafdan 
fışkıran alevler, bu adamı beş basıımak 
aşağı inmeğe mecbur etti. Ondan son
ra yedi basamak yukarıya çıktı; yan
gın sönünceye kadar orada kaldı. 
Yangın söndükten sonra altı basamak 
çıkarak yangını bastırılan binaya gir
di. 

Merdivende kaç baaamk vardı? 

nesinde Kristof Kolomb'un hatıra• 
tarı ele geçirilince bu esrar bir mik· 
dar aydınlanmı~ bu mülakatta ~e
ler görüşüldüğü, Rodrigo'nun kım 
olduğu, bir dereceye kadar, anla· 
ı;ıılmıştır: 

Kristof Kolomb'un bu görüşme• 
den sonra yüzü gülmüş, yapacağı 
seferin, artık, biliruniyen bir kıta~a 
değil, bilinen bir yere yapılacagı 
kanaatini beslemeye batlamıştı. 

Kolomb, bu Rodrigo'yu her hangi 
bir tayfa gibi değil, bir dost gibi 
karşılamış, seferdt: de yanında alı
koymuştu. Bu vaziyet, herkesin gö-
züne çarpmıştı. Gemiler Paloe, li· 
manından çıkıp büyük okyanusu.n 
dalgaları içinde sonu ıneçhu~. ~.ır 
sergüzeşte atıldığı z~, butun 
tayfalar surat asıyor ve ışın ıonun• 
dan kaygılanıyorlardı. Bunların a
rasında yalnız Rodrigo şen ve şa• 

tırdı. 

Rodrigo, amiralin yakınlarından 
bulunmakla beraber kendisini öte
ki tayfalardan hiç ayırd etmiyor, 
onlarla yemek yiyor; oturup konu· 
şuyor, fakat fenni meselelerde aıni· 
ralle müzakere ve münaka~ardan 
geri kalmıyordu. Tayfalarda kendi· 
sini sevmeğe, saymağa başlamışlar
dı. 

Aradan günler geçtiği halde bir 
türlü kara görünmüyor, şimdiye ka· 
dar kimsenin görmediği büyük dal· 
galar tayfaların gözünü korkutu· 
yordu. Tayfalar, bu manzara karşı
sında iki defa isyan çıkardılar. Rod· 
rigo bu isynlara karıtmak şöyle 
dursun, bilakis ayaklananları yatış· 
tırmağa çalışmış, hazan onları teh· 
dide kadar gitmiş_.ti. 

S eferin altmış beşinci günü i
di: Herkesin ümidi, en ön

den giden ve sürati öteki gemirler· 
den fazla olan Nina gemisinck idi. 
Onun karayı görmesini bekliyordu: 
Gerçekten Nina'mn bir gün gen 
geriye geldiği ve prova dircğind~: 

- Müjde 1 kara göründü 1 işar~tı
ni taşıdığı görüldü. Herkes sevınç 
içinde idi. Herkes bir ağızdan şarkı 
söylüyor, ilahiler söylüvordu. 

Bu törene Kristof Kolombun 
kendisi de iştirak etmişti. Yalnız 
Rodrigo. karanın uzakta olmadığı

(Sonu ıo ı:ncu sayfada) 
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Bütün cihan Türk Ordusunun e§siz 1 

Kudretini tanıyor! 

İki alman kurmay 
subayı Ankaraya 

geliyor 
(Ba§l ı inci sayfada) 

Sabık ingiltere basbakanı 

Makdonald Amerikaya 
giderken vapurda öldü 

(Ba~ı 1 inci nylada) 
hasletlerine ve memleketin coğrafi 
vaziyetine bağlı kalır. 

Bir milletin esaa kuvveti ırkt H· 

f iyetinde ve milt !topluluğunda miln· 
demiçtir. Bu itibarla cihan harbın· 
dan ıonra TUrkiyenin eaki devirle
rin panislamizm emellerinden yüz 
çevirmesi ve sulh muahedesinde ya
bancı ırktan olan ülkelerin ve bil
ha11a Suriye ve Filistin türk toprak
larından ayrılmasına fUurla muvafa
kat edişi isabetli ve yeni cwnhuriye
tin binası için lüzumlu bir tedbir i
di. S~vres muahedesinin alçaltıcı ka
yıd ve şartlarla türkün ruhunu ve 
yurdunu saran bağlarını ancak tilrk 
milleti bizzat kırabilirdi. Kurtuluş 
kuvveti öz yurddan, Anadoludan gel· 
di. Yurdun içlerine doğru ilerliyen 
düşmanı geri atmak için Atatürk 
memleketin en iyi evliidlarınm yar
dnnı ile milleti Anadoluda müdafaa· 
ya çağırdı. Ve türk milleti önderini 
yalnız bırakmadı. 

Bugünkü Türkiye, Almanyanın 
bir buçuk misli bir satıh mesahası üze
rinde 17 milyon nüfusa maliktir. Öz 
yurd Anadolu, memleketin esas kıs
mını teşkil eder. Diğer taraftan Av· 
rupa kıtası üzerinde Trakyadaki ve 
cenubta Toros dağlarının teıkil etti
ği büyük duvarın dışındaki yerler 
satıh mesahası itibariyle ehemiyetsiz
dir. Vasati olarak deniz yüzünden 
800-1000 metre irtifada olan Anadolu 
yüksek yaylası geniş bir saha teşkil 
etmekte olup vahdetli bir manzara 
arzetmez. Geniş ve çıplak dağ silsi
leleriyle çerçevelenmiş olan münbit 
vadiler, ıasız ıtep yahud batak mın
takalar vardır. Şarka, rus ve İran hu
dud mıntakalarına doğru yolsuz dağ 
ıilsileleri yükselir. Garba doğru ise 
arazi hafif inhina ve meyillerle Ak· 
denize iner. 

Bu ıssız ve haşin yerlerde sert, 
metin ve çelikleşmiş bir millet var
dır ki o türk tarihinin başlangıcın

dan beri en iyi askerdir. 
Türkiye sevkulceyş ye müdafaa 

politikası bakımından mesud ve 
mUmtaz bir vaziyettedir. Memleketin 
hududlarının üçte ikisi Karadeniz ve 
Akdenizle ~evrilmiştir. Gene bura
larda yalnız düşmanın karaya asker 
çıkarmasiyle taarruz kabildir. Müda
, .. 1.-.hlltye~i. : ... Tür\rlye eu"""'"~i

yetine daha yakında boğazlar üzerin· 
deki hakimiyetinin yeniden tanınma· 
ıı sayesinde eski kuvvetini iktisap et
miştir. Şarkın bu mUhim kapılarına 
dilşman kuvvetlerinin girmesi imkan
ıızdır. Anadolu içlerinde de düşrna
nm ilerlemeıi • gerek tarktaki yol
suz dağlık arazi üzerinden olsun, ge
rekse tabii bir iıtihldm olan cenub
taki Toros dağları üzerinden olsun -
arazinin coğrafi vaziyeti dolayısiyle 
akamete mahki1mdur. Nerede kaldı 
ki kuvvetli türk ordusu yurdun ge
rek Avrupadaki kısmını gerekse To
ros dağları önündeki münhat kısmı
nı daima muvaffakıyetle müdafaa e
decek vaziyettedir. 

Memleketin bütün aksamını biri
blrfne bağhyan şimendiferlerin ik
mali ve yenilerinin yapılmasını yeni 
hükilmet kendisi için mühim bir va
zife saymış ve bugUn bu yolda çalış
makta bulunmuftur. Bu demiryolları 
yalnız sevkuceyfe badim olmakla 
kalmayıp aynı zamanda memlekette 
kültürel ve ekonomik münasebetler 
yaratmafa h&dim başlıca bir vasıta
dır. Yorulmak, durup dinlenmek bil
miyen bir enerji ile Türkiye cumhu
riyeti 11 yıl içinde çok müşkül arazi 
9artları altında türk parası, türk iş
çisi ve teknik vasıtaları ile 2670 ki
lometre yeni demiryolu yapmağa mu
vaffak olmuı ve bu ıuretle bütün de· 
miryollarının mecmu tulU bugün 
6790 kilometreye baliğ olmuştur. 1939 
yılına kadar Erzurum ile de demir
yolu irtibatı teıis edilecek ve bu su
retle 9imdiye kadar güçlükle varılan 
9ark hududları memleketin dört kö
fHine bağlanmı9 olacaktır. İç mem
leketin Karadeniz sahil mıntakalariy
le irtibatı, orada elde edilen kömürü 
gimdiye kadar olduğu gibi yalnız de
niz yolu iJe değil. demiryollariyle de 
memleketin her tarafına sevkedebil
mek için çok mühimdi. Modren mü
nakale ve muvasala vasıtalarmın ve 
bilhassa yilk otomobillerinin işletil
mesini temin için kara yolları febe
keıinin ıslAh ve ikmali işi de demir· 
yollar febekesi inıaatiyle birlikte yü
rüyor. 

Türkiye bir ziraat memleketidir. 

altında bulunan köylilye vergiler kal
dırılmak veya hafifleıtirilmek ıuretile 
yardım edilmif, çiftçilikte kullanıl
makta olan eaki ve iptidat vaaıtalar 
kaldırılmıt. ziraat makinaları ve se
çilmiş tohum malzemesi kullanılmak 
ve aradyl milnasib tarzda gilbrele
mek usulü tatbik edilmek suretiyle 
topraktan daha iyi istifadeler temin 
edilmiştir. 

nın mUrebbisi, muallimi ve orduda 
askerlik ruh ve kudretinin mümeaai
li, harbta rehber ve imtisal nümune
ıidirler. Onları tamamlamak ve talim 
ve terbiyelerine mütemadiyen itina 
etmek, ordunun en mühim ve en ön
de gelen vazifesidir. Zabitlik kariye
rine hazırlık ve bu yoldaki talim ve 
terbiye işleriyle iştigale ne kadar er
ken başlansa o kadar iyidir. Bunun 
içindir ki Türkiye bu baılıca ihtiya
cını karşılamak ilzere her türlü mli· 
esseıeler kurmuştur. Genç zabit muh
telif ıınıflarda esash bir surette ta
lim ve ter.biye gördlikten, malOmat, 
müktesebat ve seciye evsafı bakımın
dan sıkı bir imtihana tabi tutulduk
tan sonra orduyP. girer ve orada di
siplinli, m'!haretli ve sadakatli .bir 
halde ifayı vazifede basit nefere ım· 
tisal nlimunesi olur. 

may yUzba9ısı ve alman atatemiliteri 
Albay Roche karıılamıştır. Bu iki 
yüksek ıubay askeri mektebleri.mizi 
gezeeeklerdir. 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

Ankaradaki Yüksek Ziraat Mek
tebinde ve memleketin muhtelif yer
lerinde kurulan nümune çiftliklerin
de her yer için münasip ziraat tarz
ları tetkik ve tesbit edilmektedir. 
BütUn modern vasıtalarla teçhiz e
dilmif olan ve köylüler tarafından 
sık aık ziyaret edilen 11lah istasyon
ları zirai inkişafın hücrelerini teşkil 
etmektedir. Bu mesai iyi neticeler 
vermiştir. Toprağın verimi harbtan 
evelki zamana nisbetle o derece art
mıştır ki hasıtat memleketin kendi 
ihtiyacına kifayet ettikten başka ih
racat dahi yapılmaktadır. 

Harbı kendi kuvvetiyle ve kendi 
vesaiti ile yapmanın ne kadar lüzum
lu olduğunu cihan harbı göstermiş
tir. TUrkiye, bilhassa, bu bakımdan 
çok müşkülat ve ıstrrab çekmiş ve 
hariçten harb malzemesi ithaline 
muhtaç kalmıştır. Bu yüzden ordu
nun kudret ve kabiliyeti ekseriya 
müteessir olmuştur. Türkiye cumhu
riyeti bu tehlikeyi anlayıp kendisini 
yabancı memleketlere muhtaç olmak
tan kurtaracak olan kendi endüstrisi· 
ni yaratmak işini büylik bir enerji 
ile eline almıştır. 

Ankara ve Kırıkkaledeki kendi 
fabrikalarında tüfek ve mermi imal 
edilmekte, Karabilk'te de demir fab
rikası kurulmaktadır. 

Başkaca ordunun iaşesi, elbisesi 
ve teçhizat için de fabrikalar vücuda 
getirilmiştir. 

Bu kabilden olarak, yün, pamuk, 
ipek işliyen, kumaş dokuyan, şeker, 
cam, kağıd, çimento imal eden fabri
kalar faaliyettedir. 

Memleketin kömür ve diğer ma
den cevherleri ve bilhassa bakır, 
kron, petrol gibi zengin ve henüz a
çılmamış tabii hazineleri beş yıllık 

planın tatbikini mümkün kılacak se
bcblerdir. Bu sayede Türkiye her 
glin ve daha ziyade yabancı memle
ketlere muhtaç kalmaktan kurtulacak 
ve askeri kudret ve kabiliyetini ken
di menbalarından temin edecektir. 

Ordunun kı1ruluşu. 
Türk askeri, orduda hizmet için 

köyünden kalkıp gelirken beraberin
de cesaret, secaat, sadakat, itaat, ka
naat ve ateşin bir yurd sevgisi gibi 
güzel askeri faziletleri getirir. Bu 
faziletler bu millette yeni ,eyler de
ğildir, bunlar, tarihin nesilden nesi
le miras bıraktığı faziletler olup bu
gün ve bütün istikbal için dahi vatan 
hizmetinde manevi iıtinadgih teşkil 
etmektedirler. 

Yurdun toprakları üzerinde ekse
riya tahripkar olan iklim şartları 
içindeki ağır hayat mücadelesi ve 
medeniyetin yumuşatıcı teessürlerin
den uzak bulunuş, burada yeti§en 
gençliği bozulmam19, mütevazı ve fa
kat mukavim adamlar haline sokmuş 
ve bu sayede onları askeri hizmetin 
zorluklarına daha iptidada hazırlıklı 
ve pişkin yapmı9tır. 

