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tKlNct SAYFAMIZDA ı 

Tayyare piyangosu 

numaralar1nın 

tam listesi 

Italya lngiltere ile anlaşmak istiyor 
Köy, 
İstihsal davası if e· 
Nasıl uğraşıyor? 
Ekonomi ve istihsal münakaşaları 

köye kadar girmiştir. Bunun bir ıni· 
talini matbaamıza gelerek, toprak s~r: 
\"etlerini artırmak için bize fikirlerını 
anlatan Kemerhisar ve bahçeli köylü· 
lerinin hikayesinde bulacaksınız. Bu, 
bir fasulye davasıdır: fakat iki köy 
~alkı, bu davaya, muvaffak olmak ih· 
tıraaı ile sarılmışlardır. Hesabları 
doğru mudur? Teşebbüslerinin ekono· 
ınik değeri nedir? Şüphesiz bu sual· 
lcrin oevabmı, ancak, salihiyettar ba· 
kanhkların mütehassısları halledebi· 
lir. Bizi memnun eden asıl milhiın 
nokta. iktısadda ve ziraatte kalkınma 
iilkUsünün halk yığınlarına doğru na· 
•d sirayet etmiş olduğuna phid ol
nıaktır. 

_ Peki, suyu köylerinize kadar ge
tirtmek için ne kadar para lazım? 

Roma'da bir tebliğ çıkarıldi 

Büyük mes' elelerin halli İçin 
müzakere teklif ediliyor 

Beı aylık 
• 

vergı 

tahsilAb 
Geçen seneye göre 

19.044.998 
lira fazlalık var 

Bu köylülerle ilk defa yuı masa· 
ınızın etrafında tanıttık. İki vatan· 
daştan biri Bor kazasının Kemerhisar 
köyU muhtarı Şakir Unlü ve diğeri 
gene o köyden çiftçi Memif Çayban, 
ellerinde bir parça kuru ve bir parça 
Pişirilmiş fasulye vardı. 

- Bu fasulyeye Dilimusun fasul· 
yeai derler ve biz bunu ekip satarak 
Yılda 30-40 bin lira kazanırız, dedi
ler. 

Fasulyeden bu kadar para kazan
lllak I 

Hemen biri ilive etti: 
- Fakat 300-400 bin de, daha fazla 

da kazanabilir.is. 

- Mak~d~z zengi~ ohna'lr, mem
leketimizi zengin etmektir. 

Bir gayeleri ve kendilerini bu gaye· 
Ye criftiııccek vasıtaları vardı. Bir ta· 
k_nn projeler bazırlamıtlardı. Gözle· 
rınde zeka parlıyordu. 
Kartı karfıya oturduk ve cwla.ttık

larrnı dinledik. 

••• 
. ~cmerhisar ve Bahçeli gibi bin ev

lı ıki büyük köyle gene bin evin nü· 
fuıunu bir sahada toplayan diğer on 
küçük köy, Bor kazasının bağlık bah-
9Clik bir bölgesidir. Bu köylerin çok 
genit arazisi vardır, ve pamuk, limon, 
Portakal hariç, bütün hububat ve bü
tün ıneyva ve sebzeler bu topraklarda 
yetitebilmektedir. 

- Köylerimiz Ulukışla· Kayseri to
taaı Üzerindedir; Niğdeden 15 ve Bor
dan 5 kilometre i~eridedir. Toprakla
rıınızın batka topraklarda bulunma
yan bir hasaası vardır ki o da. demin 
iımini söylediğimiz Dilimuaun fasul
yesini yetittirmcsidir. 

- Bu fasulyenin diğer fasulyeler-
den farkı nedir? · 

- Çok kolay yetiJ?I1eıi, piıtiği .za. 
IXıan en az üç kere büyümesi, çok lez
aetli olmuı ve piyasada çok aranılma
•ıdır. 

Pamukta. pancarda olduğu gibi tüc
car ayağımıza kadar gelerek, fasulye
miz daha filizlenirken bize avans ve
rir ve biz hasadı tamamlayıp faaulye
ınizi aatmağa hazır hale getirdiğimiz 
zanıan kilosunu 10 • 15 • 18 kurup 
X.dar toptan alır. 

Faaulyemizin bir tek kaıuru var
dır: azlığı-. Fakat on misli, yirmi 
ıniıli mahsul alabiliriz; suyumuz ol
ta.. Topraklarımız genittir, suyumuz 
da boldur; ancak bu suyu tarlalarımı
~ kadar getirip genit topraklarımızı 
•ulayabilse k •.. 

- Bol olduğunu söylediğiniz suyu 
topraklarınıza kadar getirmek tefCb
büsünde bulunmadınız mı? 

- Naaıl bulunmadık? 
Sualin cevabı hazırdı. Ceblerinden 

bir klğıd çıkardılar. . 
Bu kiğıdda, 1926 senesin~e hır fen 

heyetine yaptmlmıt olan bır auıam_a 
Projesinin heaabları vardı. bah ettı
ler: 

- Civarımızda Kurban pI11arı ve 
ll:lınaciettei pınarları adında iki büyük 
•u kaynağı vardır. 3000 lira sarfede
rek bir fen heyeti getirtip pına~ların 
•urunu CSlçtilrdUk. İkisinden aanıyede 
600 litre ıu alınabiliceği anlatıldı. 

Bay Memif, ezberlemif olduğu su 
ınlJcdarı rakamlarını birer birer say· 
dı: 

- Saniyede 600 litre, yani dakikad~ 
36.ooo, yani saatte 2.160.000 litre, yanı 
cUnde Sl.840 ton su ... 

Bay Şakir Ünlü projeyi önümüze 
serdi Projenin imlasını dahi muhafa
za ederek rakamlarını kaydediyoruz: 

60000 dönüm araziyi sulamak için 
keşfe göre masraf tesisatın umumi 
masrafı 570.070 liradır. Fakat bun· 
dan projede gösterilen toprak bend 
masrafı olup köylüler tarafından be· 
denen ifası teahhüd olunan 54 
bin dört yüz lira ve hark ve kanal 
masrafı olup keza köylüler tara
fından bedenen ifası teahhüd edilen 
264.390 lira ki ceman 318.790 çıkınca 
geriye 251.280 lira kalır. Halbuk! 1926 
senesi ile 1937 senesi aruındakı yüz· 
de 30 fiat farkı olup tenzili !Azım ge
len 7 5.384 lira da tenzil olununca köy
lün Un muhtaç olduğu para görülür ki 
175.896 liradır. 

_ Muhtaç olduğunuz para 175.896 

lira mıdır? 
- o kadar bir şey. Bu parayı bu

lup tarlalarımızı sulayacak olursak a
l ıcağanız hasılatla borcumuzu kısa 
zamanda ödiycceğimizden eminiz. 

- Fasulye ile mi? 
- Bakınız: Dilimuaun fasulyesi 

haftada bir sulandığı zaman bire 
kırktan altmışa kadar verir. Bugün 
su altı topraklara ektiğimiz bu fasul
yeden senede 10.000 kiloya yakın mah
sul alrnz. Fakat dedik ya, bizim zira
,_ .. _:-:- .. -1" .• (.,,. .. , .. _ ~-t;;.;ı~; .. Mıa.ıu!!HI 
~ya faauıyeeı de ekılır vıe gene Mı· 
altı topraklarda bire 300-500 mahsul 

(Sonu 8 Jnci SJJyfad•) 

iki iarafh vazife 
" Biz otarıist dejiliz: fakat Tür

kiye' de ekonomik tartları mevcud; ve 
milli ekonomi bakımından, yapılma11 
kabil veya zaruri her teYi yapmak ve 
yaptırmak azmindeyiz." 

"Kendi kendine kafi aehne" diye izah 
ettiğimiz otarıistlik, bazı rejimlerin da· 
va.. olmuıtur. Hatti bu yüzden, bü
yükharbta olduğu gibi, en acı ar 
kmtılar yeniden baılamııtır. Her
memleketin kendi tart ve ihtiyaçlan• 
na aöre alacai• tedbir ve kararlara aı
la karıtmayız. Bizim milli zaruret ve 
menfaatlerimiz batkadır: cihan piya· 
ıalan ile alıt veritte bulunacağız. Mal 
aatacağız ve mal alacağız. Fakat üre· 
tim ve yoialbm ıartlan elverdiği za· 
man, berhanaİ bir endüstriyi tesiı et· 
meJcte de kuıur etmiyecejiz. Türkiye 
yeni bir baca kunnakla, cihan piyaıa
aından herhanai bir maim daha müı
teriıi ekıilmit zannolunabilir: ballMı
ki her yeni endüıtri memlekette hare· 
ket ve refah uyandınp, umumi aatın 
alına kabiliyetine derhal teıir etmek· 
te olduiundan, bilak:iı, Türkiye'nin 
m ü ı t e r İ 1 İ k deier ve kuvveti 
artıyor. Türkiye pazarına dıprdan 
her aün daha aı dolnuna airiyoraa da, 
her aün daha fazla elektrik malzeme
ıi alıyoruz. 