Askerlik hizmeti iptidai bir klil
tür seviyesiyle orduya gelen Anado
lulu çoban yahut çiftzçi için en iyi 
bir hayat mektebidir. O burada oku
yup yazma öğrenir, daha köyde iken 
silah kullandığı için ordu silahına da 
çabuk alışır. Ve belki bir geçit res
minde bir mJnevrada türk milletinin 
cok yllksek ıe muhterem babası ile, 
Atatürk'le gözgöze gelir. Aynı za
manda ordu, una. vatan ve milletin ge-
refli tarihi hakkında bir görüş ka
zandırır ve nihayet tamamiyle yeni, 
sağlam bir Adam olarak uzak köyüne 
döner. Orada kendisini gurur, se
vinç ve takdirle karşılayan ailesine 
askerlikte yaptığı hizmetlerden, gü
zel türk Viıltanmdan aldığı yeni inti
balardan ve zamanımızın terakkilerin 
den bahseder. O bunları her şeyden 
evci anasına anlatır; o ana ki yurd 
severliğin ilk tohumunu oğlunun kal
bine kendisi aşılamış ve belki istik
lal savaşı sırasında kendisinin de ge
rek yetim kalmış tarlalara bakmak, 
gerekse, kamburlaşmış sırtında cep
heye erzak ve cephane taşımak sure
tiyle yaptığı hizmetleri oğluna anlat
mıştır. 

Sağlam, mahir ve muktedir bir ih
tiyat zabiti kadrosu yetiıtirmek hu· 
susuna da ehemiyet verilmektedir. 

Gençliğin umumt ve askeri talim 
ve terbiye ile böylece sistematik bir 
tarzda yetiştirilmesi sayesinde her 
yıl üç bin kadar ihtiyat zabiti harb 
halinde vazife almak iiçn hazırlan-
maktadır. 

Kıt'ada 3-4 yıllık muvaffakiyetli 
bir hizmet ifasından sonra, seciye 
salabeti ve vücudça sıhat ve sağlam
lığı da ıabit olmuşsa her muvazzaf 
zabit harb akademisine kabul imti
hanını isteyebilir. Bu yolda taleb ve 
tehalük fazladır. Ve bu hal türk za· 

BB. Fretter. Piko ve Hepper Pera
palas oteline misafir edilmişlerdir. 
Saat 10.30 da İstanbul valisini ziyaret 
eden alman kurmay subayları, saat 12 
d~ Taksim abidesine, saat 16 da da 
Trabyadaki alman mezarlığına birer 
çelenk koymuşlardır. 

Albay Fretter'in beyanatı 
"- Türk hükümetinin daveti üzeri

ne memleketinize geldik. 'Gördüğümüz 
iyi kabulden dolayı çok mütehassisiz. 
Türk ve alman orduları arasında u
mumi harbda ba,layan bir silah arka
da,hğı vardır. Askeri talim ve tıerbi· 
ye bakımından iki ordu arasındaki 
sıkı bağlar muhafaza edilmektedir. 
Türk ordusunun terakki ve inkişafıy· 
le yakından alakadar oluyoruz. Asker 
olduğumuz için politika ile katiyen 
meşgul değiliz. Ziyaretimiz sadece ya
pılan davete icabet mahiyetindedir.,, 

Heyet bu akşamki ekspresle Anka
raya hareket etmiştir. 

arttırılmakta olan hava kuvvetlerinin 
operatif ve taktik bakımdan müşterek 
tesirlerini temine matuf gayretlerdir. 
Hava kuvvetleri bugiln bile dikkate 
şayan bir dereceyi bulmuştur ve bir
kaç sene içinde muazzam bir mikda
ra baliğ olacaktır. Bütün türk milleti 
bu yeni kuvvete en büyük bir alaka 
ve yardım göstermektedir. Şimdiye 

bitinin ilerlemek yolundaki gayreti· kadar millet devlete birçok tayyare-
ne deHilet eder. Geçen sene bu kabil ler hediye etmiştir. Bilhassa türk 
namzedlerin adedi Uç yüze baliğ 01• gençliği bu asil sporla iştigale teha
muştur. Fakat imtihan neticesinde 

lük göstermişlerdir. Bu meyanda ka
her yıl bunlardan yalnız 30-50 kişi dınlar ve kızlar dahi vardır. Harb 
seçilebilmektedir. Bu en yüksek as- tayyarecisi Sabiha Gökçen'in çok 
keri talim ve terbiye miletı8esesinde kıymetli ve devlet reisinin şahsi tak
üç yıl süren muvaffakiyetli bir tah· dirlerine mazhar olan muvaffakıyet· 
silden sonra kurmay zabitliğine ta- leri bütün memlekette büyük bir gu
yin edilmek mümkündür. rur ve heyecan uyandırmış ve Sabi-

Harb akademisi ve Genel Kurmay, ha Gökçen parlak bir imtisal nümu
umumi ve askeri malumat, kudret ve nesi olmuştur. 
kabiliyet bakımından yüksek bir se· Hükümet tayyareclik hakkında 
viyede bulunmaktadır. Bunların ken- milletin gösterdiği filf alaka ve mu
di sahalarında daha ileri yetiştiril- habbeti canlı bir yardımla karşıla
meleri de bizde olduğu gibi erkanı· maktadır. Bu kabilden olarak henüz 
harbiye seyahatleri, harb oyunları, yakında yeni bir kıınun ile memleket 
büyük kıtaat manevraları ve kıtaat muhtelif hava mıntakaları kumandan
ile daimi temasla ve kıt'ada bizzat lığına ayrılmış ve bu suretle hava 
histtıetle ~emin lunmaktadır. Bu au- ~ııvvetlerln.in lkındtluü.: ai•lcıml ve 