" ••• veya zaruri her fey! " aözü 
ilk hamlede milli müdafaayı batıra ae
tirir. Biz tam ihtiyaç olduiu zaman, 
bazı ıiliblar için, bütün aatıı kaptla
nnın ıımıılo kaP.anmakta olduklannı 
cörmütüzdür. Eıasen bir takım mem· 
leketleri, ekonomik tartlar elveriıli ol
masa bile, bazı itlerde otartiye sevk· 
eden ıebeb budur: milli müdafaa ih· 
tiyaçlannm temininde bqkalanna ti· 
bi kalarak gene tam bir emniyet hi11i 
duymak imkinıızdır. 

Cont Ciano lngiliz büyük elçisi 
ile mühim bir konuşma yaptı 

lngiltere ile ita/ya cuanndaki pürüzlü meıelelerin en b~ınJa 
/ıpanya işi gelmektedir. Yukardaki reıimde, /ıpanyadan Fran .. 

ya •ıiınan mültecüeri görüyormnuz 
Roma, 11 (A.A.) - Stefani ajanaıi rede olduğu kadar fazla beyanatta bu-
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ka" &f&.ğıdaki notu neıretmlttlr: natta bulunulur. Bu beyanat, her za. 
Roma mnul mahfiUeri inglllz bat- man yerinde değildir, hattı bazen za. 

vekilinin, Londra belediye relainin zi- rar dahi verebilir. Bu beyanatları, hü
yafetinde eöylediği nutku tebatilz et· kUmctte olanlar yapar, eskiden hükil
tirmektedir. mette bulunmu9lar yapar, bundan son· 

Bu mahfiller, önce, funuıını kaydey- ra hükümette bulunacaklar yapar, me-
lcmektıedir: buslar yapar, lordlar yapar, azçok mil-
Dilnyanın hiçbir tarafında lngilte- (Sonu 8 inci sayfada) 

Orduatı müsabakaları 

Dün .aat 16 da Orda.vind• ordu atı mü•abakalarına iftiralı u•n ..,. 
baylarla, davetliler• bir çay siya/•tİ V•rilmiftir. Çaydan evel ora•neral 
..tam taralından mü.a6alıada birinci, iltinci ve üçüncü w•lenl•re müka
latları dafıtalmıffır. 

Türkiye aibi, ekonomi daviıım biç 
kimıenin zaranna olmıyan, bilakiı, 
kendiıini entemaıyonal alıı verit aJe. 
minele daha kuvvetlendirici, makul 
uıullerle yürüten devletleT hakkında, 
büyük piyasalar dikkatli davranmalı· 
dırlar. Yalnız ıatma;ı, ye ihtiyacın 
cebirlerini veya imlcinlannı kullana· 
rak istedikleri gibi aatmaiı defil, bol 
almafı, ve bu suretle, ol&rfizm daviıı 
yerine interdependance daftaına hak 
kaıandırmaiı cfüıünmelidirler. 

Yarın Atlı•por kulübünıl• eltibinlt•ndi lll"alarmda derec• mÜ•abalra· 
ları yapılacaktır. Bu mÜ•abakalarılalri mania atlamalarının irtilaları 
çarfCl'"ba ,ünkü miUabalralal'a nCIMlran tlalta yiilrHlr olacalrtır. Yukarı· 
tlaki rennimi.U• bu mü.a6alıa,,a ,irecelt olan )'iizbOJı Eyub'un l'Üael 
bir atla)'lfmı wörüyornınfQ. 

Ordaevinde oerilen çq •İ1_ol•tİn• aül renm B inci ~adadır. 

/ngiltere ve 
4si ispanya 

İki taraf da birbirine 

memurlar gönderecek 

fakat bunların diploma

tik salahiyeti olmıyacak 

Londra, 11 (A.A.) - dıf itler ba
kanlığından aıağrdaki resmi tebliğ 
tteırolunmuttur : 

Büyük Britanya hükümetiyle gene
ral Frankonun idaresi altında bulunan 
topraklardaki makamlar araaında da
ha memnuniyet verici bir tema• te
sis edere kher ilci taraf topraklannda 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Finans Bakanlığı, villyetlerden 
telgrafla malOmat almak suretiyle 
1937 finaa yılının birinci tefrin 937 
ayı sonuna kadar be9 aylık devlet 
tahsilatını tesbit etmittir. Bet aylık 
tahsilitımız 8.452.420 lirası sabıka. 
112.901.420 lirası haliye olmak ilaere ' 
121.393.840 liradır. Geçen ıenenin ay. 
nı aylarına göre 937 yıhnm bet ay. 
hk tahsilitı 19.044.998 lira bir fula
hk göstermektedir. 1937 yılı batın• 
dan beri mülhak bUdce ile idare edU
meğe batlanan orman genel direkt5r1U. 
ğilne devredilen devlet ve husust or
manlardan t&heil edilen mikdar ile 
umumt bildcedeki varidat içerisin• 
alınmıyan 1,958,135 liradan ibaret te
berrular da bet aylık tahsillt içuisi
ne alınmamıttır. 

Birinci teırin 1937 ıonu itibariy
(Sonu 8 inci sayfada) 

Sivas - Erzurum demiryolu 

İstikraz tahvilleri ayın 
yirmisinde çıkarılıyor 

Demiryolu inşaatından ~üzel bir ıörünüt 
% 1 gelirli, Sıvaa • Erzurum de

miryolu istikrazı tahvillerinin 4.5 
milyon liralık dördüncü tertibinin 
emisyonu bu ayın 20 inci gilnü batlı· 
yacak ve ilkkanunun befinci giinü 

akıamına kadar devam edecektir. 
Sıv11 - Erzurum hattının inpsına 

tahıis edilen istikrazın bu tertibi de, 
evelki\erde olduğu gibi, Türkiye 

(Sonu 8 inci sayfada) 

., •....................................• "" . . Fılrra 
Bugün 

7 inci aayfanmda 

Edebiyat ve sanat 
Yarın aynı sayfada 

Çocuk 
Cocuk mcualları, hikayeleri 

bilmece bulmacalar 
eilenceler fıkralar 
ve tıüzel reıimler 

• 
Cumartesi günü 

12sayfa 
Ankara ilôvesi 

Ankara ilıivemizde ha,
şehrimize dair çok güzel 
yazılar ve nefis resimler 

bulacaksmız 

Taassub 
islim ümmetçiliği devrinden kıl

ma iftiralardan biri, türle hallanrn 
taassubuna aid olandır. Biz halk il• 
temas ettiğimizden beri bunun ne 
kadar esaS&rs olduğunu anlamrırsdır. 

Fakat "Plevne müdafaası" hak· 
Jcındaki eserini tefrika etm4'lrte oldu
ğumuz İngiliz zabiti dah• 1817 d• 
bunu görmü§tür: "Padifl.h glvurlara 
kartı mukaddes cihad ilin etmitti. 

• Kumandanlar ve imamlar, askerin di· 
nt gayretini daima körüklemek iıtl· 
yorlardı, fakat türk askerinin dini ta
aaaubu çok daha u phlanır ve, umu• 
mt kanaat hıllfına, ondaki vatan MY

giai daha bilyüktilr.,. 

Aynı İngiliz türk zabitlerİ1'• 
"Mukaddes Cihad" modası get;ıl 
olduğuna diklcat ettiklerini yasry.. 

• " ... hatta okuyup yazmatı olmıyan~ .. 
bile, siyah bir sancak çıkarmak Acfli! 
tinin tekrarından ibaret olan bu fay
dasız h:rekete bıyık altından g{llU· 
yorlardı.,. 