retle nazari ve dünya ahvalinden bi- planlı hareketi temin etmiştir. 
haber adamlar değil, münevver, ka- .. • • 
fası işler, yapıcı, yaratıcı elemanlar Turk denız kuvvetlerı 
yetiştirilerek bunların ilerde yüksek Türk deniz kuvvetleri harbtan 
kumanda mevkilerinde yalnız harb u- sonra hemen hiç yoktan yeni olarak 
sulüne uygun olarak vazife ifa ede· yaratılmı' olup bugün henüz adedçe 
bilmekle kalmayıp daha ziyade kıta- azdır. Bununla beraber fevkalade bir 
tarın, efradın ve memleketin ihtiyaç- gayret ve f~ddkarhkla modern cüzü
Iarı için anlayış ve duygu sahibi ol· tamlar tedarik edilmiş ve bu suretle 
maları da temin edilmektedir. Bu küçük donanma ile memleket mlida
yüksek vasıfları bugünkü ordu ku- faası için dalıa şimdiden şiddetli ve 
mandanları ve onların başında devlet milesııir bir silD.h elde etmeye muvaf
reisi fazlasiyle haiz bulunuyorlar. fakiyet hasıl olmuştur. Modern muh
Bu kumandanlar türk erkanı hatbi- ribler, denizaltı gemileri, denizaltı a
yesinin gurur ve medarı iftiharıdır- na gemileri, torpidolar ve seri gemi· 
lar. Çünkü bunlar aynı yüksek aske- ler, mayın araştırma gemileri mo
ri talim ve terbiye safahatından geç- demleştirilmiş kruvazörler etrafında 
~~~~~r ;~c~~~~~~7n~:n::ı:~r:de ;:~;. toplanmaktadır. Bunlardan umumi 

harbta f8nlı şerefli birçok hizmetler luşunu gerçekleştirmişlerdir. Devlet ifa etmiş olan Yavuz zırhlısı ile Ha
ricali olarak yahut yüksek kumanda 
mevkilerinde on beş yıldanberi de- midiye kruvazörü kayda ıayandır. 
vam eden sulh mesaisi de Türkiye Donanmanın kuvvetlendirilmesi ve 
cumhuriyetinin hayret ve takdirlere ikmali süratle ilerlemekte ve İzmit 
şayan olan yeni yapısının temellerini körfezinde yeni bir harb limanı olan 
kurmuşlardır. Gölcük'te ve İstanbul tershanelerin-

Genel 1'urmayın, bilhassa taktik de bu yolda faaliyetler sarfolunmak
ve operatif sevk ve idare, talim ve tadır. 

terbiye seferberlik, tedrisat, münaka- Türkiye denizlerde fetih ve istila 
le ve muvasala, muhabere, yabancı emelleri gütmüyor. Türkiyenin har
ordular teşkilfitının ve bunların en ba müheyya ve kudretli filosu kara 
yeni harb metodlarının tetkiki, harb ve hava kuvvetleriyle birlikte bilhas
tarihinden alınan tecrübe ve dersler- sa Boğazlar üzerinde Türkiyenin ba
den istifade olunması, memleketin 

kimiyetini tekrar ele aldığı günden askeri coğrafya bakımından haiz ol-
duğu şerait ve hususiyetlerinin kıy- 10nra düşmanların türk sahillerine 
metlendirilmesi gibi işler bilhassa de- karşı ika edecekleri her türlü tehdid 
ğere şayandır. Uzun yıllarda ve gilç- ve tecavüz te,ebbüslerini akim bırak
IUkler içinde ordunun yeni ba~tan maya muktedirdir. Yukardaki ma1U
kurulma111 i~inde Genel Kurmayın, mat ve millahazat bize bir milletin 
Mareşal Fevzinin şahsında bir şef varlığı nasıl kendisinin müdafaa kud
bulmu9 olması iyi bir talidir. Çok ret ve kabiliyetine istinad ettirdiğini 
zengin ve kıymetli harb tecrübeleri- göeteriyor. Çok iyi talim ve terbiye 
ne sahib olan mü~arileyh hakim ve 

görmUş modern harb vcaaitiyle teç
kudretli idaresiyle büyük gayeyi elde hiç edilmiş bir ordu, yükselmek ve 
etmekle beraber değerli ve güzide me-

kuvvetlenmek yolunda olan hava ve sai arkadaşlarının ve bilhassa Genel 
Kurmay ikinci Reisi General A- deniz silahları ve milli bir ruh için
aım Gündüz'ün yardımı hükümet ve de yetişip sporla çelikleşen bir genç
milletin ve bilhassa ordunun tam iti- tik memleketin istikbalinin garanti
madı ile bugün bal! durmak dinlen· }eridir. 
mek bilmiycn yüksek mesuliyetli fa- İşte Türkiye böyle kuvvetli, sala
aUyetleriyle vatanına hizmet. etmek- betli ve iyi idare edilmekte olan bir 

tedir. devlet aıfatiyle önümüzde bulunu-

ter mebusluğuna seçilmiştir. Makdo 
nald, 12 sene mütemadiyen bu me
busluk sandalyasını işgal eylemiştir. 
1912 de müstakil işçi partisini terke
derek doğrudan doğruya işçi partisi
ne girmiş ve parti reisliğine getiril
miştir. 1914 de reislikten istifa etmi,, 
ve bunun neticesi olarak 1918 seçi
minde muvaffak olamamıştır. 1922 de 
Aberavon mebusluğuna seçilmiş ve 
işçi partisinin parlamento grupu rei
si olmu§tur. 

ilk bU§bakanlığı 
1923 de muhalefetin hükümeti de

virmesi üzerine, ingiliz tarihinde ilk 
defa olarak &0syalist bir hükilmet ik
tidar mevkiine gelmiş ve Makdonald 
Başbakanlığı kabul etmiştir. Fakat 
Makdonald, liberallere istinad mec
buriyetinde kalmış ve işçiler 1924 se
çiminde rnağlUb olmuşlardır. 1929 da 
beş sene muhalefetten sonra, Makdo· 
nald, yeniden hükümet reisliğine 
gelmiş ve sol cenahın doğrudan doğ
ruya sosyalist usuller tatbiki arzusu
na rağmen partinin birliğini muhafa
zaya çok çalışarak ''Terakki perver" 
bir politika güdmeğe başlamıştır. 

1931 buhranı 
Yeniden liberallerle işbirliği yap

mak mecburiyetinde kalmış ve tatbik 
olunan uzlaşma poli tiknsı, 1931 buh
ranını ancak tacil eylemiştir. Esası
nı mali sıkıntılar ve işsiz çokluğu 
teşkil eden bu buhran sonunda, eko
nomik işleri tedvire memur hükümet 
komitesi, tek çare olarak gündelikle
rin azaltılmasını teklif eylemiştir. 
Makdonald, prensip bakımından bu 
ciheti müdafaa etmiş, fakat liberal 
bakanların istifası üzerine hilkümet 
düşmüştür. 

Milli lıiikiinıetin kurulu§u 
Kırat, o zaman, Makdonald'ı "mil

li hükümet,, teşkiline memur eyle
miş ve başbakan o zaman, halk üzeri
ne büyük bir yük halinde çöken meş
hur fevkalade büdcesini takdim et
miştir. Bu arada, işçi partisi de ikiye 
ayrılmış, ve Makdonald, birkaç dos
tu ue, sağa mtiteveccıh mtıstakıl bır 
işçi partisinin reisliğini deruhde ey· 
lemiştir. Bu senenin 20 eylfilünde, 
İngiltere altın esasını bırakmış ve 5 
ıonteJrinde Makdonald, politikasını 
tasvib ettirmesi üzerine umumi seçim 
yapılmasına karar vermiştir. Memle
ket, bu politikayı tasvib eylemiş ve 
avam kamarasında lngilterede o za
mana kadar görülmemiş derecede bü
yük bir muhafazakar ekseriyeti gö
rühnüştür. 

Politikadan çekiliş 

1935 haziranında, Başbakan Mak
donal, kırata istifasını vermiş ve Bal
dvin'in kurduğu yeni kabinede husu
si konsey lordluğu mevkiini kabul 
ederek 1937 mayısına kadar bu hükü
mette kalmıştır. Baldvin'in istifası 

Üzerine, siyasi hayattan tamamiyle 
çekilmiştir. Kırat, kendisine lordluk 
ve asalet rütbesini tevcih eylemek is
temiş ise de Makdonald kabul etme
miştir. 

iilümii 
Bu cuma günü Makdonald, kendi

sinin söylediği veçhile, ömründe ilk 
defa olarak istirahat mezuniyeti ala
rak "Reina del Pasifiko" vapuru ile 
Cenubi Amerikaya hareket etmişti. 
Bir sene önce tutulduğu hastalık, va
purda nüksetmit ve ölümline sebeb 
olmuştur. 

Eski başbakanın cenazesi, va-
purda tahnit edilerek ve ıs teşrinisa
nide vapur Bermudes adalarına gel
diği zaman, İngiltereye iade edilmek 

B. Menemencioğlu 

Suriyede 
(Başı 1 inci seyfada) 

de, kendisiyle görüşmek istiyen mat
buat mümessillerine Fransa ile ziya
ret edeceği Lübnan ve Suriye hak
kında gayet dostane beyanatta bulun
muştur. 

SoyYel lalyr11nı clolıyıslle 

Atatürk'le B. 
Kalenin arasında 
telgraflar 

(Başı 1 inci sayfada) 

bildirmekle bahtiyarım. 

K. ATATÜRK 

İlk tefrin bilylik soayalist ihtilali• 
nin 20 inci yıldönUmU münuebctil• 
vaki lütüfkar tebriklerinizden müte
hassis olarak aamimt tillcranlarmıı1l 
ve şahsi saadetiniz ile dost tUrk mille.o 
tinin refahı hakkındaki en iyi dilek
lerimin kabulünü riea ederim. 

M.KALENİN 

B. Celal Bayar'la B. Moloto/ı 
armında 

İlkteşrin ihtil!linin 20 inci yıldö
nümü münasebetiyle Bqvekil Celal 
Bayar ile iera komiıerleri heyeti reisi 
Molotof arasında da apğıdaki telgraf• 
lar tıcati olunmuıtur; 

İlkteşrin ihtililinin yıldönUmU mil• 
naaebetiyle cumhuriyet hilkürnetinirı 
hararetli tebriklerini bilhassa arzet• 
rnck isterim. Dost Sovyetler birliği 
milletlerinin saadet ve refahları hak .. 
kındaki en iyi dileklerimin kabulünil 
rica ederim. 

CELALB~YAR 

tık tetrin büyilk ihtilllinin 20 inci 
yrldönümU münuebetiyle vaki te}). 
riklerden ve izhar olunan iyi tcmeno 
nilerden dolayı size ve dost Türkiye 
cumhuriyet hilkilmetinc samimiyeti• 
teşekkür ederim. 

V.MOLOTOF, 

Dr. 'Aralla B. Stomiakol; 
armında 

Aynı münasebetle Hariciye 'V'CJdtl 
Dr. Araa ile Hariciye komiser muavi
ni Sto.ı:nicılıoE cıroom\lcı 4icıguJalü ~d

graflar teati olunmu,ıur: 
İhtilalin 20 inci yıldönümü münase

betiyle en hararetli tebriklerimi " 
dost Sovyetler birliği milletlerinin 
saadeti hakkındaki samimi dileklerimi 
arzetmekle derin bir memnuniyet duy• 
maktayım. 

Dr. ARAS 
llktefııin bUyUk IOlyaliat ihtllllf• 

nin yıldönilmU münasebetile g8nderıo 
diğiniz liltüfldr tebrik telgrafından 
fevkalade mUtehasais olarak en aami· 

mi teşekkürlerimin kabulünü rica .. 
derim.,, 

STOMİAKOP 
(A.A.). 

İtalyanın bizden 
alacağı mallar 
İtalya BilyUk Elçiliğinin yaptığı 

bir mliracaat, İatanbulda Bennahias 
firmasının inhisarlar idaresi için ea• 
tın aldığı 197.352 dolar kıymetindeki 
İtalyan sigara kağıdı ile gene İstan· 
bulda sahibi Ahmedzade M. IUzını 
ticarethanesinin İtalyadan aatıı:ı aldı· 
ğı bir Diesel motörilniln kliring yo
liyle Türkiyeye ithaline milaaade e
dildiği takdirde İtalya hilkUmetlniıı 
Türkiyeye 300.000 liretlik kuru üzüm. 
700,000 : iretlik }ağlı tohumlar ve 
3,000,000 liretlik pamuk munzanı 
kontenjanı vermeye amade olduğunu 
bildirilmiftir. İktIBadi menfaatleri• 
mize uygun görülen bu talebin yeri• 
ne getirilmesi düşünülerek 2294 nu• 
maralı kat.unla ten Vekllleri Heye· 
tine verilen salahiyete dayanılarak 
İtalya menşcıi olan ve ;ukarda adı 
geçen maddelerin gene yukarda ya• 
zılı munzam kontenjanların verilmesi 
mukabili olarak ithali kar&rlaşmış ve 
bu it türk - italyan anlaşmasının ta· 
dili mahiyetinde oldufundan Kamu• 
taya şu kanun ıevkedilmiştir: 

Nilfuıunun üçte ikisinden fazlası 

köylülerden ve çiftçilerden mürek
kebtir. Yalnız memleket sekenesinin 
geçimi için değil, aynı zamanda or
dunun da iafesi için ziraate rağbet 
ve ihtimam gösterilmesi, devlet rei
ıinin bilhassa yaptığı teşebbüsden 

doğmu,tur. Müşarileyh genç türk 
cumhuriyetinin yeni kuruluşunda e
sas temeJleri yaratmak için bu sahada 
derhal mildahale lüzumunu takdir et
ml9tlr. Daimi harblarla hayli zayıf
lamıt olan ve ağır vergilerin baskısı 

Mecburi askerlik usulü cari olan 
Türkiyede iyi bir küçük zabit yetif
rlrilmesi işine bilhassa ehemiyet ve
rilmekte ve bu küçük za1litler başlı
ca teknik ihtisaı igleri için mekteb
lerde ve kurslarda yetiştirilmektedir. 

Ankaradaki Milli Müdafaa Veka-
yor ve kendisinin başlıca kuvvetini 

Jetinin yeni, muazzam ve heybetli ol- kendiıinde arıyor. Bunun için de ci-
makla beraber güzel olan binası bir handa hürmet görüyor, o sadık bir 
milli mildafaa abided gibi yüksel-
mektedir. dost ve korkulan bir düşmandır ve 

vatanını mildafaa etmesini bilir ve 
Milletin havacılığa alakan buna muktedirdir. 

Heyet bu sabah Trablusşam'a var
mış ve orada da askeri merasimle is
tikbal edilmiştir. Delege evinde isti
rahattan sonra heyet Berut'a hareket 
etmiştir. 

Ticaret ajanları işinde İngil
tere Salamanka ile anlaştı 

Londra, 10 (A.A.) - İngiltere hü· 
kümeti ile Salamanka makamatı ara
sında konsoloslar teatisi için yapıl
makta olan müzakerelerin neticelendi
ği ve elde edilen anlaşmanın bir kaç 
güne kadar neşrounacağı habe:ı: veril
mektedir. 

" Madde - İtalya hUkUmetinin 
Tilrkiyeye 300,000 liretlik kuru ü· 
zlim, 700,000 liretlik yağlı tohum ve 

3 milyon liretlik pamuk munzam kon• 
tenjanmı vermesi üzerine İstanbulda 
Bennahias firmasının inhisarlar ida• 
resi için milbayaa ettiği 197.352 do
larlık İtalya menşeli ıigara kağıdı 
ile gene İstanbulda Hacı Ahmedzad• 
Mehmcd Kizım ticarethanesine Cian 
Giacomo Yogno firması tarafından 
satılan bir Diesel motörünün ithall 
için İcra Vekilleri Heyeti tarafından 
alınan 28.9.937 tarih ve 2-7443 numa
ralı karar tasdik edilmiştir ••• 

Tiirk zabiti 
Bütün devirlerin harb tarihi bize 

öğretiyor ki her ordunun muvaffa
kiyet veya felaketi zabitlerinin ma
haret ve kabiliyetiyle karakterlerin -
deki salabete bağlıdır. Zabitler lut'a-

Harb usulüne tamamiyle uygun 
bir tarzda tertip ve tatbik edilen ma
nevralar ve yüksek kumandanların 

kurmay seyahatleri ve talim seferleri 
ordunun bu muhtelif sunuf ve aksa
mının ve bilhassa birkaç yıldanberi 

Genç Türkiye cumhuriyeti bun
dan sonra da müdafaa kudret ve ka-
biliyetini haiz ve gayelerini müdrik 
olarak mesud bir istikbalin yolunu 
bulacaktır. 

General NICOLAY 

• 



ULUS 

Turhal bir iş şehri oldu Edime'~ 

Ar1cıhk ve fidancıhk 

Kasabada 
Bttyttk bir 
Hareket var 

~urhal (Hususi) - Cum~urİ· 
Y~tın kurduğu teker f abrıkası 
hıze hayat, hareket ve bayındır
lık kazandırdı. Fabrika sayesin
de kasabanın nüfusu iki bin bir· 
den arttı. Caddeler dolup tatı· 
Y?r, bakkalın terazisi, ekmekçi· 
nın furunu gece gündüz çalıtı· 
Yor .. Caddeden gü-nde iki bin at 
arabası geçiyor ve pancar taıı
Yor, belediye kaza olmaması için 
~ddenin ehemiyetli noktalarına 
l§aret memurları dikti. 

Fabrika düdüğü çalmış, binlerce 
anıeıe caddeyi doldurmuştu. Orta 
Yatlı bir işçi ile karşıkarşıyayız .. O. 
na sordum: 

- Dayı nasılsın işinden memnaa
ınusun? 

. . Bu sual fazla idi. Onun gözlerinin 
ıçı gülüyordu. 

- Allaha çok 9ükür ... geçen sene 
d: bu fabrikada çalışmıştım. Elimde· 
kı kartımla bu sene de müracaat et
tim çalı§mağa başladım. Köydeki çifti 
çubuğu oğluma bıraktım.. . 

- Halinden memnun musun?.. 1 
- Sorar mısın .. bugüne kadar biz 

y:w 

Köylii dayı diyor ki: ''Hayatımdan nasıl memnun ol
mam. Hele İ§ bittikten sonra bize verdikleri dört kilo 
§eker yok mu? Giiğsiinıü gere gere çoluğa çocuğa, alnı
mın terini öyle bir ikram ediyorum ki ••. '' 

' ' 
Turhal feker fabrikası ve Turhal'Jan bir görünü, 

Doğuda kültiir hareketleri 

Edirne, 10 (A.A.) - Edirnede a
çılan arıcılık ve fidancılık kursların
da derslere başlanmıftır. Trakyanın 
dört vilfi.yetinden seçilerek gönderi
len 40 köy çocuğunun devam etmekte 
olduğu bu kuralar bir buçuk sene &Ü· 
recek ve bu gençler arcılık ve fidan. 
cılıktan başka hayvancılık, tavukçu
luk, sütçülük ve peynircilik der•leri 
de göreceklerdir. 

Siverek Halkevi 
Siverek, (Hususi) - Halkevimiz 

yeni yapılan binasına bayramda ka
vuşmuş, bu suretle çalışmalarını bir 
kat daha artınnıştır. 

İzmit sporcularmııı 

muvaf f akiyeti 
İzmit, (Hususi) - Kocaeli mınta

kasının kuvvetli ve enerjik spor te
şekkülü olan AKYEŞİL, Türkiye bi
rinciliği müsabakalarında Afyonda i
yi neticeler alarak grup birincisi ol
mu§tur. Akyeşil, Denizli ve Bursa 
mıntakası birincilerini güzel bir oyun• 
la yenmiştir. Bu haber İzmitte sporcu • 
lar arasında memnuniyet uyandırmış
tır. lzmitin yüzünü güldüren değerli 
sporculara dönüılerinde parlak bir 
karşılama töreni yapılacaktır. 

Bir vatandaşın yüksek 
himmeti 

'iaktimizi boş geçirmişiz.. köyde U• 

}'uklamaktansa çalışıp para kazan-
ıtıak, çoluğu çocuğu daha iyi yaşat- k d 
rnak .. bund~n daha iyi şey ol~r mu? .. Do uz sene e 132.640 yurdda• 

- Fabrıkada en hoşuna gıden şey V 

İzmit, (Hususi) - Gölcükte büyük 
emlak ve erazisi bulunan Hasip pap 
oğlu Bay Rauf Haaib, 90 bin lira kıy
metinde bulunan otel ve arazisini, Kı
zılay kurumuna vıc mekteb yapılmak 
üzere maarif idareıi emrine tcrkct-

nedir? 
- Ne olacak ekmek elden su göl

den hesabı, işimizin başında iken ye
ttıek ve ekmek düşünmiyoruz. Mü
kcnırnel karnımızı doyuruyoruz. Bu
na mukabil beş kuruş veriyoruz. Hem 
de ne yemek etli ve yatlı .. 

- Hoşuna giden '9Y bu mu? 
. - Yoo,_ daha lafımı tamamlama
dını ki ... Tam iı mevsimi bitip yevml
Yeleri biriktirip cepimize koyduktan 
•onra fabrika hepimize dörder kilo da 
teker veriyor. Hani bunun kıymetin
de, tadında, ldloaunda değili&- kendi 
alnımızın terini mendile sarıp çoluğa 
Çocuğa götürmek, yap tununla bir 
tatlı da yiyelim demek .• bundan daha 
keyifli fey olur mu ki_. Çoluk çocuk 
bu tatlıyı yerken, ben bu 'ekerin na
•ıl yapıldığını göğailmU gere gere öy
le bir anlatırım ki ... 

Neşeli dayının elini sıktıktan ıon
ra ayrıldım. 

Pancar .ziraati yüzünden köye faz
la mikdarda pulluk, tırmık ve at ara
bası girmiştir. Fabrika çiftçiye .zira
at aletlerini ve arabaları uzun taksit
lerle vermektedir, köylil artık kağnı
ya tamamen veda etmif bulunuyor. 
~t arabası tamamiyle umumilefD1İ9-
tır. Bu aene pancar ekilen köylerde 
Pancar bayramı yapıldı. O gün akşa
ma kadar ulusal oyunlar ve eğlence
lerle köyler neşe içinde çalkandı. 

S.ERK 

okuyup yazma öğrendi 
Erzunım, (Hususi Muhabirimizden) - Doğu bayındırlığa, 

yeni hayatın bütün fartlanna kavufurken kültür itlerine I01l de
rece ehemiyet verilmekte ve kalkınma hamlesinde kültür iti 
bat İf olarak tutulmaktadır. Cumhuriyet devri içinde ve yalnız 
Üçüncü Umumi Müfettitlik bölgesinde 928 yılından 937 yılına 
kadar açılan halk dershanelerinden 81.407 erkek ve 22 132 ka-
dm olmak üzere 103.539 kiti mezun olmuıtur. ' 

mistir. 

lznıir sıtma rniicadele 
nııntakasma giriyor 

tzmir, (Hususi) - Şehrimiz 938 yı
lı içinde sıtma mücadele mıntakası i
çine alınacaktır. Bu haber muhitte 
büyük bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Gene bu müddet içinde 24.725 iı---------------------------

erkek ve 4385 i kadın olmak Uzere 
29.110 vatandaş (B) den;hanesinl bi
tinniştir. Bu hesaba göre şimdiye ka
dar hiç okuyup yazma bilmiyen 
132.MO vatandaf yedi yıl içinde oku
yup yazma öğrenmiştir. 

Bu mıntakada osmanlı imparator
luğunun 3 idadisine mukabil bugün 
tam devreli, yani hem orta ve lise sı
nıflarını ihtiva eden 3 lise, 13 orta 
okul, 1 öğretmen okulu, 1 ticaret, 2 
kız sanat ve 1 kız enstitüsü işlemek
te, Karsın Cilad~z körü ile Erzincan- l 
da birer tane koy eğıtmen kursu ça
lışmaktadır. Bu irfan müesseselerin
de iıe kız ve erkek 6 binden ziyade 
genç modem uıul ve bilgilerle dün
yayı ve hayatı öğrenmektedirler. 

Müfettişlik mıntakasının 500 ka
dar ilk okulunda 12,300 kı~ ve 42,815 
erkek ki 55,115 köylü ve şehirli ço
cuk okumaktadır. 

Kayseri halkevinin çalıımaları 

30 kitilik bir grup Bünyanda temsil verdi 

1 MEMLEKETTEN RESIMLFR 1 
Kayseri Halkevinin mÜ•ameresini seyredenler 

Kayseri, (Hususi) - Halkevinin ar, gösteril kollarından 
mürekkeb otuz kitilik bir gnıp Bünyan ilçesini ziyaret etmittir. 
Yapılan program mucibince belediye bahçeainde hazırlanan 
sahnede halka temsil, konser ve değitik konular üzerinde konf e
ranslar verilmittir. Halk oknser, gösterit ve konferanslara derin 
ilgi göıtermittir. 

Diier çalıfmalar 

-9-

Bursada spor hayatı 

Atatürk stadyomu 
ilaveler le genişletilecek 

Stadyomun bu1ıünkü hali 

Bursa, (Hususr Muhabirimizden) - Şehrimizle Çekirge ara ... 
sındaki Atatürk stadyomu yeni bir projeye göre ıslah ve tevı\ 

edilecektir. Şimdiye kadar bir kotu pisti ile futbol alhuından 
ve bir tribünden bqka bir tesisatı olmayan ıtadyoma yanı sa
ha11, teniı ve voleybol sahaları, atıf poligonu da yapılacaktır. Be
lediye büdcesinde büdçe harici kalan bir paradan 3000 liranın da 
ıtadyoma verilmesi için belediye meclisine bir teklif yapılmıı-
tır. Buna gibi ıpor bakımından oldukça mühim bir merkezin 
atadyomu ıslah ediline muhtelif spor temaıları daha ziyade in· 

kiıaf edecektir. 

................................................................................................ ! 
1 Yurdda cümhuriyet bayramı 

1"irede cumhuriyet bayramında Atatürk bü•tüne çelenk konurken 

.r 

Kemaliyede bayram intibaı 

Halka motor bilgisi vermek ve 
motör kullanmasını öğretmek üzere 
kurs açılmııtır. 

1 lzmi tte açılan poliklinik 1 ULKD, 
HALKEVLERl..DERGISl Yurddaşlara muhasebe usulü ve 

ölçüler üzerine de dersler verilmeye 
başlamıştır. Bu dersleri halk ilgi 
ile takib etmektedir. 

Köy tetkik gezilerine de başlan· 
mıştır. Geçen pazar günü Molu köyü 
ne gidilerek köylüyü al5kadar eden 
konular üzerinde konupıalar ve tet
kikler yapılmıştır. 

İngilterede bir çayırlar 

kongresi toplandı 
Son günlerde İngilterenin Gal Üni

versitesinde bir "çayırlar kongresi 
açılmıştır. Fakat çayır deyib geçme
yiniz. Bu kongrede teşhir edilen de
ğişik nebatat nevileri 4500 zil geç
mektedir. 

Aylık kültür mecmuu• 

ikinciteırin aay111 

Atatürk'ün B. M. Meclisindeki nll'i 

tuklan, Türk inkılabı: Şükrü Kaya. 
14 üncü yıl: F. R. Atay. Bir cumhu
riyet yılı: Kemal Ünal, Cumhuriyet 

çocuktan: Şakansu, Orta zaman türk 
'\oe islim dünyası: Prof. A. Nez, İyi 
adamın ruhiyatı: F. Rauh, Böceğim

Kaos (Şiir): Coşkun Ertepınar, Hi· 
kiye: Nahid Sırrı, Eski rus tarihle-

rinde kara kalpakların rolü: Dr. Ra· 
vaki, Yaşamak (Şür): B. Kemal Çağ
lar, Ayaş ve ayaglı şairler: H. T. 
Dağlıoğlu, Zirai hapishaneler: H. 
Aydıner, Köroğlu hakkında notlar: 

Sonra et, deri, tereyağ, peynir süt 
ve saire endüstrisinde kullanılan ot
lar )'Üzünden her sene İngiltere 
180.000.000 liralık ticaret yapmakta
dır. 

lzmit. (Huausi Muhabirimizden) - SehrimizJe :!allrevi iç
timai yardım kolu taralından bir poliklinik acılmıfh. Burada 
laltir halk ve köylü partmz olaralr tedaui edilmeltfetlir. Gönder-

S. Murad Elçin, Halkevleri haberle
ri: B. K. Çağlar, Fikir hayatı: Nahid 
Sım, bu uyıda Atatürk'iln ltute ki· 
ğıdı üzerine baaılmıf biı: reami vardQı. 

Ama.yadan güzel bir görünü§ diğim ruim, poliklinikten bir köfeyi göstermelrte4ir. 
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Resmi Gazete 
ıstınsahları 

Bu sütunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan 
kanunlan, nizamnameleri ve tamimleri bulacak11Dm 

Tamimler 
P. T. T. Umum 
Müdürlüğünden: 

ôZtJ: Kullam/mıyaa telsiz cihazla
rı hakkında. 

172/502 aayılı ve 25.8.937 tarihli te
le zeyldir. 

Her ne aebebten dolayı oluraa ol
IUn kulanılmıyan telaiz cihu ve te
uatı da kanunen ruhsat ve ücrete ta
bidir. 

(Bu tamim ayrıca P. T. T. müdür
liiklerinc yuılmııtır.) 

••• ôzO : Yugos/avyaya gönderilecek 
6azete ve mecmualar balrlunda. 

Yugoalavya poata idareai, Bern bü
rosu vuıtaaiyle 8f8ğıdaki husualan 
tebliğ et.mittir: 

"Yugoalavyada yabancı ıuete ve 
mecmuaların ithal ve tevzii 5 ilk kl
nun 19n tarihli kanun hükmüne tabi
dir. Bu kanun mucibince: yabancı ga
sete n mecmuaları memlekete aok

1 
Moda mecmı•alan, moda reaimleri, 

kadın illerine aid albümlerle bunlara 
benser diler ,eyler mesleki mecmu· 
alardan aayılmayıp bunlar yabancı ga-
zete ve mecımualarm idhal ve tevziine 
dair olan mevzuubabiı kanun hü~ 
lerine göre muameleye t:ibi tutulurlar 
ve aatıt makaadiyle ancak ve milnha· 
ııran Belıradda Avala A. ·D. ajansı 
marifetiyle sokulabilir. 

Gerek Avala ajanıı veya bunun ko
müıyoncuları ve ıerek doğrudan doğ
ruya aboneler namına gelen moda 
mecmualan için Yugoalavyada güm
rük resmi alınır. Bu itibarla moda 
mecmualarını havi her müraaele mü
aaadeaine ıerekli olan bir gümrük 
karanamesi tefriki mecburidir. 

Keyfiyetten alikadarlara ve icab 
ettikçe münillere bilgi verilmesini 
dilerim. 

••• ôZtJ: Yunaaistana aid paketler 
bak kında. 

68/24 aayı ve 12.2.937 G. tamime ek
tir. 

maia 15 sene müddetle münhasıran Yunaniatan iduei, Berne kalemi va
Belgraddaki (Agence Avala A. D.) ııtaaiyle yazdığı bir tamimde eski ve 
mezundur. kullanılmıı eıyayı muhtevi olarak Yu-

Bununla beraber fenni ve mealeki naniatana ıelen bir çok paketlerin 
oldukları ticaret ve aanayi bakanlığın-
ca kabul edilmif olan ve kitabçılaı aevk varakalarına, paketlerin içindeki 