TQrk halle orduları, kurtuluş d• 
vlsında, isti/A kuvvetleri ile hafiyye 
ltuvv~lerine Jcarıı aynı ı·:nr; ve isyan 
ile saldırıyordu. Taassub vehmini s6-
mi1ren menfaatt;iler, tDrlc /nırtuluıu
nu bir a1rtlu lal• 1~ilıtirdl
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Tesisatçı 
0 'T eai!f.t" diye dilimizi bir ar.ayip k~lime törpüler durur. Firenkçc· 

,;, installation. Bunun türkçc okunma tarzı "enstalasyon". Kastedilen 
iı. gaz boruları ve aletleri. ıu boruları ve aletleri, elektrik telleri ve alet· 
leri gibi bugün her evde pulunması lazım olan birtakım hayat kolay· 
lıklandır. • 

Kelimeai dilimize ne kadar zor geliyor ve dilimizin ortasında nasıl 
bir Zulu kıralı ha§mct ve yaban~ılığı ile dikiliyorsa, mefhumun kcn· 
diai de bize maledilmi§ olmaktaıaı henüz o kaqar uzaktır. 

Günün birinde .su t'eaisatmrz bozulmaya görsün. Ne banyonuzu 
kullanabilir ne yüzünüzü yıkıyabilirsiniz. Gidip bin bela ile bir "üsta,, 
tedarik edersiniz. Gelir, bir takirh parçalan yerinden oynatarak bir ta
kımlannı deği§tirir yahud °StkıJtınr ve he§ lira yahud on. lira. paranızı 
alarak çekip gider. Bir gün, belki de bir saat. sonra, te3isatınız g~ne 
hastadır. Gene ya muıluklar damlar, ya depo taıar yahud hava gazı 
otomatmrz iılemez. 

Oü§ünüraünüz ve anlarımız ki, bu "tesisat" denilen nesnenin ken
disi, adı kadar çetrefil bir beladır. Ve bütün. ıehirde bunun ehli kimdir 

· ve neden ufak bir tamir sizden on lira ister, bir türlü idrak ede
meı:siniz. T esiaat'm tasrifi ona tasarruf etmek kadar güçtür. - B. 

Kliring vaziyetimiz· 
Kli ring bakiyeleri 
mübayaalara ait 

ve kredili 
taahhütler 

' lktısad veklletinden aldılmn.z ma-
1ö.mata iÖre, tl.11.1937 tarihindeki kli· 
ring he.ablan bakiyeleri ve kredili 
mübayaata aid teahhUd yekQ.nlarını 

ı~ıteren cedvellu a,aiıda?ır : 

CETVEL: 1 

Tllrlı:i7• Cumhuriyet Merku bankumdalı:i 
blok&Jlar 

Memleket Miktar T.L. 
' ----3°;,, J!.619.7UO 

:· 141.500 

6.JOO 
2.670.4po 

2 .• Almanyaya aid yukarıdaki ye· 
kQnda dahil bulunan altı aya kadar 
vadeli milbayaat: 
Re~..,ı daireler Huııuıt eııhıalar YekQn 

.ı.U62.J!ı\I 0.473.0U!> o • .>J.>,Jtı4 

Bakiye daha uzun veya başka vade
li milbayaata' aid te~ildler yekQnu
nu ifade eder. 

3.· Almanyadan gayri diler memle· 
ketlere aid yukardaki umumt yekQn
da dahil altı aya kadar vadeli milba· 
yaat: • 
Resmt dııireler Huııust eah11lar YekQn 

• 533.404 1.695.1124 2.229.228 

uı.;us 

Sehirde gürültü ile mücadele 
Ankara belediyeıi, tehri asfalt yoUarla aüılerken, onların temizlifine 

de en büyük dikkat ve titizliğini ıarfetmektedir. Bütün cadde lioylarında 
ıördürümüz temizlik ameleleri, dökülen )"llpraklarla olduğu kadar, ah. 
lan ve fırlatılan her teyi toplamakla meşguldürler. Bundan baıka, her 
gün evlerimiH uğrayan çöpçü, bir gün içinde biriken ne varsa toplayıp 
götürmektedir. Bu temizlik gayretine rağmen ankarahların memnun ol • 
madıtı bir nokta vardı: o da ıünün erken aaatlerinde kaldırım ve asfalt 
üzerinde çıkarabildiii kadu ıürültü ile dolatan çöp arabalan •.• 

Belediyemiz, en nihayet bu tehir itini de halletmiı, gürültü ile mÜca· 
dele ederken kendi vaııtalannın saba hın çok erken saatlerinde patırdı yap· 
maıınm da önüne ıeçmiıtir. Artık ÇÖP arabalan lastik tekerlekle temiz 
sokaklarımızdan aeaaiz aadaaız geçerek itlerini görmektedirler. Yukan• 
dak: reaim, dıt manzaraaı da gü;ı:el olan bu arabalardan birini ıöater· 
mektedir. 

iki Alman kurmay 
subayı ıeh ri.mizde 

Askeri mekteblerlmizi ve tUrk ordu
sunun terakki ve inkitafı ıeyrini ya
kından tedkik maksadile memleketi
mizi ziyaret arzusunu gösteren alman 
ordusu kurmaylarından albay Fretter· 
Piko ile topçu binbaıı Hepper diln ıa· 
bahki ekaprcıle Ankaraya gelmigler
dir. 

lstanbul'da orta 
mekteb ihtiyacı 

İıtanbul, (Telefonla) - Orta tedri· 
sat genel direktörü B. Avni İstanb~l 
mekteblerindeki tedkiklerini bitirerek 
bu ak§am Ankaraya hareket etmiştir. 
B. Avninin tedkikleri, gelecek ders yı
lında §ehrimizde yeniden 6 orta mek
tep açılması lhun geldiği merke~in • 
dedir. · ~ 

Takdirname alanlar 

AVUltUry& 

Belçika 
Bulpriıtan 

Çekoılovakya 

Eıtonya 

Finlandiya 
Fran1& 
Hollanda 
İncil ter• 
lapenn 
lav~ 

1.300 
1.044.700 
4.266.1100 
1.201.600 
a.439.60Ç 

sgg,400 

t .702.300 

Misafir albay ve binbaşı, istasyonda 
genel kurmay istihbarat müdürü albay 
Mümtaz Ulusoy ve merkez komutanı 
tarafından kargılanmıglardır. Albay 
F. Piko ve arkadaşı, !Chrimizde üç 

Bakiye daha uzun veya ba,ka vadeli gün kalarak poliı enıtitUsünü, harbiye 
mübayaata aid teahhüdler yek~nunu ve jandarma mekteplerini ve Çıbık ba· 
ifade ~der. rajını gezecekler, muhafız alayının 

4.- Her memleketin kredlll teahhUd· tatbikatında bulunacaklardır. Ayın on 

fç Bakanlık, 1936 finans yılı için
de arazi, bina ve bina vergisine ek
iktıaadt buhran vergilerinin tahsilin· 
de gösterdikleri gayretlerden dolayı 
Kara, Kastamoni, Zonguldak, Antal
ya, Çankırı, Ağrı valileriyle husuıt 
muhasebe direktörlerini takdirname 
ile taltif etmiştir. 

lniçre 
ltalya 
Lehlıtan 

llacarlıtu 
'tt .. rr•c 
Romanya 
Yascılavn 
Ywwılıtan 

Ye 1ı:aa 

1197.200 
~ı:. 2.053.700 
1<İ 46.200 
? 754.600 

512-'\00 
• 2.057.000 

231.200 
63.900 

29.l!>UOO 

CETVEL: 2 

• lerimiz de dahil olmak üzere hesaben be§inde Ankaradan hareket ederek 
alacakh bulunacağı meblağ teıbit e- Polatlıya gidecekler ve o gece 

1 

oradan 
dilebilmek için 1 numaralı cetvelde da Eskişehire geçeceklerdir. Ayın 17 
memleket için gösterilmiş olan blokaj ıinde lstanbulda bulunacak olan misa· 
1ekCinuna •vnı memkk.ete aid olarak lirler. İf~bul-a\ı& ınek.,t.eplP.ıjni l.sarb 
ıF>u 3 numaralı cetvelde münderiç te- akademııını, denız lısesını zıyaret e • 
ahhUtler yekQnunun iltve ~dilmesi i- derek 20 ilkteşrinde memleketlerine 
cab eder. (A.A.) döneceklerdir. t • 

Kamutay çağrılan Çakı ile yaralamı§ 

Jehlryllı ollullır1 kıpallhyor 
İıtanbul, (Telefonla) - Şehir yatı 

Muhtelif memleketlerin Jııhrku bankala· 
rmdald blokajlar t XMallye Encümeni bui\ln uat 15 

de toplanacaktır. 

• okulları ismi altındaki ilk mekteblerin 
peyderpey kapatılması kararlatmıştır. 
Bu mekteblere bundan aonra meccani 
talebe ahnmıyacak, her sene birer sını
fın lAğvi ıuretiJe bir iki ıene içerisin· 
de bu mektebler kaldırılmış olacaktır. 
Maarif müdürlüğü kendi mıntakasın • 
da büdcesine göre leyli ilk mektebler 
açacaktır. 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Bugün 
köprü batında Aımalımeacid'de otu
ran Mehmed kom§ularmdan Yozgad· 
lı Sirano,la oğlu Artini çakı il~ ağır 
bir surette yaraladı ve yaralılar Bey· 
oğlu bastahaneıine yatırıldılar. 

Reihıbank • Barlhıdekl blouJ 1•k6ııu 
(ı) b ... bı T .L. " 14.51!'.IOO 
(b) heaabı T.L. US4.400 
(c) be1&bı T.L. US4.000 
Alman7ada1d 

Xlktiaad Encümenindenı İktiaad 
Encümeni yann aut 15 de t.oplana
caktır. 

12. 11. 1921 
. 

Piyango dun çekildi 

Kazanan numaraları 
sırasiyle neşrediyoruz 

• 
Yeni tertib tayyare piyaniosunun 

bir.inci keıidesinin çekilmeıine dün 
ba9lanmıttır. Keşideye bu,Un de de· 
vam olunacaktır. DUn çıkan numara· 
ları tam liste halinde bildiriyoruz: 

30.000 lirayı kazanan 
15346 

12.000 lirayı kazanan 
37791 

10.000 lirayı kuanan 
'32932 

2.000 lirayı kazanan 
11601 - 1368 

1 .000 lirap kazanan 
5265 

Hava yollarının 

yeni tayyaresi 
İstanbul, (Telefonla) - Devlet ha· 

va yolları işletme idaresinin İngiltere
ye ısmarladığı motörlil tayyarelerden 
birisi daha Londradan hareket etmit· 
tir. Yarın İstanbulda beklenmektedir. 
Hava ıyollarının Londraya tahsile gön· 
derdiği bet makinist de bu aabah fa. 
tanbula dönmüştür. Makiniıtler bu
günlerde vazifelerine başlayacaklar-
dı~ • 

lzmir ve lstanbul 

limanlar1 

büdce ve kadroları 
İzmir liman işletme idaresi genel. 

direktörü B. Haşmet de şehrimize gel· 
miııtt\rdf•t,o"'"''' l..=-y:ı, .. lct.1.+.n-• :..:ı ... _: 
geneı ıreKtoru H. ~auti manyaa ııe 
birlikte her iki idarenin 1938 bUdce ve 
kadro projelerini tedkik etmeğe baıla· 
yan blidce tedkik heyetinde lizıın ıe· 
len izahatı vermektedir. 

• 
Adliye te~kilihnda 

Adliye Bakanlığı hakim ve müddei 
umumiler araıında yeniden bazı deği· 
tiklikler yapacaktır. Bakanlık bu bu
ıustaki hazırlıklarına baılamııtır. 

500 lira lttuananlar : 
3824 4643 4913 6377 6941 17907 

20441 24360 24562 31162 31261 31564 
• 34139 34528 34652 

Yü,, ellifer lira kazananlar ı 
328 415 1728 1999 2776 6919 

7521 7783 10340 10596 11114 14287 

15073 15537 15704 18679 20539 23.536 

240Ş7 25251 25977 26556 26867 288.54 

29585 30464 34208 34315 34611 37555 

39863 

100 lira knmruınl.ar : 
1357 2458 2689 2938 4406 6381' 

6563 6936 7697 8508 8691 9111 

9946 10299 10436 11232 11422 12722 

12852 12953 13144 13841 16206 18287 

19049 19824 20160 20207 21295 22232 

23840 24512 24158() 25668 2.5731 2616J 

26747 31088 31182 31272 31488 31646 

32099 32535 33213 34710 34992 35105 

35957 37227 38513 39468 

Elliıer lira ~nanlar ı 

514 m 221 479 672 1094 
1036 1575 1767 2121 3041 3166 
3210 4156 4171 4176 4202 4208 
4498 4622 4851 5242 .5323 5691 
5559 6172 6310 6533 6733 7230 
7642 7891 8328 84t56 8489 8937 
9245 9369 9453 9714 9795 9958 

10042 10312 10975 11135 11256 11777 
12124 12524 12611 12870 13134 13494 
13615 13733 13850 13861 14009 H243 
14720 14727 14831 14953 15196 15527 
16049 16189 16352 17295 17299 17446 
17508 17794 18027 18407 18500 18567 
19179 19332 19372 19930 19981 20276 
20303 20312 20353 20454 20464 20737 
20845 21325 30368 20384 21430 21489 
21787 21788 22255 22281 22404 22636 
22918 22943 23073 23208 23444 23731 
23896 24595 24707 24736 24757 2544J 
25943 26135 26311 26391 26671 269SJ 
27552 21585 27438 27948 28137 28201 
28217 28505 28517 28709 28670 28731 
28791 29334 29503 29611 29817 30259 
30341 30405 30448 30472 30548 30569 
30750 30795 30840 31384 31943 32032 

§~~AŞ ~~i§I J~991 HJ~1 ~~9~ ~36ıs 
35321 35365 35523 35733 35921 35963 
36302 36338 36683 36848 37102 37249 
37302 37772 37815 37931 38267 38361 
38697 38901 39029 39053 3922.5 39231 
39318 39555 39572 

Oıuwr lira kamnanl.ar ı 
54 181 212 293 336 3fi5 

374 540 645 652 683 712 

Alınanndakl tamu· 
mı blokaj 71k6mı • 20.S74.200 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

762 797 1428 1634 1881 2480 
2507 2720 2~ 2929 3100 3174 
3497 3937 4007 4184 4315 4337 
4446' 4494 4736 4777 4791 47915 
4965 5021 5156 5283 5386 5505 
5721 6214 6342 6489 6545 6723 
67t55 6823 6978 7176 7236 7286 
7709 7760 7845 8210 8390 8497 
8563 8580 8629 8673 9857 9032 
9200 9278 9315 9370 9443 9607 
9638 10084 10329 10797 10818 10980 

11082 11106 11197 11418 11509 11696 

CETVELzJ 

Muhtelif memluetlerdaı kredili olarak 
7apılmıı o~~Ubayaata ald teahhfldler 

7ôblan (T .L. beubb'l•) 

RfflD! Huauıt 
Memleket daireler ,ahıılar YekQn -Alm. ll.156.111 ı:ı. 7110.31& 33.1).)2.4911 

AvuL 57.863 357.741 415.604 
Belç. 43.956 . 4U5& 
Çuoe. 827.HI 582.505 1.189.1193 
Bıtoa. 20.252 20.252 
Ptnl&n. 111 21.176 • 29.057 
Fnn. 1.111 229.lt!> 237.~ 
Holl. 19.342 72.593. 161. 
İncil. 195.Sll 350.101 545.412 
tıp. 19.4110 41.292 60.772 
İıveç. 1.1501.319 307.159 1.908.478 
lıviç. SUS4 2"\.039 • 339.378 
hal. 17.101 316.541 363.642 
Mı car 102.277 172.950 975.227 
Nor. 56.291 67.333 123.631 
Lehlı. 17.739 21.1116 39.555 
Yuros. 1911.691 40.012 2311.703 
Yunan. 54.055 54.055 

Sıfırın . altı ..• 
Zve/lc/ ıan yurd içinde t:n dQ

ıak ı•ı Kır6'ta sıfırın ıltındı 6 de
rıcı idi. 

Bu ıılır, yarın ımkteb talebt:si
nl, tııın da Ankara lcirae1sını dü
şilndUrUr. Sıfırla Jrarşıkarşıya gel· 
dikleri samın, her ikisi de biribi
rinden başka sebeb/erle titrerler. 

Talebe, bütün derı yılım karin-
e. tibi delil de ığustosböct:ği gibi 
ıeçlrmişse ilim dağarcığı yufka 
kılmıJtır. Hoca ile mQmeyyiz de o 
dağırcılrn üzerine yuvarlak şi§man 
bir iıaret koyarlar, bunun adı sılır
drr. 

Ankara kiracısı da - allıh gecin
den versin/ - bit sabalt kalkar, ba
kır ki yorganının dışına çıkan eli 
ayarın tıoluk alnına dokunmakta
dır. Henüz mahmur olan gözünü 
termonHtreye kıldırır: oradalci ci
va sUtunu sıfırdı, yahud da sıfırın -Yekıln 3-762 442 2 911'" ., ' altındadır. Ondan sonra zavallıyı . . . , .... o 6.746.86 

°' bir tellştır, ılır. Bu oda/ar nasıl 
1.- Sipariti mukaveleye batlanmıf mmr? Çoluk çocuk soğuktan nasıl 

oJdufu halde henUs memlekete ithal korunur? 
ıdilmemit olan mallar be~lleri yuka- Kars'ta civa sütununun sıfırın 
rıdaki yekQnlarda dahil delildir. 