tarafından dahi getirilebilen mecmua- efyarun dezenfekte edilmif olduğuna 
lar ıcrbeıtçe sokulabilir. dair tehadetnameler ekli bulunmadı-

Ayni veçhile; batkalarına aatılma. ğından bunları mahreçlerine geri gön
mak üzere e§haı tarafından abonman dermeğc mecbur kaldıfmı bildirmek
karfılığı olarak doğrudan doğruya tedir. 
kendi namlarına getirtilen yabancı ga- Buna mahal kalmamak ibere bu hu· 
sete ve mecmualar için de idhal mü- ıuaun icab ettikçe alikadarlara hatır-
aaadeai aranmaz. latılmaaının teminini dilerim. 

ucus 

Gençlerimizle 
sohbetler 

(Bqı 7. im:i aylada) 

bir temu halinde buhmacaiu. Bi
tin diill(Jada imanlar1n •• aiinldi 
bir aulh içinde ,.. .. 11111m11 kenclia
ne ülkü edinen K..Wiat Türki,... 
nin çok kuvvetli ve kudretli bir or
da.u vardır. Bütün tahail ıençliii 
timcliden o orduya katdmqtır : 
Mekteblerde aakeri denler olmn
makta, talebe her ..... bir defa ça. 
d .. b kamplarda tam bir aaker ha-
7ab yataauıktadll'. Vatan müdafaa. 
ama elbirliii ile timdiden hazırla
nan ıençliiin aakerlik ve vatan 
miidafauı bilıilerini artıracak )'a· 
zdarda bu aayfalarda MÇme bir )'er 

bulacaktır. 
Cumhuriyet Türkiyeai, ıençlerin. 

den aailam birer kafa ile birlikte 
aailam birer vücud da iater. Onun 
için batı bozuk, plimız ve diaiplin
Iİz bir aporla vücudlanmızı yıprat
maktan kaçmmaia. faydab ve 
plinlı bir ıpor hayatı :ratamaia 
mecburuz. Bö7le bir hayatın li
zumlanm ve sençlik spor hareket
lerinin akislerini bu aayfalarda ıö
receluiniz. 

Türk aanat ve edebiyatmı Kema
lizm ideolojisine ıöre mektebleıtir
mek yine bu ayfanm okuyucusu o
lan senç iatidatlarclan beklediii
miz bir vazifedir. O itibar ile Y&rm· 
ki anat çmarlarmm bqÜD filiz 
halinde iken verdili ürünlere de 
ıütunlarmuz daima açık bulunacak-

[~:~::~:~:~:!.:?.~:~:~!!.:~] 
Çocuk Dergisi 

Çocuk :&irıeme kurumu genel mer
kesi tarafından çıkarılımkta olan Ço
cuk deı-pinin yurd yavrularının bU
tün ihtiyaçlamıı tatmin edecek ve on• 
1aTa okuma zevki verecek bir tekil al
muı için devamlı bir ıurette çalqd· 
maktadır. 

Bugün elimize ıelen 60 mcı aayıaı 
yerli ve yabancı çocuk edebiyatına ait 
hlld.yeler, ve tanınmıı terbiyecileri
mizin yazıları ile doldurulmu9 bulu
nuyor. Bu yuılar güzel reaimlerle ta
mamlanmııtır. Çocuk dergisi yalnız 

iLk okul çocuklarını delil, onların a· 
ğabeylerini bile ilgilendıirecek yuda· 
rın en güzel tertib edilmit bir demeti
ni tetkil ediyor. Çocuklarmma en 
dofru ve en vermli yoldan hltab eden 
bu dergiyi bütün ana. baba ft yavrula· 
ra taTaiye ederiz. 

Modem Cerrahi 
Bu tıbbi mecmuanın 10 uncu aayı

ıı birçok modem cerrahiye, sinir te
daviaine ve modem hekimlile dair 
enteresan makalelerle çıkmıJtır. 

Mütekait dul 
Ve yetimlerin 
Buhran vergisi 

Aaked ve mülki tekaild kanununda 
yuılı otuz liralık muafiyet hükmünün 

tır. tatbikinde, eaki tekaild kanunu hü-
Mecleni bir ıençlik yıimaun o- kilmlerine göre bağlamnıt olan tıeka

kumak, dütünmek, yazmak kadar ild, dul ve yetim IDUJLarından alman 
süael konutmak ihtiyacında bulun- iktıaadi buhran vergiai hülunclaki ka
dutuaa da kanüz. Bu aayfayı ida- rar; Firwıa bakanlığınca valiliklere 
re eclenlwin bqbca arzularmdan bildirilmittir. Djin kıaaca bahaettili
biri.i de pnl koautur bir sençlik miz bu haber etrafında JU tafailAt a
yaratılmaama yardDD etmektir. O- lUUDıftır: 
nan için ıençleri yalnız kalemle ele- "İktıaadi buhran verıiai kanununun 
fil, arkaclqlanadaa mürekkeb ka- dö "h 
lababk clinle..:..:•...m önüade muay- rdilncil maddeainde yazdı ve ilti -

T_.. kakı 150 lirva kadar olanlara inhiaar 
,._ me·nular1 konıqarak miinalra- eden otuz liralık muafiyet haddinin 
taJ'a da çafa'ac:ak, bu hUMUta ba- tatmkinde ukıed ve mülki tekaild ka
tan ıöaterenlerden bu aayf alarda nunundan evelki bUkilmlere care tah
habMCleceiiz. ala edilmit olan tekaild dul ve yetim 

M...ıeket içinde ve dqmda bii- IDUflarımn da difer iatihbkJarla bir· 
7'ik davlmızı ilailenclirecek bir çok lettirilmeai lbnn pleceiini enlc:ıe 
nefl'i,.at 7apdmaldadlr. Ba kitabla- bildirmittlk. 

Amerikanm keıfinde 
Türkler kılavuzluk etti 

na ve. ,........_ .............. anlat- ları, iktiaadl buhran verıW kanunu 
Şimdiye kadar buna eebeb olarak ~ M:ab ~- orta7a .atbklan ları, iktıaadı buhran vergisi kanunu (Bqz 7. inci say/ada) 

fU g&teriliyordu: fikirleri tenkid etmelc te ~ •J'· mucibince mutlak ıurette buhNn ver-

~..,....---;1i;n~:riı~~~~~if;~;ir~~-r~a~y~fa~l~·r~uaun~~pıı~~er~,111d•a!ilg~al'!alir':-~'-... •.•zm_...;J'&~PIDr~•~•~~ilıı=t.=ıliii"-"·;,.~· """h"";-~•.;tler.~ giainden iıtiına edilmit " ottu Hra-
rr or u. rçe d Şimdi • 1 • de b' . l bö' 1 bil -...a,- lilMlıltnln ,...em 'ftıgı,. 

b
• . ı. ıç erın n ırıı ne ye ,._ .............. ~-:-.a-- bir _!,_ -.. ....u..: .... -LA-.. 150 ı•--- '--~--

0
, __ 

ır fılima çekerek itte yanlıtlık ol- b. nL.e~ ~ı.. --•---da ~ -T- .... -- ~ ..... ,,-•uın& ~•,,- - ~ 
ır mu.&arat naU5& ~-~ ayrı- lan tiirtd- .~ı--ı-ı-. ..__. __ sarb i8tibkaklıM'a tatbMd ıeae L..-'"--- -r· 

du~· .. u 1-ber ve""'• bunun «beri· l·~ ~.umnan1rk - 11.ed A.J-..ma ı- __,,_...... ......- ~- YW 
...... •--.. u., uu__.- ...... ......- dilleriai oluQm anla.,.alı, kıaml- pi kanununda JUllmıltır. 

ne cini buruııluma plen tayfalar ıebeb olabWrdL Kolomb, onun için ____ ... " ba dillerde 7amlmıı .....,. v,-..u- muaf olan bu _ __. ..._.___ 
Jlelllden Kriatıof Kolcımb aleyhine bu parayı ~" ,__ -•..-.a U9Y& -
ayalrlamn..,ıarctı. • 1.-i stbel bir tilrkp ile dUimi• ge- Od, yetim ve dul muıtJannm, muafi· 

F mmıs laptanlarmdan Şarko vireıbilecek bir Jmdnte ul&flDumı yet teuilttında, ve~ye tabi lıtih-
b,an o kadar debfetli idi ki bn- tarafm&m yuıbp 1928 le• da isti,.... ............ i .. ,...... lraklarla birleftirilmeli an olamıya-

4ilerlal yau,aıma,. pleıı Kolom- neainde latifar eden -cbriatophe S.. y.ı....a dD t.lriaabna da bir catı " 150 liranın lıeubma eüi lıa-
bu tayfalar tatlarla tahta parçala- Colomb vu par un Marin'' ilimli e- prdJma olmak ...,.,...._ emel... nun " hllkUmlere 18re ballammt te-
l'iyle karflladdar. am!e 18ylendiiine c8re Kolomb, n ........ delildir. Oman içia .... kaild, dul ve yetim mutlmmm dahil 

Amerika kifiü bir kaç yerinden Parla milli IAltilpbaneainde ele p- fıe.--ca, insilisce ve almaMa .... edllımmeai kanunun ruhuna muvaflık 
7aralandL Bu Umidaiz daldkalarda çirilen batnalarmda Bıodrip için tlDI.. ._..-~ -...n oJac:all Divanı muh•ebat reialliiyle 
Rodrigo'nun ıimdiye kadar yapma- ,unları yumütachr: twellımeye da..t edecefis. 8a tel'- muhabere edl1«ek 1raıwı.,tm1mı9tır. 
dığı, yahud yapıp da !Wmeciklere cGmelm a İ7İ PPMlar, l&Mtemİ· Enlce eski hWdlmlere ıare bailan-

••Bu zat. idi bir tıayfa olmayıp m YeNCeli armatanlarla da mi- mıt olan tebtıd. yetim ft dul maq-
ıöatermediği bir iti yapıp. &Unet- müalüman blhriyeaine menaubtu; w~. Jarmm yUs elli llruun tayininde 

Klçlk illn 
ŞARTLARI 

Dart satırlık küçük UAnlardaD
Blr defa için • karat 
lld defa için Si karat 
u, defa ıcm " karat 
Dört defa için • karat ahmr. 
Devamlı küçük Ulnlarm her ct.fuı 
için 11 kvat ahmr. 11...ı& il defa 
netndllec:ek bir lUn lpa •• bnq 
almac:aktu. 
Bir kola~lık olmak bere, her satır, 
kelime araJarmdaJd botlaklar mtlstesna• harf itibar edUmlttlr· Bir Jıdlctik 
lUn ı• barftm ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan ful& her •tir iGfıi ·,,.. 
nca 11 kvat ahmr. 

•ı Anyanlar 1 

Millaid prtlarla in&ilizce veya al
mancadan tilrkçeye teccilmeler maki
ne ile temize çekilmit olarak yapılır. 

Adrea • Poata kutulu 1042. Yenitehir 
3-6274 

Sabbk .....ı.r - YeniJe ' 
l4nik caddesinde Maliye ıu 
unda 592, 439, 423, metre 
mda. Telefon: 1538 

* ff• tualta • Sabhk • Ana. 
Aparbmanlar - KomilyonC11 
Dilman. Karaoilan Koç 
Tel: 2181 3-6304 

Kiralık 1 

bili durağına bir dakika me 
katlı altı oda bir aalon bir hol 
tün konforu haiz beı dönüm 
birlikte bir ev kiralıktır. T 
2658 e müracaat. 3-6280 

* Kirahk aparbmaa - Yen~ 
vuzbqı Kbımözalp caddeli 
de Güney Apırtmwımda 4 
bir lalonlu, kaloriferli, konforhl 
kapıcıya müracaat. 

* 
Kiralık Daire -

* veya 5 odalı kalorifer biltün 
Bir öiıetama - Ehven pıtlar ile haiz YeniJehir t~ caddesi 

ilk okul talebelerine ders veriyor. Ta- müracaat. 3-6313 
lebe aynı nmanlarda ıiatemli çalı19 * 
mayı öirenir. Adreaı Yeni.19hir Met- Kinldr - YeniteJıir Y6bel 
rutiyet caddeli No. 13 • 11 yan ile Yetil cadde Userlnde 4 oda ıealt 
veya telefon: 1863 N. Demir 3-6326 ve modem tertibatı hais ev ld 

* Müracaat Sıhhiye karpaı eaııatı• 
Mabeseheci - Musaafa ve Ruf kak No. 6. 3 Meaut Yata-

aiıtemine valaf. Fran1Uca muhabere fon: 1851 3-6321 
ve daktilo bilir büyük inpat prketle- * 
~e ve aair mileaaeaelerde ça1ııauı Kinhk iki " iç odalı ......., 
bir muhuebeci it arıyor. Tqraya si- Yenifebirde elektrik prketinin 
der. Adrea: M. Ferid Selçuk oteli An· nUnde Bay Ekrem evinde. 
kara. 3-6314 milracaat. No. 34 3-6267 

* lpldar caclclesi - Klrahk 
Satılık ı 

S.tıbk motonildet - ARİEL m8bleli, banyolu aile yanında 
marka ve aepetli bir motoniklet aatı- veya kan koca için. TeL 1420 
lıktır. Orduevi karfıaında Sevim * 
apartmanı kapıcıama mllracaat. KiraLk daire - Kavaklıdere 

3-6259 1U macar " Yugoslavya Sef * arumda birinci kat (methal • 
Y enİfehlrde Mimar Kemal mekte- bet oda, PIÜf bahçe elli lira. 

bi karpamda. Yilbel " Onovluk Clld· caat: Telefon 3843 s-6269 
delerinin blrlettiif noktada, y eıll ve * 
ulalt yol tberinde, ild cepheli 630 Kaaforla mire -
metre ana atılıktır. 1220 telefona Xaranfi1 Sokakta ı oda. ı bol. S 
mllrac:aıat. 3-6281 kon. Telefon 3079 1-6105 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııı1111111111111111111111 ;r 

E Ce6et:l lıadanal 4tılalll "-'olılıl,,,. ....,.,.__ 

i Doktor Zeki Hakkı Pamir -5 Hutalanm ber atın 1Ut 14 den IOllra Blllİayel Btfal aparltnmmm~ 
5 4. mımuada kabul eder. Telefon: 2357 -~•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sen;:ıftlmm UY ANIŞ Sene~~ 
llatyuarı: A. lhlan Tokges 

47 HD8dlr durmadan p1rmüta olan ba haftalık realmll p
aıtenln Aabra'da atıt yed A K B A IDtabevidir. S.-

ten irtifa alıp Amiralin kamarama &izli öia ve ad tqıyordu. Yeni dün- Maddi 99 ...a.Ht ilimlerin ba ka· beuıba lratılmaaı ytıstın.den fula ılın. 
girdiği görüldü. Ondan aonra Rodri· yanın kqfi terefini bir müalUmana dar teralrki s&tenlifi .bir ..... için- mıt olan buhran vercilerinln ıeri ve- --~-------------------------
'°'yeniden yUri cUJen Kolomb ile balıflamak iltemediğimden bu pa- de, ,_j kefiO-, icacllar da leD9' rilmeai linmdır. ..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

birlikte tayfalarm yanma PlmittL rayı bndiline vermedim.'' lerimiaia alaka " _. ile oimp· 

Kriatof Kolomb. Bodriıc> ile IÖ- Bu utırlarda Rodriıo. ilk müll- caldan ............. içiadeclir. 
rUftiikten 90nra tayfalara f8yle bir btmda kendiıinin hakiki hüviyeti- Sa7fang, ba nalda71 da clldlıat• 
ftidde bulündu: ni Kolomba blldirmittL Rodriıo'· * uak t1lbDIJ'acak '" Iİn Wbük 

- ArkacMf1ar, beraberçe bir çok nun Kolombu bu aefere çrlanak için keti,._.., ita btifl.,in tarihle-
mepkkatlere ıatua ge~dik. Meç· tetvik ve ona muhakkak karanın riadea, diba)'& I~ 
hul enıinlerin içine daldlk.. Her &örüleceğini temin ettiği anlatıl- lnqünlenle ıö.terdiii f..U,.tl .... 
balde muvaffaldyet yalmıda el ve- --~..r den baluedecektir. 

U--.IA'&lf. 

recektir. Size rica ederim; Uç cUn Tayfaların ı--•nndım IODra n.. Hepinia, 1IP azan ve .-.ru bir 
daha aabrediniz. Eler bu mtiddet a,.- ~ tarihin çoculdanmuz. Tarihimizin cUn mUhlet verdiren Rodrico oldu- )'iiluek .. ,.ıaı.n. bG,;ik cildleri 