'<arsta ısı sıfırın 

alhnda altı derece 
Dlln ,ehdmlsde bava açık ıeçmlı, 

nı gece 5, gUndilz 19 derece olarak 
kaydedilmittir. DUn yurdun prk ve 
cenubu f&l'ki rnmtakalannda hava açık 
difer mıntakalarında iıe bulutlu ıeç· 
mittir. Dün yurdun hlç bir yerinde 
yafıı olmanuıtır. Dün en yUkıek m 
Adanada 25, en dUtUk ııı da ııfırın al· 
tında olmak U.zere Karata 6 derec,dir. 

altına dü§~Sİ, anlatageldiğimiz 

günün Anlcaraya doğru yola çllctı· 
ğını anlatın bir miljdedir. 

Müjde k"Ji~si pek yerinde ol
madı galiba, fakat deği§tirmiyece
ğim. Çoğumuza mUjde değilse bilt: 
yakacak satın dilkklncılara müjde 
sayılmaz mı? Termometredeki sı
lrr, onların da matlllb defterlerin-
deki rakamın önüne her gün birkaç 
sıfır katmıyacak mıdır? - T. 1. 

Batıl itikadlarda moda : 

Hurafe ve batıJ, mentei iıter 
fark, iıter iarb olaun, hurafe ve 
batıldlJ'. Yalnız fU var ki insanlar 
böyle feylere inanmakta da bir ta· 
kmı modalara uyuyorlar. 

Mesela Türkiyed• ıark teairleri 
hüküm ıürtlüiü ııralarda aabah· 
le)oin kapıdan çıkarken aat ayafı 

atmayı uiurlu, rece aynaya bak • 
mayı ufurıuz tayan kafalar •e 
yahut benzerleri Türkiye ıarb 
medeniyet aileıine iyiden iyiye 
katıldıktan aonra da bir kibritle 
Üç ciıara yakmayı, 13 rakamını 
uğurıuz uymakta devam ettiler. 

Türk orduau bir Fatihin idare
sinde, bir de i11ralden aonra büyiik 
baıbuğun kumanda11 altmda la
tanbula iki defa girdi. Garib bir 
tesadüf neticeai olarak bu iki ıiriı 
de ıalı ıününe tesadüf etmiıtir. 
Bizanı çocuklan, bu aebeble aalı 
gününü ufurauz uydılar. Bu U• 

iurau:ıı:luk telakkiıinin nereden 
çıktıfmı bilmiyen n bunu araı· 
bnnala lüzum ıönneyen bir çok 
türklerin de ıalıyı ufurıuz tanı· 
makta Bizana çocuklarına tat çı· 
kannıı olduklannı bilirsiniz. 

Şarkta, arah ayininin ıon çar
ıambaıını, garbda da incilizlerin 
good friday dedikleri bir tane&İ 
müıteana - bütüi cuma günlerini 
uğurıuz sayanlar, hi.la, çoktur. 

Ne tuhaftır; bazı tesadüfler, 
bazı hadiıelerde bu zayıf sinirli 
beyinlerde, örümcek gibi yer tu· 
tan bu "ıuperatition,, lan tekid e· 
der: Mesela üç cıgaraya tutulan 
bir kibritten cııaraamı yakan yu. 
nan kıralmı maymun 11ınnıı, öl· 
dünnüıtü. 

Ajanılar, bu ayın on üçünde 
Filiıtinde dehşetli divanı harblar 
kurulacaiını bildiriyorlar, Acaba, 
oradaki arablar da 13 ün uğurıuz· 
lufuna inanmağa baılayacaklar 
mıdır? 

Zavallı inıan beyinleri, ne ma· 
naaız ıeylerle yorulup duruyor? 

BiR ISVEÇ KARIKATURU ~ 

1: : u'Tl..N& 1 

l~k~ 1 (}.: 

Yatan yolcu (Biletçiye) - itte dörtkiıilik bilet. •• Parayı verdim ya, iıter 
otururum, iıter J'&tanm. 

Çifte taksimetre : 

Benzin fiatlan indirildikten aon· 
ra lıtanbul taksilerinin eaki ücret• 
leri yiizde 16, Ankara otomobili .. 
rinin de yiizde 20 indiriltli. Bu .. 
mir çıkınca, tabii ,takıimetrelerin 
göıterdiii rakamlar itibardan dil· 
fecekti. Yeni rakamlar konulunca• 
ya kadar da eskilerden yüzde 1S 
ve 20 nin hesaplanıp indirilm•ıi, 
halka ilanlarla bildirildi. Bütün 
bunlar iyidir. Ondan aonra ııra tak· 
ıileri değiftirmeie gelmitti. Bir kı· 
ımı toförler deiittirdiler. Delit
tirmeyenlere aorduiunuz zamanı 

- Efendim, mevcud kalmamıtı 
usta bulunmryorl 

Gibi cevablar veriyorlardı. 
Bugün, tehrimizde, hala, bu •a· 

ziyet devam etmekte •• otomobil· 
ler biriıi 35, ötekiai 26 da baıla· 
yan eski ve yeni iki türlü t.aluimet• 
re ile işlemektedir. t 

Eier biraz dalıın iaeniz, acele 
ile arabaya atladığınız zaman lle
tin 35 ile mi, 26 ile mi açıldığma 
balanamışıanız, toförün, her za• 
man, ıize takıimetreainin eaki mi, 
yokıa yeni mi olduğunu aöyliyece• 
iine tüphe edebilirainit. Şu takıi· 
metreleri tezelde] 4'.-ahide irca,, 
kabil olabilseydi .. 

Diplomalı berberler. 

.lltanbul'daki arkadafı~ CSteyC\ln 
telefonla bildiriyordu: lıtanbul ber
ber mektebi mezunları, bundan böy· 
le, ancak mektebten diploma almıt 
olan berberlerin çalıımaıma müıa· 
ade edilmeıini iıtemiıler. 

Eğer bu dilek yerine ıetirile
cek oluraa lıtanbul müfterileri bun• 
dan aonra ıaçlannı ve ıakallannı 
ancak diplomalı mütehaa11a berher
lerin eline teılim edeceklerdir. 

Berberlerimizi ihtiaaım bu ka· 
dar müteauıb taraftan ıörmek in
aınm ıöiaünü kabartıyor: alaylı 

zabite kılıç teılim etmiyen bir ülk• 
de alaylı berbere de ustura veıwni· 
,.eceiiz demek • 

~823 11857 11870 11873 12015 12140 
12176 12249 12451 13190 13294 14252 
14383 14424 14718 14645 14930 14987 
15103 15419 15788 15840 15909 16275 
16391 16528 166~3 16713 17091 11105 
17115 17178 17372 17415 17533 17875 
17972 17999 18198 18204 18229 18250 
18669 18793 19109 19326 19514 19599 
20229 20309 20327 20377 20440 20453 
20826 21006 21091 21483 21609 21616 
21676 21685 21890 22080 22253 22351 
22474 22485 22580 22671 23012 23041 
23048 23132 23149 23233 23287 23481 
23582 23804 23924 23990 24002 24215 
24368 24390 24393 24390 24393 24-469 
24525 24828 24858 24945 25158 254315 
25763 25948 25950 26039 26156 26317 

26438 26631 26678 26811 24871 26956 
27030 27283 27532 27546 27941 28107 
28270 28319 28455 28602 29137 29176 
29258 29516 29535 29568 29753 30275 

30336 30407 30631 30764 30785 30827 
30963 31252 31285 31481 31524 31631 
31632 31941 3194t5 32056 32336 32346 

3.2540 32723 32883 33161 33220 33315 
33443 33549 33579 33653 33679 33712 
337 55 33840 33945 33985 34266 34383 
34507 34605 34618 34727 34737 347t52 
34825 34848 34906 34915 35169 35200 

35355 353S9 35409 35593 35668 35861 
35944 35965 36191 36499 36747 36837 
36881 36936 36976 36984 37240 37363 
37634 37661 37675 37714 37893 38081 
38261 38286 :,s397 38403 38415 38459 
38556 3863738776 38862 38867 39036 
39077 39304 39364 39394 39424 30~5) 
39544 39e24 39711 

En bUyük ikramiyeyi kazanan 
15346 numaranın aon iki raka
mı olan 46 ile nihayetlenen bü· 
tün tam biletler 20 ter, onda bir 
biletler ikiıer lira amorti alacak
lardır. 
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Yazan: Ceviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Size simdi silôh kardeslerimden 
bahsedeyim 

şiddetli davranırdı. Onun için as
kerlerin kendisini sevdiğini san
mam. Ben kendisinden hotlanmaz
dım, ve bereket verain, kendisiyle 
görülecek, hemen hemen, hiç işi.n 
yoktu. 