içinde kara görünmene iatedil~i ~.... .sı. bu ... __ ... oraları bak ·-evre, au.uuaa • cloJdur---L L-----1. kadar -1.. 
yapacaian, geriye döneceM- F.. k da ı -ıA--t --'-1bi old.. __, --7 - ~ .... m esu ı .... _... aAU& .. - tar. 0n .. için •7'aaız. lfitanlan-
bt fimdi dönmek için emir .ere- tuna fllpbe edilemes. am miuadeei niabetiacle tarih ya• 
mem. Hilkilmdanmum karayı ilk Kriltof Kolomb. Rodrf.co için alarma, tarih fıkraluma ~ ap-
&kene hediye edilmek tbeıe bana .. mtialtlman" lııe.Jl,.....inl kullandığı maktan da sm d1lnlll)'&Caktır. 
verdili 10.000 marevadia kadar bir halde .. tilrk" kelime.ini kullanma. Bu abrlan, ba .. ,.ıanm 7apaca• 
para yanımdadır. Bunu kıraliçeye mJttır. Fakat o tarihlerde .Akdeniz. fi iti•, ıörmek i.ti7ecefi bi ... t. 
geri vermek naııkörlilk olur. Sizi 

• d de Barbaroaun don•nmumdan bat- ler baldmu.la 1lfü bir fikir .....mek teman e erim: Karalar yakmdır ve 
mutlaka Uç gün içinde görillecek- 1ra milllilmuılara aid hiç bir filo makacli71• yazqoruz. Sözii klaa 
...ırı yoktu. k..aek" bulUa etmek llm ... 
.. )ine, cli,..biliris ki l 

-
Sot,yeı Ruya Us ,apdan 
dmreı .,. ..,.,.. ıelaln 

§ ÇARIN YA VERİ -5 P. R. Wilm ·Vera Korene • Ş. Vuıel -anla,,llalan ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Türkiye cumhuriyeti ile Sovyet 
aoayaliıt cumhuriyeti ittihadı arum • .------------- ~--••••••••• 
da 8.10.937 tarihinde ima edilen ti- D M Seze 
caret ve 1e1riaefain muahedeaiyle r. • r 
merbutlarınm ve ticaret tediye an- Dolum ft kadın bMta1ık1arı 
lqmaımm taadiki bakkmda kanun mllteı..w 
llyibuı dUn bllkllmetten kam&ıtaya Viyana Uninniteli bclm Jdl. 
verilmiıtfr. Dikleri tabrk (Hilfaanti) Adliye 

lstanbul mearlddarmm 
aarayı bisuında Ahmed lahbı l· 
partımlllnıda butalarmı bba1e 
'-ı'amlftlr. Telefon: 2022 numerotajı 

İetanbul, 10 (Telefonla) - İltan- -----------
bul mezarlıklarının nümerotajı iti al· 
tı ay içinde bitirilmlt olacaktır. Bu 
it bittikten aonra, mncud 250 mezar. 
lıktan muhafuuı icab edenler ayrı
lacaktır. 

"AS1R1lAC1 
KANZUK 

Dit Tabibi 
«Azize Taymas'mt 

muayenebaneai Postw cad 
de Devrim okulu 

Uç gün mühlet w müjdeyi vere• Barbarolun kanuni Sultan SUley- Ulm pnçlwi, ba ayla eiziDdir. 
ne yüklü bir para verileceli vadi ... mana yuclılı mektubtan da anlqı- B111111D üzerinde bisim diifüwleri- -------------
yaklanan tayfayı yabftırmıttı. Bu lacağına cöre Rodriıo bir tilrktür mizdea daha zi7a,de ai&in clilekleri· Genr okurlara 
ııralarda havalar aakinleıtiii için Sonra dikkate delen bir nokta da niz hikim olacakdD'. Bana en süsel ~ 
Kolomb, indirttiği bir filikaya Rod. Kriatof JCoJombun ilk dolattıiı yer· tekli .......a için claima aise elam- sualler 
riıo ile birlikte binerek Nina'ya lerde Haiti adulDln fİmalinde f&C&im " biziıın 7anlanmız bu ail-
llODra Pinta'ya ıeçmif ve Rodrigo'· "tilrk adaları" iamlni alan bir kaç tanlarcla Iİsİa ,....ı........ıa )'&D ya• 
yu kendi arzuıu ile Pintada bırakıp • .:... ..__,,.&_ 

ual!llk ada vardır. Bunların arum- na, aanas omusa m..,... •-Santa Maria'ya dönmilttil. •u~ d..m U9ldeır ~. 
Pintadald tayfalar Rodriıo ile daki kayalık bolular da On kaya, 

elleniyor, Yib kaya, Bin kaya, Salt kaya cibi 
- Çık ıu direte de karayı ıör ba- isimler tqımaktadır. 

kalım r diyorlardı. itin tafıilltma ıirlpneie •yfa-
0, bunlara: mıs " ıiltuııumusda yer yoktur. 

- Daha iki gün bekleyiniz; OD• Fakat btltla bu yudıklarmu:zdan 
dan ıonra kara mutlaka görünecek anlanmu ki, Kriatof Kıolomb, A· 
diye cenb veriyordu. ımrilranm lletfine ciderken • baki-

Gerçekten, iki gün aonra Rodrigo ld adım m'dllef bilmedilipb -
direte çıkarak karayı görmliftü. Rodriao ile omm arbdaflan, yani 

tUrk denizcileri kendiıine kılavuz· 
Yalnız turuım kaydedelim ki ka- luk etmitlerdir. 

rayı b6ylece gören Rodriao ile Ko-
lombun aruı bundan aonra açdmıt "Bu yuı (Haritacdar mecmuau) 
w lllliral, vedettitl müklfatı bu a- nin ikinci •yDUDda Bay Abdurrah· 
dlma veftnemifdr. Heden böyle man tamfmdan bir mabJedcn hü· 
,......,u1, illa ecHlınif*h'.' 

lstanbuldan ihra' 
olunan mallar 

tetanbul, '10 (Telefonla) - Son· 
tqrin ayma kadar t.tanbul aDmrll· 
tinden muhtelif yabancı memleketler 
piyaalarma 678.697 liralık mubtıelif 
mal ihraç edilmittir. Bu malların er 
bUyilk kı11111, Almanya, Amerika. İ
talya, Çekoalovakya. Franu. Yuna
niltan, Rommya '"' Amerikaya 1ön
clerilmi9tir. 

Bu arada lıaka 1200 liralık lfalDC 
fon plAkı c.Wedlmiftir· 

(Bqı 7. inci aylada) 

ne mdar eelddlr? 
8 - Japon diyet meclili nedir? 
9 - Japonlann "yqlı devlet admı

lan" ne demektir? 
10 - Hanp memleketlerin Afri· 

kada toprakları vardır? 
11 - Cenub Afrikaı ittihadı ne

dir? 
12 - Cenubi Ametlkanm birinci, i

kinci. içüncll memleketleri bancileri
dir? 

13 - Şako ihtıillfı ne idi? 
14 - Ameribdakl Monreo doktri

ninin eau " mentei nedir ? 
15 - DGnyanm en bUyik Uç ga 

teaf banctJeridlr? 
16 - Cebellttank t..,_,anm bir 

parpaı mıdsr1 

En eüi nuırlan bile pek bu bir 
samanda lw•wnen Ye Uktlnden p1ıa. Konya il. Kemal ilk 
m. 932-933 tenmi aldılJm 107/34 • 

Umumi depoeu: lnailU Kamak ec- flbadetnameyi b)'betdm. Y. 
awl. Her ecswde bulunur, c:ıiddt kancapndm ealdainln htiJlllll. 
w mlil•lr bir __. llkld.ır. •· HatiM 
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Ankara Levazım .. 
Amirliği 

12.000 kilo kereviz 
alınacak 

~kara levazım imirliiinden ı 
.1 • Harb okulu ihtiyacı için 12000 

kilo kereviz açık eksiltme ile 23.11· 
9~7. saat 15 de Ankara levuım amir
lifı lltın alma komisyonunda alma
caktır. 

2 ·Muhammen bedeli 1440 lira ilk 
teıninatı 108 liradır. Şartnamffi her· 
liln komisyonda görülür. 1ateklilerin 
bnunt veelkaları ve teminat mektub 
-.eya makbuzlariyle belli gün ve saat
.. komisyonda bulun.malan· 

(4149) - 3-6203 

Sığır eti alınacak 
~a Levazım Amirliiinden : 
1 - Sarıkaınıf tümen birlikleri i· 

Sin 151.000 kilo sılır eti kapalı zarf· 
la 18.2. tetrin 937 saat 11 de Sarıka· 
nııı tilmen aatınalma komisyonunda 
alınacaktır. 

2 -Muhammen bedeli 25500 lira 
ilk teminatı 1913 liradır. Teklif mek· 
tublan belll aaatten bir saat evveli· 
a. kadar kabul olunur. lateklilerin 
~ldif mektupları ve kanunt vesikalı· 
ttyle belli gUn ve saatte komisyonda 
buıunmaıarı. (4059) S--7072 

Un eksiltmesi 
hkara levazım imirliğinden : 
1 - Amaıya birliklerinin 254000 

lrilo ekmeklik una teklif edilen fiat 
l&li cörUldüiünden tekrar kapalı 
&arf uıuliyle 25-10-937 gününden iti
baren ekıiltmiye konulmuştur. 

2 - fartnamede değişiklik yoktur. 
Tahmin bedeli 31750 lira ve mu· 

-.akkat teminatı 2381 lira 25 kurut· 
tur. İsteklilerin teahhiltlil mektupla 
't'eya bizzat evrakı müsbiteleriyle be· 
l'aber ihale günü olan 12-11-937 cu
llıartesi gilnU saat 11 den bir saat ev· 
't'el alay garnizonuna mUracaatlerı . 

. < 4028) 3-5962 

Yulaf alınacak 
~ara levazım amirlifinden : 

1 • Harb akademisi ati~ grupu 
hayvanatı için 300 ton yulaf 15.11.937 
aaat ıs de Tophanede İstanbul leva
aını satın alma komisyonunda kapalı 
sarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 • Muhammen bedeli 15000 lira ilk 
~tı 1125 liradır. Şa ~ame ve nU
ltıunli eai bxnisyond.iı g5rllleblllr. İstek· 

lerin kanunt vesilralarlle teklif mek
tublarını ihale saatinden blr nat ne
line kadar komisyona vermeleri. 

(4056) - 3-6001 

20.000 kilo elma 
eksiltmesi 

Ankara IAvunn Amirliiiııden: 
1 - Ankara garnizon ve harb oku· 

lu ihtiyacı için 20.000 kilo elma açık 
ebUtıne ile 23.11.937 saat 14 de An· 
~ levazım Amirliği satın alma ko
llliıyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 lira ilk 
~tı 300 liradır· Şartnamesi her 
~ komsiyonda görülür. Eksiltmeye 
Clreceklerin kanuni vesika ve ilk te· 
~inat mektub veya makbuzlariylıc bel· 
U gUn ve aaatta komisyonda bulunma· 
ları. (4148) 3-6202 

U[US 

Ankara Belediyesi 5.676.000 Aliminyum 
Düğme alınacak 

Ankara IAvuım Amirliii Sabn Şehirde yapılacak 
Akna K.omiıyonundan: 

1 - Dikim evleri için alınacak o- yol eksiltmesi 
lan S.676.000 adet aliminyUm düğme- Ankara Belediyesinden: 
nin kapalı zarfla eksiltmesinde veri- 1 • Şehirde yapılacalc yol inşaatı on 
len fiyat pahalı &tirUldUğUnden 16.11. bef gün müddetle kapalı zarfla ek-
937 saat 14 de Tophanede İstanbul le· siltmeye konulmuıtur. 
vazım imirliği aatın alma komisyo- 2 - Kefif bedeli (30000) liradır. 
nunda pazarlıkla almacaktır. 3 • Muvakkat teminatı (2250) lira-

2 - Muhammen bedeli 31.218 lira dır. 
ilk teminatı 23Um41 lira. 3k5 ~ruftudr. 4 • Şartname ve ketifnamesini g8r
Şa~e ve n uneaı omısyon .• mek istiyenlerin hergiln fen lf,leri 
görül~bilir. İ.ıteldilerin kanuni veaı· müdürlüğüne müracaatları ve ihale 12 
kalarıyle belh aaatta komisyonda bu· tetrinisani 937 cuma gilnü saat on bir-
lunmaları. (4182) 3--6310 de belediye encümeninde yapılacağın-

ZJ.800 Kilo Sade y ag"" dan isteklilerin teminat1arile birlikte 
teklif mektuplarını saat 10 na kadar 

alınacak belediye encümenine vermeleri. 
(4084) - 3-6108 

Ankara levazım imirliii Sa. Al. 
Ko. dan : 

1 - lmıir müstahkem mevki kıtaatı· 
nm 23800 kilo sade yağı kapalı zarfla 
30 2. te,. 937 saat 16 da İzmir kıflada 
levazım &mirliği aatm alma komisyo-

Y enişehirde arsa 
artırması 

Ankara belediyeainden ı 

nunda alınacaktır. 1 • Yenifehirde 1087 inci adada 29 
2 - Muhammen bedeli Z1896 lira panelde 164 metre murabbaı belediye 

ilk teminatı 1642 liradır. Şartnamesi 1 b 
her ~tn komiayonda görülür. istekli· ma ı ana on eı gün müddetle açık 

.... artırmaya konulmuftur. 

Büyük Millet Meclisine 
memur alınacak 

Türkiye Büyiik Millet Mecliai Ka
b"bi Ummniliiinden ı 

Büyük Millet Meclisi kalemlerine 
25, 35 ve 40 lira ull maaılı bet me
mur alınacaktır. Bu memuriyetlere 
girebilmek için 3158 numaralı kanu
na göre yüksek mekteb mezunu ol· 
mak, mali, hukuki ve iktıaadt mevzu· 
lar üzerinde yapılacak tahrirt imti
handa muvaffak olmak prttır. İstek· 
lilerin 20 ikinci tefrin. 1937 cumar
tesi günü saat 13 e kadar istida ile 
müracaat eylemeleri ve iıtidalarına 
yüksek mekteb ıehıadetnameleriyle bu 
memuriyetlere tayin edilebilmek için 
maaşların tevhid ve teadUlU hakkın
daki kanun ile memurin kanununun 
koymuı oldufu tartları haiz bulun· 
duklarına dalr vesikaları iliıtirmeleri 
llzımdır. imtihan 23 ikinci te,rin 
1937 salı günü saat 10 da yapılacaktır. 

Dahiliye bakanlığı 

Zara içme suyu 
eksiltmesi 

terin ticaret odası ve kanuni prtna· 
metinde yazılı vesikalarlyle teklif 2 •Muhammen bedeli (492) liradır. Dahiliye Veklletindea ı 

Bayın. bakanhOı 

HAVA YOLLARI 
devlet isletme 

idaresinden 
lstanbul •Ankara arasında: 

A • CS.11.937 (dahil) den itibaren 
(pazar gUnlerl hariç) haftanın diğer 
gil.nlerinde yolcu tayyarelerimizin 
meydanlarımızdan hareket saatleri 
fUnlardır: 

Hareket Muvasalat 
Saat D. Saat D. 

lstanbul
dan: 
Ankara· 

10 11 50 Ankaraya 

dan: 14 10 16 İstanbula 
B - Pazar günleri 9Cfer yoktur. 
C - İdare otobUaleri: 
lstanbulda Karaköy P.T.T. Acen•e

mizden saat 9 da hareket eder· 
Ankarada - Bankalar caddesi acen· 

temizden aut 13.30 da hareket eckr. 
Sayın yolcularımıza ilin olunur. 

{4166)-3-6236 

Beton Anne Köprü 
inşaatı tnC"ktublarını ihale saatından en u bir 3 • Muvakkat teminatı (36.90) lira- Zara kasabasına 3410 metre mesafe· 

.ut evel komisyona vermi' buluna- dır. deki membalardan auyun tehre isalesi caklardır. (4180) 3--6309 4 • Şartnameıini görmek istiyenle- ·depo inpaı ve difor müteferri iflerin Nafıa Vki.letindea 
1 

rin hergUn yazı i'leri kalemine ve ia- yapıtmaaı kapalı .zarfla eksiltmeye ko· 1 - Samaun villyeti dahilinde Ter-