Eğitmen köyün ziraat memurudur. Yukarda bir eğitmeni ti/tik keçisini tetkik ederken görüyor.unuz 
t t 

ÖGLE NEŞRİYATI - 12.30 
plik neşriyatı. 12.50 Plik: Turk: 
ve halk ııarkıları. 13.15-13.30 Dabı 
rici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 1s3' 

neşriyatı. 18.40 İneilizce ders: ( 
pek). 19.00 Türk musikisi ve halk 
n (Hikmet Rıza Sesıor ve ır 
ıt.30 Saat ayan ve arapça neşri 
1'ürlıı: musikisi ve halk ıarkıtarı 
Muzaffer ve arkadaşları). 20.15 
solo: Nihat Esengin (P iyanoda 
Bi). 20.45 Plikla dans musikisi. 
janı haberleri. 21.15 Stüdyo salon 
sı: (1- Toati: La Serenade. 2- M 
Robert le Diable. 3- Strauaa: K 
ben. 4- Delmaa: Tcndresse. 5· P 
Giaconda.) 21.55-22.00 Yarınki pr 
İltiklil marıı. 

İSTANBUL: 

İyice hatırımda kaldığına göre 
bir bölüğün hazan yarısını, hazan 
üçte, hazan dörtte, hazan da beıte 
birini teıkil eden takımlarda ikiden 
fazla küçük zabit (çavuı, onbaıı) 
bulunmazdı. Bunun bir nizam ve 
kaide icabı mı, yokaa elde mevcud 
bulunmadığından dolayı mı böyle 
olduğunu bilmiyorum. 1885 senesin
de yapılan yeni tasnifte her bölük 
dört sınıfa ayrılmıt ve bunlara kafi 
mikdarda küçük ubit verilmittir. 

Ki.tib, çok çalıtkan ve istidatlı, 
efendiden bir gençti. Biraz Viyana
da bulunduğu için almanca konutu
yor, iyi kötü flüt çalıyor ve domino 
da sık sık paramı alıyordu. 

DECISEN KôYE AID NOTLAR . ı medik, ömrümüz karanlık içinde geç· 
ti . Benim Dunnu,, daha mektebe gi
deli bir ay olmadı, benim yıllardanbe
ri bitiremediğim tapu işini o gitti, uğ

öGLE NEŞRİYATI - 12.30 
türk musikisi. 12.50 Havadis. 
Muhtelif plik nesriyatı. 

. 

Bizim taburun diğer Üç bölüğü 
yüz altmııar mevcudlu idi. 

Taburda 19 zabit (binbatı, yave
ri, dört yüzbatı, on üç mülazım), 
26 küçük zabit, aıaiı yukarı 600 
nefer, 30 gayri muharib (ki.tib, cer
rah, dört borazı.n, 8 davulcu, 4 
yüzbatıların yazıcısı veya hizmet 
neferi, iki öküz arabası ile 18 mek
ki.re beygirine bakmak Üzere 12 
nakliyeci asker) vardı kuvvei um'1-
miyeıi 670 kiti ediyordu. 

Cerrah, kaba, sert ve sevimsiz bir 
adamdı. İtinden de pek anlamazdı. 
Fakat enerjisi ve çalışkanlığma hiç 
bir diyecek yoktu. 

Bölüğün yatlı başçavutundan, 
tentenbelliği, dalgacılığı, şerefsizli
ği, hudki.mhğı ve korkaklığı dola
yısiyle Osmanlı ordusunda rast gel
diğim en kötü b!r nümune olduğu i
çin burada bahaetmiyelim. 

Küçük Durmuşun 
büyük hika.yesi 

rattıı bitirdi.'' 

Şimdi Durmutun babası köy çocuk
larını boyuna mektebe gitmeğe teı
vik ediyormu,. 
Eğitmenin dershanesinde bir de bü

yüklere mahaua kurslar var. Yaşı on 
üçten yukarı olanlar; ders saatlerinin 
dı,ında burada toplanıp yazma, oku
ma, yurd bilgiıi, tarih, coğrafya, he
aab, ziraat, sıhat bilgileri öğreniyor

AKŞAM NEŞRİYATI - ısJO 
dana muıikiıi. 19.00 Hallıı: prtuıarı: 
pehlivan tarafından. 19.30 R 
dram. 20.00 Suat Glin ve arkada~ 
fından türlıı: musikisi ve halk 
20.30 Ömer Rıza tarafından arabca 
20.45 Bayan Muzaffer ve arkadaılal' 
fından türk musikisi ve halk prkı1"' 
at ayarı) . 21.15 ORKESTRA. 22.lS 
ve boru haberleri ve ertesi ıünlitl 
rarnı. 22.30-23 Plakla ıololar, operl 
peret parçalan. 

Bizim yüzbaşının adı Ahmed Muıta
f a Derbend idi. lstanbulda doğmU§, 
büyümüıtü. Çelimsiz ve çirkin bir 
adamdı. Fakat gayet atik, çevikti; 
siması itibariyle de, harektderi iti
bariyle de huysuz bir keçiyi andı
rıyordu. Oldukça tahsil görmüıtü. 
Muharebede cesur ve atılgandı. Fa
kat bölük idaresine gelince burada 
birinci müli.zıma yapılacak bir çok 
it bırakırdı. Birinci müli.znn ise 
bir ~ok itlerin yiikü altında ezildi
ği için, bütün gayretine rağmen, 
çok defa yÜzbatının ihmal ettiği 
itleri tamamiyle düzeltmeğe kadir 
olamazdı. Yüzbaşının kendine mah
sus adetlerinden birisi de, hazan en 
ehemiyetli anlarda bile, hiç haber 
vermeksizin uykuya dalması idi. 
Bazan bu uyuklamalar yalancıktan 
olur, o zaman yüzbaşı, göz kapak
larının arasından neferleri gözet· 
lerdi. İyi yaradıhılı, bazı hususlar
da çocuk huylu idi. Meseli. bir kaç 
kuruı için, bir kaç cigara için, bir 
kaç püsküvit için kumar oynamak
tan hO§lanırdı. Bu kumar, çakıl tq· 
larından yapılmıt 'bir nevi zarla 
vynauınlı ıu 'buu.c 'Y~"'-•t• 1..--~!.!. 

Efitmenler nasıl çalışıyor? W-. 
Küçük Dunnu§ılln en büyük zevki, 

gelecek yıl askere gidecek olan dayıBenim bölüğümün bet zabitin
den dört tanesi mektebli idi ki, her 
yerde bu nisbeti bulmak gÜçtü. Ta
burumun diğer üç bölüğündeki Üç 
yüzbatı ile dokuz mülazımı alaylı 
idiler. Taburumun on dokuz zabi
tinden beti mektebli, on dördö alay
lı idi. 

.............................. 111 .. 111111111 f1 ...................... 111111111111 1 1 111111 iti ... . AVRUPA: 
ıına yazma okuma öğretmek • 

• • • Kii.çük Durmuş'un büyük zevki, gelecek 
yıl askere 1ıidecek olan dayuına yazma oku
ma öğretmektir : 

.. _ Derıini bilmeyince dayının ku
lağını çekiyor musun Dunnu9? 
"- Öğretmen benim kulağımı çek

miyor ki ben onun kulağını çekeyim 
Aldı batında adamın kulağı çekilir mi 
hiç? Falaka babamın zamanında i

OPERA ve OPERETLER: 12.40 
münıter (opera melodileri). 14.10 
furt. 19.30 Prar. 19.35 Biikreı. 20 
berıı (Waener konseri). 20.30 1' 
(fran11.ı operalanndan par~alar). 21 
(Verdi'nin operalarından parçalar). si 

Burada size silah kardetlerimi ta
nıtayım : 

"- Der8ini bilmeyince dayının kulağını 
çekiyormu!un Durmuı ? 