teklilerin de 12 tetrini aani 937 cuma nutmuıtur. me - Unye yolunun 19 uncu kilomet· 
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Kazalar 
Şarki Karaağacın 

haritası yapılacak 
Şarki Karaağaç Belediye Batk~ 

hğmdan : 
1 - Şarkt Karaağaç kasabasının 

meskQn ve gayri meskfin 80 hektarlık 
hali hazır haritasının tanzim ve ter· 
simi önceleri açık eksiltmeye konul· 
mu' iıe de talip bulunmadığından 
2490 sayılı kanun gereğince yeniden 
onbe' gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2000 tiradı-. 
3 - Bu ite aid evrak fUDlardır. 
A • H ususl tartname 
B • lehir ve kasabalarm hali huır 

haritalarının alınmasına dair Nafıa 
Bakanlığının umumt ve fenni prtna• 
meai. 

C - Kanave ve kemmlyetl vız'i,e 
heaabat cetveli 

4 - İstekliler bu evrakları Şark! 
Karaağaç Belediyecinden parasız ola· 
rak alabilirler. 

S - Bu işe fenni ehliyet ve ihtisas
ları Nafıa Vekaletince kabul ve ta.
dik edilmiş ve topoğraflarla ortaklık 
yapacağı noterlikçe musaddak milte
ahhi tler girebilirler. 

6 - Ekılltme 1-11-937 tarihinden 
15-11-937 tarihine milsadif pazartesi 
gününe kadar devam edecektir. Bu 
milddet içinde yine talih çıkmadıiı 
ve eksiltilen bedel liyık görülmedifl 
takdirde on gün daha uzatılacaktır. 

7 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
150 Jira teminatı muvakkate parau 
yatırdıktan ıonra Belediye encümeni· 
ne ba' wrmaları ilin olunur. 

(4154) 3--6238 

Cide elektrik tesisatı 
gUnii aut on buçukta belediye encU- 1 • t,in muhammen bedeli 35000 Ji. resindeki Akçay k8prUsUnUn beton 
menine müracaatları. radır. arme olarak inpatı kapalı zarf uauliy· 

Dizel motörü eksiltmesi (4085l - u109 2 - t.ıelıliler ıı.. ııe aıd ..-. l• m11na1<uay• s.ı.anım•ıt"· Kllp<Ü· cw. ............,, 
E kaz 1 

proje ve ıair evrakı 185 kuruf muka· nün ketif bedeli <64·926) liradır. 1 • Cide kalabaamm elektrik tealla-

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundanı n satı acak bilinde Dahiliye velrAletl belediyeler 2 - Eksiltme 29.11.937 tarihine mü· tı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye ko-

M. M. bakanlığı 

l) 2 adet 50 beygirlik ve bir adet Ankara Belediye Reialiiinden ı imar heyeti fen 'efllilnden alabilirler. ıfadif -~~arteai cUnU uat (16).1da na- nulup talip çıkmadığından bir ay iç~ 
24 beygirlik dizel motörü pazarlıkla 3. Ekl'iltme 11.12.1937 tarihine raat· ıa v~etinde fON ve köpriı er re- de pazarlıkla ihale edilecektir. 

eka.ıltmeye konmuttu ·. Muhammen 1 an c··-•rteıi ... n .. u ..... t ıı de An ialiii eksiltme komiayonu oduında bed 11 
Ada Parsel Cinai ay .-- ..... - · 2 • Bu ifin muhammen e 

2) Tahmin edilen bedeli 13.600 lira kıymeti arada belediyeler bankası ikinci ka· yapılacaktır. (17752) lira (15) kuruftur. 
olup ilk teminat parası 1020 liradır. 

33 
Lira tında toplanacak beledi. eler imar he- 3 - Eksiltme prtname9i ve buna 

3) İhalesi ıs. ikinci teırin. 937 gU- 1 Cami en.kazı 150 yetince yapılacalctır. mUteferri diler evrak (325) kurut mu- S • MUddet 12 tqrini evel taribln-
nU saat 15 dedir. 117 15 Cami enkazı 150 4 • Eksiltmeye girebilmek için is- kabllnde fOU ve köprüler reieliii ka· den b&flıyarak 12 te9riniaani 937 tati-

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa- 117 16 DUkkln enkuı 20 .. -Llı'lerin -lıda yazılı teminat ve· leminden alınM>ilir. hinde hitam bulacaktır. 
117 1 DUkkln enkazı 15 ~ .._ yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
117 18 

I>Ukkln enkazı saiki aynı gün uat ona adar komis· 4 - Ekıiltmeye girmek iıtiyenlerin 4 - Pazarlıkla bu i•e girecekler ya 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale lO yon reisliğine teaUm etmit olmaları (4496) lira (30) kurtluk muvakkat te· nakid veya banka mektubu olmak ii-
i«n ve saatinde M.M.V. eatın alma Yukanda yazılı enkaz pazarlıkla llzımdır. ~ minat vermeleri ve bu gibi itleri yapa· zere (1331) lira teminatı muvakkate 
lDomiayonunda huır bulunmaları. 15-11-937 puartoal cUn41 eaat 15 ele .. 2490 uyılı kanunun 16 " 17 ınci bileceJderine dair ftkiletimhdea •· vermekle beraber Nafıa Vek&Jetinc:e 

(4029) - 3-5960 imar mUdUrlülüode miltefekkil ko- maddelerine uypn 2625 liralık mu- lmmı' mllteahhidlik ehliyeti fenniye muaaddak ehliyet vesikalarmı encG-
misyon huzurunda utılacaimdan ta- vakkat temlnat, veeikuiyle ticaret odMı ftlikaaı ibru mene ibru etmete mecburdurm. 

Matbaa ınalzemesi libler mezkQr gilnde %75 diposito pa- b- Kan yf tıtı ikal etmeleri lbımdır. s ·Bu ige aid p.rtname ve proje• 

satılacak :::::~.:= mlldllrliltüne ~ ... kon:::: ~ u::~~ mad~ m~;;: . ı.ıeklilerin teklif mcı.tu1>_1arm• fön· ııair euak bekdiro ~-
bınce eksiltmeye gırmeyc bir manı cı maddede yazılı aaatten bır saat eve-

M. M. Veklletlnden: 35 ton gu""rg"'en 10 ton bulunmadığına dair imzalı blr mek- line kadar komisyon reiıliiine mak-
Cebecide M. M. V. matbaasında tub, buz mukabilinde vermeleri muktazi· 

mevcud 19 kalem mabıeme arttırma h 1 cak d' p d 1 cak suretiyle satılacaktır. Malzemeyi gör- ta ta parçası a ına . ~- Belediyeler imar heyeti fen tef· ı~ oata a 
0 

a ıeeikmeler kabul 
mek fltiyenlcr meskar matbaa Md.ne Ankara BelediY9 Reiılitinclenı lığınden münakasaya girmek için ala- edılmez. { 

4132
) 3-6308 

i 1 A cakları vesika. B" • 1 
hergiln murac:aat eten er. rttırmaya Belediyeye alınacak 35 ton ...nrmıon 5 T uta l!O: er1° ilan" 1 

gU 
u ı &'" e- • eklif mektupları ihale gUnU ta· ~ 

Satımlar 
Artmna usulile üç 
değirmen satılıyor 

afrecekler arttırma n ° an 13. 1- odunu ile 10 ton tahta parçaıı 10 LA. t -1-~1-• 37 umar1a' - a ona kadar makbuz mukabilinde ko- Nafıa v..-..tinclenı 
kinci te,rin 9 c 1 günü saat nunu e-el n37 cuma ,,,n .. u-- 1. • ..ıı ... bı'r · 

da M 
V aat n alma k " ~ a--uuow -uao mıayon reisliğine verilecektir. 1 - Eksiltmeye konulan if: lktıaad y-•-·flar ,. __ , Direkt~..ı..-:.z.-ı-.. 

10 M. • · 1 omiayo- ay içinde pazarlıkla alınacağından ia- _. ~ us-a..___... nunda bulunmaiarı ilin olunur. Poata ile gönderilecek t'eklif mek- vekileti birinc.i bodrum katı pencere· den l 
(4139) 3-6225 teklilerin her cuma ve sah günleri ... tuplarının iadeli teahhüdlil olmuı ve lerine Jelozi kapakları itidir. 1 - Ealri··"'lnie mubut .akıflar-

at on buçukta belediye encümenine nihayet bu ..... te kadar knwıia,vona oel- 'f bed l' 1681 ı: ,,_. 

f 
la (41 ) - ,..._. .., • Keti e ı: .wra 68 kuru9tur. dan Akarb&fı, defterdar" çeribql 

İki adet reze makinesi müracaat n. 90 - 3-631CS mi' bulunmaaı llzımdır. 2 - EJrailtme 26.11.937 cuma günü adlannd&ki Uç delirmenin mWJdyet-

ksil 
Bina sıva ve badanası Bu i' hakkmda fazla malQmat al- saat 15 de Nafıa vekileti binumda leri satılmak üzere 2.11.937 ıünUnden 

e tmesi mak iatiyenlerin belediyeler imar he- yapı i'leri ekailtme komisyonu oda- 25.11.937 gününe kadar prtnameei 
M. M. V. Sa. Al. Komiıyonundan: için eksiltme yeti fen tcfllfine mOracaat etmeleri. aında pazarlık usuliyle yapılacaktır. mucibince kapalı zarf uauliyle arttır-

Un alınacak 1) 2. adet freze maklneal kapalı Aabra BeWİJ'• ReiaJitinclenı <4017> - 3
•
5958 

3 • Ekıiltme tartnameai ve buna maya konuımu,tur. 
~ .... leYaalDl lmirliiinclea : zarfla ekaUtıneye konnıuftur. mütıeferri evrak bC§ kuru' mukabilin· 2 - Her üç değirmenin birllktıl 

1 • Afyon merkes kıtaatı için 225 2) Tahmin edilen bedeli 11.900 lira 1 - Terfi dairelerile depo idr011tat de yapı itleri umum müdürlüğünden muhammen bedeli (70.000) liradır. 
ton un kapalı zarfla eksiltmeye ko· olup ilk teminat par•ı 892 lira 50 ku- binalarınm bazı aksamının dahilt il· alınabilir. 3 - İhale bedii dört taksitte alına-
lltılınuttur. ru,tur. va ve badanalarının tamiri on be§ gün 4 Eı- .1 . . LA- üdd le k ,_. D · -ı tmeye gırmek iatiyenlerin caktır. Birinci taksit hini ihalede m• 

2. E1-ı'ltme 16.11.937 salı gu .. nü ~t 3) İhalesi 27 ı. AAllUD 937 n•-. ..... tesi m et açı e-ıltmeye konulmUt· emır· 'Putrel, Demı"r 126 1i 15 ku ri '-
1 

- eli r- ra ruf muvakkat teminat hayet bir haf ta i,.inde pe9ln ve lece-.. 

6 dadır. Unmı beher kiloau 12 kuru' .,,{'nü aut 15 de r. tur. 1 · ır ... · 2 K 'f bed li ( levha, saÇ alınacak verme eri ve yapı tfleri umum müdür· ve dig-er üç taksiti mUvasi mlkdarlar 
~n edilmiı, muvakkat teminat 4)) Eksiltmeye ııreceklerin 2490 • e'ı e 586,59) tiradı'. 1 ğ d 1 
""''5 liradır. sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 3 - Muvakkat teminatı {44) liradır. il Un eu a ınmıf husuat vesika ibraz üzerinden ihale tarihinden itibaren 

1 1 riı bl tik 4 
c • ..-.-- ,_ 'f ..,. __ le ..,. __ !__. 1 • 1 etmeleri llzımdır. (4198) 3-6320 birer sene fasıla ile Ü" senede ve her 

3 • Unun prtnamesi 135 kuruf ~u- istenilen be ge e e r te teminat • .v-:--. ve -fi nameeini gör· .....,... t ~-lan ••·ımaD arı ır bı.ııindc 
1 

K Ankara. lotanbul .. teklH mektuplanm ihale gününcl• mek ~t<y~nn hcrgtlıı yaz< ;,ıeri U. M.L Sa. AL ıco. """' tabh sme bqmda nakden lld......,lt-

levazıın &mirli~; :tın alma komiayo- en geç bir aut .eveline kadar M.M.V kalemıne ve ıatelclilerin «X 26 teşrini· Beher tonunun muhammen bedeli Juvantı•n tir. lltında alınabilir. satın a1ıpa kom(ısy9on2)una vermeleri. :r;id!37 cu~~U aaat on buçukta (llO) J.ira olan qğıdaki listede No. 4 - ihalesi 25.11.937 tarihine mU-
4 • İsteklilerin ihale günü belli aa- 41 3-6318 e ıye ene nıne müracaatları. ları ve muvakat teminat mikdarları ya- b ) sadif pe-rtembe günü saat 15 de F.alri· 

•tten bir ıaat evel teklif mektupları- A k Eksil ·ı .., (4189) 3-6315 adı takriben 4854,448 ton muhtelif ıaç oya an tehir Vakıflar mUdürlUğU ihale ko-llı Afyonda aatm alma komisyonuna ÇI tme 1 e degre 1000 kil kü"l k cin• demir, putrel, demir levha ve saç Daıma· Sabı"t misyonunca Vakıflar umum müdUrUl· •erıneleri. (4023) 3-5944 ya~ almacak 0 Çe ur§Ull 27.12.937 pa.zarteai gtinü saat 15.30 dan ğünden taadikına talikan yepılacalı:· 
54 

e• i 'ba tır. Bu aaate kadar teklif mektubu " .ooo Kilo Un alınacak . alınacak t.1 ren •ıraaiy1e ayrı, ayrı ihale e- oaıma· Tabu·· M. M. V. Sa. Al. Konua)'ODuadan: . dilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile teminatı vermerniı olanlar artırmaya 
Aıılcara Levuım Amirliii Satm 3400: 3500 kilosu 2000 lira olarak Aabra BeledıJ'• Reialijindenı Ankarada idare binasında satın alına- kabul edilmiyecektir. 

"looa ~· . . . tabml~ edilen değre yağ~ ihale gll· 1 _ Su ;c1arcalne almac:ak 1000 kilo cakt<r. 5 - Muvakkat teminat mahommea 
lo 1 - Polatlı pmi.zon ·~"' 54?® in- nil tabple~ taraf us.~ venlea fiat li· ;yı ol•• kilise kur""' Ue 1500 kilo . Bu lıe ghmek lotlyenledn her llote bedele göre (4750) tlrad<r· 

9 
unun kapalı nr!la ebd_.. 29.11. yık had .aöriilmed•tuule• aı,...,...,1 katraıth ulmaatra on beı gtlıı mllOdet- h.,.ımda ya«b muvakkat temb<at ile 6 - Sat<ıa ıüd ,...._ Anka.ada 

37 llat 14 de Polatlı askeri satın al- ve 10 gün .zarfında açık eksiltme ile le açık eksiltmeye konulm tur. kanunun tayin ettiği vesikaları ve na- Vakıflar Umum MildUrlülil emlik ız.a komiayonunda yapılacaktır. . satın almmaama karar verilmittir. İ- 2 _ Muhammen bedeli (27is) liradır. fıa müteahhidlik vesikası ve teklifle- müdürlüfünde, lstanbulda İstanbul 
1 

2 - Muhammen bedeU beher kdoou haleol: 15.11.937 puartcal gllnU uat 3 • Mu .. kkat teaüuat< (205) 11 d rinl aysu g11a aaat !4.30 kadar komiı· Vaksfkr b&fmildllrlilifinde, Eaklıe-
~ kuruı Uk temhult< 446 lirad«· Tek· 11 ~cd;~. İlk teminatı 150 Ura<br. ı.. 4 _ Şartnamcolnl görmek ;.,;;:.,::: yon relallğine vermeleri lhnaıbr. birde Vakıflar MBdUrlüiünde para&d 

llu IDcktublan sa. 13 e kacaı: kab~ olu- te.Jdılenn. 2490. sayılı kanunun 2. 3. rin bergiln yuı itleri kalemioe ve is· Şartnameler 518 kuru,a Ankara ve verilir. 