Binbaıı Yusuf Taki İranlı bir ai
lenin İıtanbulda doğmlq bir çocu
ğu idi. Bu zat, Almanyada, birer 
sene de Paris ve Londrada okumuı
tu; gördüğüm türk zabitleri içinde 
en fazla tahail görmÜf olanlardan 
birisi idi. Kendisi ara~a ve farsca
dan batka üç dili gayet iyi konutu-
701"du. Binbatı Taki, idare ve teıki
Jit kabiliyeti bakımından da çok li
yakatli bir zabit olduğu için bizim 
tabur, daima öteki taburlardan Üs
tün bir vaziyet takınmııtır. Bu za
tm cesareti söz götürmemekle bera
ber, alet kartııında fazla heyecana 
kaprldıfmı, ltidaliol kaybeni~lu& de: 

aöylemek lazımdır. Binbaıı, fazla 
disiplinci idi. Bilha"aaa Oamanlı as
kerinin fazla ihmal ettiği kılık kı
yafet düzgünlüğüne fazala ehemi
yet verirdi. Bazı zayıf taraftan da 
yok değildi : koltuklanmaktan zi
yadesiyle hotlanırdı; arada sırada 
gizlice içki içerdi ki bu i.deti ona 
İngiltere öğretmiıti 

~,_ Ôğreımen benim kulağımı çekmiyor ki 
ben onun kul.ağını çekeyim. Falaka, baba
mın zamanında imiş.,, 

mi, •.. " 
İhtiyar köylünün ba,ı, 

çen gençliğine yanar gibi 
sallanıyor. 

ma. 
SENFONİLER ve KONSERLEJl: 

bo'una ge- Hamburı. 16 Münih. 16 Stuttcart. 
sağa sola London - Recional. 20 Varıova. 'lO·' 
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ihtiyar kijyliiniin başı, boşuna geçen gençli
ğine yanar gibi sağa 8ola 1Kıllanıyor ••• 

İvedik'in kenannda bir bataklık 
vardı. Senelerdenberi kurutuıamamı, 

ve köy için bir ııtma kaynağı olmu•-

ODA MUSIKtsı: 16.35 Praı 
uzlar kenteti) . 18 Pariı. 18.10 :H 
22.10 Milano. 23.5 Lükaemburı. 

Kırk bet yaılarmda, yakıııklı bir 
adamdı; ıiımanlığa istidadı vardı. 
latanbulda İıfahan enneniJerinden 
bir karm vardı; ondan bir çok ço
cuk lan dünyaya gelmitti. Bütün 
muharebe müddetince bu binbqı he
pimize Juarıı iyi davranmqtır. 

Binbaıınm yaveri olan kolağaıı, 
doğma büyüme İstanbullu idi. Ken· 
di•i alaylı idi; patalardan birinin 
adamı olduğu için kolağalığma 
kadar yükeelebilmiıti. Kararlarında 
kuvvetli ve soğuk kanlı olduğu için 
hinbaıınm ekıik taraflarmı tamam
lardı. Fakat cahil olduğu için de 
idareıi kötü idi. Biz, zabitlere daima 
pler yÜz göıterir, fakat neferlere 

icad etmişti. Bana daima arkadat
ça muamele eder; sik sık akıl da
nııırdı. 

Birinci mülazım Mehmed Har· 
dar, lıtanbulda yerleflDİt Iraklı bir 
aileye menıubtu. Yirmi sekiz yatın
da, altı kadem boyunda, cüsseli, 
göıteritli bir adamdı; gÜcÜ, kuvve
ti de yerinde idi. Sırp muharebeıin

de müli.zunı evvelliğe terfi etmitti. 
Alaylı idi ve daima ite yarayan bir 
adam olduğu için ilerlemiıti. Yüz
baıı onıuz olmazdı. Binbqı bile 
di. Onun gayretini, çahıkanhğmı 
zaten yukarıda anlatmııtım. Yal
nız biraz geç anlardı. Bir emrin, bir 
kendisine husıui bir saygı gösterir· 
ihzarm, manaımı çabucak kavraya
mazdı. Bazı yersiz hareketlerde de 
bulunurdu. Bu taraflan hariç, ol
mak Üzere iyi ve kendiaine güveni
lir bir zahitti. Ben, ıahaan kendi
ıine fazla bağlı idim. Kendisini sa
dık bir dost tanımıttnn. Tahıili çok 
iptidai idi. Okur, yazardı; hepıi o 
kadar. Sonu var 

Arkadaıımız Cemal Kutay Anka
ra köylerinde Eğitmenlerin çalışma
larına dair tetkikler yapmııtı. Bu 
tetkiklerin ilk kısmını evvelki gün 
netretlik. Bugün de arkadatımızm 
yine lvedik köyÜnde gördüklerine 
aid güzel bir yazısını koyuyoruz : 

lvedik'in bu bünye deği,tirmesi pek 
kolay da olınamzıtı.r: biz, bütün ifler 
QUZ>ClUlKCt:U -••el ~ı.u.uı.tıZ. 
Eğitmen köye geldiği zaman evvela 

yatacak, ıonra ders verecek yer bula· 
mamıftır. Ve belki biraz da köylü bul
mak istememi, .. Hatta eğitmen bize 
gülerek, ilk üç gün yiyecek ekmek 
bulamadığını ve buradan epey uzak
ta olan bir eğitmen arkadatına gidip 
ekmek peynir getirdiğini söyliyor. 

Bize eğitmenin bu eski hikayeyi an
lattığını duyan bir köylü, utanarak 
yere bakıyordu. 

Nihayet eğitmen köyün en kuytu 
yerine düşen köşeısinde bir odacık 
bulmuş. Penceresiz, harab, yıkık bir 
oda.... On bet gün ıüren bir çalışma, 

burayı köyün güzel odalarından biri 
haline getinnit· 
"- Bize kursta marangozluk, de

mircilik, aıvacrlık ve yapıcılık öğreti
lirken, ilk gün bunlann bir muallimin 
ne itine yarıyacağını aormuıtuk. İtime 
ba,ıadığım ilk gün bu suallerimin 
canlı ve unutamıyacağım bir cevabı 
oldu. 

Bu; yıkık odayı onarırken ·köylü
ler toplanıp beni seyrediyorlardı. Es-

tu ..• Köyün içinde olan bu küçük ba
ki ağaç parçalarından pencere per- taklığın köylü tarafından kurutulma
vazlan yapmamı, tehirden cam getirip ar köy kanununun icablarındandı. 
takmamı, toprak tavanı tahtaya çevir- Eğitmen çocuklara, köy kanununun 
memi hayretle seyrediyorlardı. Yıkık bu maddesini anlatırken çocuklardan 
oda içinde dera okutulabilir bir hal a- biri bu bataklığın akıtılmaamı teklif 
lınca köylü bana biraz ıaındı ve et- etmit ve bir pazar günü bu iıin yapıl-
rafırna toplandı.... maaı kararlapıı9. 

İlk günlerde talebeler de u gelmif. O gUn büyüklerden hiç kimse yar-

~~t•J ~~ ..... r~v:u:..~~ ... ~~!~ .. I!~ .. ~ . .... . . . 
kmlanndan birinin oğlu olan kilçük kürekle gelen yavrular; bl!larında e
Durmuı'a aid bir hikiye dinledik. litmen. zaten ıuyu u ve yUbekçe 

Dunnuf; eğitmenin ilk talebeleri a- bir yerde olan bataklıktan bir kanal 
rasında İmif. Kendi&i on bir y&tında aaçrak suyu akıtmıfl&r ve burayı top· 
amma, koca bir deli.kanlı kadar göate- rakla doldurmutlar. Bir gün içinde 

~~i;~riE~!=~~=m':.VU:,i~ ~:!;,· bu itin olup bittiğini gören köylü, er-
da edenni,. tesi gün öğretmenin yanına gclmifler 

''- Bir gün babam, mektebe gidi- ve köyde, köy için yapılacak i'lerde 
yorsun da ne öğreniyonıun? Bizim i kendilerinin de çalı,acaklarını ıöyle
mam efendi seni okutacak i9te. Gayri mi•ler. 
oraya varma, dedi. Eğitmen onlara, yazma okuma öğ-

"Halbuki ben öğretmenden yalnız renmenin evvela kendileri, sonra mem
dera okumasını öğrenmiyorum ki. Ba· leket için en faydalı it olduğunu ve 
bam yıllardanberi dere yanındaki tar- önce bu iti yapmalarını; köy için fay
la.mızın ta'larmı temizlemek için uğ- dalı olan iflcrin neler olduğunu da 
ra,mıf, bu i'i baıaramamı,tı. Hiç te- ancak böylelikle kavrıyacakarını an
ker teker toplamakla Allahn toprağın- latmıf. 
da taı biter mi? Öğretmen bana bu i- "- Yaıı 16 dan 50 ye kadar 26 
tin de nasıl yapılacağını öğretti.,, talebem var. Üç seneye varmu. lve-

Küçük Durmut, babasına, yıllardan- dikte cahil kimıe kalmıyacaktır. Ta
beri yapmadığı bu i9in çkar yolunu lebelerim; evierde annelerine, ablala

SOLO KONSERLER: 12 MüniJI. 
Viyana (ıarkılar ve aryalar). 16.U 
ya (piyano). 17.15 Milano (piyano fi 
man). 18.15 Breılav. 18.15 Stra.ıburl
Kolonya. 19.10 Münib. 20.55 St 
(Çaykovılıı:i konseri); Laypzir (P 
23.15 Droitvich (aolistler taraf~ 
ıerler). 