ll r. İsteklilerin ,artnamesını g~rrne~ ~ddelennde ıat~nen belgelerle bir- teklilerln de 26 teırini aani 937 Haydarp&fa veznelerinde satılmakta- 7 - Artırmaya ittirlk edenler prt• 
•ere h~r ~ve eksiltmeye lftırak ~- likte muayyen g_ün ve uatte M. M. v. cuma gilnU saat on buçukta beledi e dır. n•menia bOtün muhteviyatını kabul 

r.ı; ~Uı gün ve natta kanuni veaı- satın alına komısyonunda bulunmala- encUmenine müracaatları. y Llate No. Tonu muvakkat teminat etmit aayıbc. (4120) - 3-6209 

arı4y1e komiayona müracaatları. r. <4193) 3-6319 (4191) 3-6317 1 1289.530 8342.42 lira 
( 185) 3-6312 2 1481.514 9398.33 .. 

Un alınacak 3 941,210 642G.99 ,. 

Ankara levazon imirliiinden ı 
1 - Karaköee tümen birlikler~nin ~htelif. ıarnizonlan için apğıda yazılı unlar Karaköee tümen satm al-

111& koaüayonunda alınacaktır. şarınamesı komısyondan 25 kurut mukabilinde alınabilir. lateldller teklif mek
tupları ve ticaret odası vesikalarını ihale saatlerinden bir aaat evel komisyona vermi' bulunmalıdır. (4045) 

Cinıl Mikdan Muhammen İlk teminatı Eksiltme Eksiltme saatı Nereye ihtiyaç 
bedeli tekli tarihi olduğu 

Pabrika unu 150,000 19,500 1462,50 Kapalı zarf 12. 11. 37 10 Karaköse 
• .. 150,000 22,500 1~~~ • .. .. " 11 Kaluman 
• ., 150,000 41,500 ~3• 75 " • " .. 15 Ildır 
• • 250,000 41,500 • • • • • 16 Sürbalım 

1-5986 

4 1142.134 7531.74 ,, 
(4123) 3-6307 

Satılık Ev 
Saraç Sinan mahalleainde Meac:it 

sokak arkasında ı . 9 No. hane satı -
hlrtır. ~ oda, iki sofa, iki mutbah, 3 
heli, bır bahçe talip olanlar, Çocuk 
aarayı caddesinde 50 No. da Kuru ye
mitsi İbrahim Akdedeye mOracaat. 

1-6327 

lngilb Kansuk ecnneıü W>orat\ 
varlarında buulanan Juvantin uç IJo. 
yaları musur ve zehirli maddelerden 
t~ lri olup saçlara tabii renkle· 
rını bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib cdilmiftir. 

LİNİMANTOL XANZUK: 
ROMATiZMANIN KATI 

DBVASIDIJt. 

Dr. Galib Gök'er 
Giilhane hutaneai nitaiY9 ..,m.. 

yab sabık maaftni 
Birinci aauf kadm bubllddan w 

doium miteheıaıaı 
Hergün ö&lcden sonra Postahant 

caddeai Devrim ilk okulu karşı
sında Esen apartımanmda 7 auma· 
rada hutalarmı bbule blflmut-
tır. relefon: 3549 3-6190 
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Vilôyetler 
Doğum ve ebe mektebi 

yapılacak 

Balıkesir Vilayet Daimi Encüme· 
ııinden: 

1 - Balıkesirde müceddeden yapı· 
lacak doğum ve çocuk bakımevi ve e· 
be mektebi binasının Nafıa Vekaletin· 
den musaddak projesi geregince ve 
,(81814) lira (66) kuruJ keşif bedeli 
üzerinden inşası 15 - teşrinisani • 937 
tarihine rasthyan pazartesi günü sa
at 15 de kapalı zarf usuliyle ihalesi 
yapılmak üzere 15 gün müddetle ek· 
ısiltmcye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak 'unlardır: 
A. Hususi şartname, 

B - Mesaha cetveli, 
D • Vahidi fiat cetveli, 
C • Keşif cetveli, 
E - Projeler, 
F • Eksiltme prtnamesı, 
G - Mukavele projesi. 
İstiyenler bu evrakı Balıliesir vi

layet daimi encümen kaleminde veya 
Balıkesir Nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 - Muvakkat teminat keşif bedeli· 
nin ylizde yedi buçuğu olan (6136) 
lira (80) kuruştur. 

4 - İhale Balıkesirde vilayet ma
kamında teşekkül edecek encümeni 
daimi huzurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin (1937) yılı içinde 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikasını ve bu ile girmeğe sa
lahiyet veren resmi ves:-:ki ibraz et· 
meleri şarttır. 

6 - Teklif sahibleri ihale günü iha
le saatırıdan bir saat evvel derununda 
teklif mektubu zarfı ve beşinci maci
dede yazılı vesika ve ticaret vesikası 
ve teminatını malsandığma yatırdı • 
ğına dair makbuz ve yahud banka mek 
tubu olan zarfını 2..s'l() numaralı ka -
nun hükümlerine güre tanzim ederek 
makbuz mukabilinde vilayet makamı
na teslim edecektir. 

7 - Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. (7272) ( 4035) 3-5983 

Hastane yapılacak 
Afyon Vilayetinden: 

Vilayet merkezinde yaptırılacak 
"169784'' lira "93'' kuruş keşif bedelli 
memleket hastanesi inşaatı kapalı zarf 
usuliyle 15 • teşrinisani - 937 tarihin
de saat 15 de Daimi cncilmcnde ihale 
edilmek üzere eksiltmeye konulmuş
tur. 

İnşaatın önUmUzdeki senelere de 
sirayeti halinde mali sene içinde tah
sisattan fazla iş yapıldığı takdirde üst 
tarafı 938 bidcesinden verilecekti. 

Eksiltme şartnamesi ve buna milte
f eri diğer evrak 8 lira 49 kuruş bedel 
mukabilinde Afyon, İstanbul ve An
kara nafıa müdürlüklerinden alma • 
bilir. 

Muvakkat teminat "9739'' lira "25" 
kuruştur. 

İsteklilerin ~afxa Vekaletinden 
937 senesi için alınmış en az 100.000 

liralık müteahhitlik vesikası göster • 
meleri ve teklif mektuplarının 15 teş-

rinisani 937 pazırtesi günU saat on • 
beşte Daimi encümen riyasetine gön. 
dı:rmcleri ilfin ot•mur. (4034 - 7271) 

3 - 5982 

Mersinde Atatürk 
abidesi projesi 
müsabakası 

Mersin Şarba.Yhğmdan : 

Menıinde şehir mütehassısı tarafın
dan tesbit edilen yerde dikilecek Ata
türk abide projesinin tanzimi için bir 
müsabaka açılmıştır. 

1 • Bu müsabakaya iştirak edecekte. 
rin tUrk tebaası olmaları şarttır. 

2 - Hazırlanan proje ve maketler 21 
ikinci k§.nun 938 cuma gününe kadar 
Mersinde belediye dairesiı le müte
şekkil abide komisyonu namına bele
diye reisliğine gönderilecektir. 

3 • Bu milsabakaya aid şartname ve 
abide dikilecek yerin hali hazır ve 
mUstakbcl planlan parasız olarak be· 
tediye reisliğinden alınabilir. 

4 - Müsabakaya da:r başkaca izahat 
ve malOmat belediye reisliğinden iste-
nilir. (7274-4036) 3-5894 
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Kapalı zarf usuliyle 
eksil tıne ilanı 

Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü
ğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: (Tun
celi vilayeti içerisinde Mameki, Se
yithan, Şehsu, TürUşmek, köprüleri in
şaatıdır.) 

Bu işin keşif bedeli 173,000 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 

şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel tart

naınesi, 

D - Tcsviyei turabiye JO&a ve kar
gir inşaata aid şartname, 

E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli silsilei fiat cet

veli; metraj cetveli. 
G - Betonarme köprüler fenni şart

namesi, 
İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 

8.50 lira mukabilinde Tunceli nafıa 
müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 30.11.937 salı gUnü 
saat 15 de Elazizde nafıa müdürlüğü 
binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklinin 9900 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aıağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A- Nafia vekaletinden alınmış 

937 senesine aid müteahhidlik ehliyet 
vesikası ve ticaret odasından alınmış 
sicil vesikası. 

B - Bir teahhüdde en az 75ÖOO li
ralrk köprü betonarme ve sair inşaat 
yapmış olduğuna dair vesika. 

6 - Teklif mektublan yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Tunceli nafıa müdürlü
ğü dairesine getirilecek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta le gönderilecek 
mektublarm nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmif olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecilaneler kabul e-
dilmez. (4183) 3-6311 

rady 

Mahkemelerden 
Açık artırma ile arsa 

satılacak 

Ankara icra Dairesi Gayri Menkul 
Sabı Memurluğundanı 

Ankaranm Sakarya mahallesinde 
kain ve kadastronun 449 ada 9 parsel, 
19.10 ve 73,11 hususi numaralı 487 met
re murabbaı mikdarındaki arsanın iza
le! JUyudan dolayı satılmak Uze~ a
çık arttmnaya çıkarılmıştrr. Arsanın 
beher metre murabbaına 150 kuruş 
kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI ı 

1 - Satış peşin para ile olmak Uze
re 13.12.937 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra 
dairesi gayri menkıil satış memurlu
ğunda yapılacaktır Talihler gayri 
menkUle takdir edilen kıymetin % 
7 .5 ğu nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir bankanın teminat mektubunu ve
ya teminat olarak kabulü lazım gelen 
tahvil vereceklerdir. 

Dellaıiye ve vergileri ihale bedelin
den ödenir. Tapu harcı, tahliye mas
rafları müşteriye aiddir. 

2 - Satış günü arttınna bedeli tak
dir edilen kıymetin% 75 ni bulduktan 
ve üç defa nida ettirildikten sonra 
mezkQr günün 16 ıncı saatında en çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. 

3 - !şbu arttırmada teklif edilen 
bedel muhammen kıymetin % 75 ini 
bulmadığı takdirde 28.12.937 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 - 16 ya ka
dar yapılacak ikinci artırmada en çok 
arttırana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci artırmada iha
le bedeli ihaleyi müteakib verilmedi
ği takdirde ihale edilenin talebi üze
rine ihale tarihinden itibaren kendi
sine bedeli ihaleyi teslm vezne eyle
mesi için yedi gün kadar mehil verile
cektir. İşbu müddet zarfında ihale be
deli yatırılmadığı takdirde ihale bozu
lacak ve bundan cvel en yüksek tek
lifte bulunan talibe teklifi veçhile al
mağa razı olup olmadığı sorulduktan 
sonra teklifi veçhile almağa razı ise 
ihale farkı birinci talihten tahsil edil
mek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa 
gayri menkfil yeniden 15 günlük ikin
ci artımıaya çıkarılacak en çok arttı
ran talibine ihale edilecektir. 

5 - Borçlu ve alacaklılarla diğer a
lakadarların bu gayri menkQl üzerin
deki haklarını ve hususiyle faiz ile 
masrafa dair iddilannı evrakı mUsbi
tcleriylc ylrmi gün içi.nde-4ai.r-&so 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşılmasından ha
riç tutulacaklardır. 

6 - Arttımıaya l~thak edenlerin 
30.11.937 tarihinde 37 - 80 numaralı da
iremizde.ki yerinde herkese açık bu
lundurulan §artnamemizi okuyabilir
ler. Talihler daha evel gccyri mcnku
Uin imar vaziyetini ve saireyi ve şart
nameyi, satış şartlarını görmüş, oku
muş ve bunları tamamen kabul etmiş 
addolunacağı ilan olunur. 3-6325 
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: Doktor : - -
~ Rıza Duray ~ 
: Cebeci Hastanesi : 
: RÖNTGEN mütehas~ısı Çocuk: -E sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) : - -'"111111111111111111111111111111111111111;: 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 

Baş ve diş ağrısı ıstırablar 
en müthişidir. 

En şiddetli di! ağrılarını 
~ dindirir. 

GRIPIN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan keser 

Ba, ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakmlDIS 

~--•REÇETELERİNİZİ---
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi müessesata az 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 l-5517 

Kumbar~ biri 

1 

Güzel diı istiyenle~in macunudur. 

Doktor A. İhsan Aksan 
Nümune hcnlaneıi dahili haıtalıklaT mütehaıım. 
Hastalarını her gtln saat 15 den sonra Kooperatif arkasmda r 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 
Tt:;elon: 1216 3-5828 

SİNEMALAR HALK 
BU GECE SAAT (21) DE 
Senenin en zengin programı 

BUGÜN BU GECE 

Beyaz perdenin en güzide iki yıldızı 
CLARK GABLE ve JOAN CRAV
FORD tarafından temsil edilen büyük 

1 - Meşhur 15 kişilik GREGOR OR
KESTRASI tarafından yarım 

saatlik konser 
2 - Sinema mevsiminin en büyük 

şaheseri 

La Dam O Kamelya 
Robert Taylor - 'Greta Garbo • 

L. Barimor 
Numaralı yerlerinizi gündüzden 

tedarik ediniz. Tel: 3540 

geldi Merkezi: 

Şubeı 

aşk ve ihtiras filmi 

Gönül Yolu 
Ayrıca: D. haberleri ve öğretici film 

HALK MATİNESİ : 
12,15 de FRANKEŞT AYN 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anaf artalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