MARŞLAR. ASKERİ KONS~ 
ları. 7.10 Miinih, 12 Hamburr, , 
(öile kon1eri). 12.5 Budapepe. ı2.sJ ,J 
(alkerl müzik). 19.10 Laypzlr. 20 S 
Kolonya. 24 Stuttcart. Frankfıırt. 

ORG ve KORO: 1& Könirıbd 
Bükreı. 21.5 Breslav (Bach ve ff• 
den parçalar). 22.30 Prankurt. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Brealav. sJJ' 

za. Berlin. 10.45 Hamburı. 11.15 
13.15 Münib. 14.10 Laypzie. 14.15 
16 Breslav, Prankurt, Hamburı, 1' 
berıı. 17 Kolonya. 17.15 Münih. ıa 
19.10 Berlin, Breslav. 19.15 Stuttpr1-
Stokholm. 20.15 Berlin. 21.45 Tulu'-
Viyana. 22.30 Stuttrart. 

HALK MUSİKİSİ: S.30 Frankfııtf. 
nih. 11.30 Stuttprt. 19 Budapeıte ( 
prlıı:ılan). l!UO Frankfurt. 

DANS MÜZİGİ: 22.20 Münih. 23 
furt. 23.25 Brüksel. 23.5 Budapeıtc. 
23.30 Krakovi. 23 Milano, Roma 23 • 
WUna. 0.30-1 Droltvlch. 24.-2 LiikS 

anlatınca, ihtiyar köylü oğlunun mek- nna da yazma okuma öğretiyorlar. temsil salonu olacak kadar 
tebe gitmesine izin vermit: Onlar için de aynca bir kunı açmayı- dershaneye bakarak ıöylendi: 

"-Ne yapanım evlad, diyor. Cahil- da dütünmilyor değilim.,, "- Acaba bu derıhanc büti1Jl 
lik İfte .... Biz okuma yazma öfren- Sonra; herhangi bir kazamızda bir lüye yetecek mi?" 

ru uzaıub ıiden bir nhtmı gördü. Oraya doiru iı.t' 
ledi. 

itte, böylece, aahabı etti. Şimdi, saat on bir bu· 
çuktur. Odanm yan kapalı pençerelerinden bir 
yağmur kokusu geliyor. Perdeler, hafif hafif kı· 
mıldıyor. Sokağın gürültüsü o kadar fazlalaımıt
tır ki, bütün tramvaylar, motoıildetler, arabalar 
odanın ta ortasından geçiyorlar gibidir. Arada bir, 
doktor Hikmet'in hiç alıtmadığı bir aea, bir fer· 
yat, bir boğazlanan hayvan aayha11; bir otomobil 
kliıkıiyonu... Genç adam, bir müddet, tatkm tat· 
kın etrafına bakındı; fakat, gördüğü teylerden 
hiç hotlanmamıı gibi tekrar gözlerini kapadı. Ba· 
tında bir külçe kurıun ağırlığı vardı. Belli batlı 
hiç bir feY dütünemiyor, yalnız vücudunun tayin 
edilmez huzursuzluğunu dinli.yordu. Kendi kendi
ne sordu : "Aceba, haıta mıyım ? ,, Nabzını say-

BİR SÜRGÜN 
Fakat bu, o kadar kolay olmadı. Arabalı, mtJI.' 

ıikletli, biıikletli bir kalabalıkla kaynapn bu -" 
tı yol aizmı geçerken, haylı tehlikeler atlattı; bit 
kaç kiıiye çarptı, bir kaç arabacının kaba .. ı.
söiüntülerine uğradı, bir otomobilin korna ,,..;1' 
le f8§ırarak öne arkaya, aaia sola bir takım -" 
lünç hareketler yaptı, nihayet, kan ter içinde, ~ 
ırki rıhtımın kaldırrmlanna varabildi. Bir müdd" 
durdu. Genit bir nefeı aldı ve nhtmun ..ddi ._, 
tünden taıkm ıaıkm "Seine,, nehrinin .Watd" 
baktı. Dün, gece, kendisine o kadar earareaıi:a ı" 
rünen ve içinde bir takım heyecanlar ~and.,.
bu sularda timdi hiç bir mana, hiç bir cazibe b" 
lanuyordu. Kartı aahildeki aal&flan hanyolar , 
yalnız lzmirin "Karatatmı,, , "Bahribaba,, unı 19" 
tırlattı. Doktor Hikmet, kendi kendine : 11c.ıf' 
ıey; timdiden kaçtıinn yerlerin haantini mi ~ 
meie batlıyacaian ? ,, Hayır ? Hayır; Iıte, fi~ 
rin öbür yakasında, keıtane ağaçlannm dalları _. 
raıından aaıl çizgilerini gördüğü tU Renesam )li' 
na, mutlaka "Louver aarayı,, olacak. F arkma .ıf' 
madan arkaıında bıraktığı köprü, belki "A-111' 
lizt,, di; belki tU biraz uzaktaki "Pont Neuf,, .. 1' 
"Pont Royal,, dir. Büyük ihtil&I yıllannda her ılfll 
11Concierıerie,, den kalkıp "Conventioa,, me~ 
nına giden, mahkUnı arabaJan ihtimal bu k~ 

dı. "Hayır, 70 ! Bir ,eyim yok. Dedi; kalkayım; 
Bir sıcak çay içeyim. Bir yıkanayım.,, Fakat kı
mıldanmaya mecali yoktu. Büyük bir gayretle e
lini bat ucundaki zile uzattı. Yarı kapalı kirpikle-

rinin altından tekrar etrafına göz gezdirdi. Bu 10§ 
ve küçük otel odasında eıyanın tıklım tıklım bir 
hali vardı. Kötedeki aynalı dolabla orta yerde 

duran yuvarlak masa ve iki pençere araıındaki 
lavabo, ne biçim, ne renk bakımından biribirlerini 
tutmuyordu. Saçaklı, farbalalı, güvez kadife per
delerden, en az yirmi bet otuz yıllık bir eskiliğin 
kaaaveti intitar ediyordu. 

Doktor Hikmet'in ziline henüz bir gelen olma
dı. Bir daha çağırdı. İki üç dakika sonra, odanın 
kapısmdan genç bir uıak kafaıının kanıık, yağlı 
perçemleri uzandı : 

- Ne arzu ettiniz efendim ? 
Bu sözün aöylenit tarzmda "böyle üıt üıte ne 
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çağırıyorıunz ? Zorunuz nedir ? ,, gibi bir mana 
vardı. Doktor Hikmet : 

- Bir çay, dedi. 

Utak, evveli, bir feY anlamamıt gibi durdu. Son
ra laubali ve alayc.'ı bir tavurla cevab verdi : 

- Şu halde zile Üç defa daha baaın. Benim si
ze yapabileceğim hizmet ancak ıu perdeleri aç· 
mak olabilir. Buraıı bir tarab mahzeni 

0

gibi karan· 
Irk. Siz, onun için bu saate kadar uyuya kaldınız 
sanırım. 

Perdeleri açtıktan sonra yatağa yaklqtı. Par
mağını üç defa zilin üatüne baıtırdı : 

- itte, dedi. Bu garaon için .. 

Doktor Hikmet, içinden "Allah encamını nay
retsin. Pariıle ilk temaıımız iyi baılamadı.,, diyor· 
du. 

Bu zil çalma erki.nı, bu beklememeler, hizme
tindeki bu laubalilikler, bele bir banyoya ıirib 
yıkanabilmekteki güçlükler yüzünden, Doktor 
Hikmet, ancak saat dörde doiru otelinden çakma
ğa muvaffak oldu. Gerçi vücudu biraz dinlenmiı: 
batından o ağırlık kalkmıttı. Fakat, bu büyük ve 
meçhul tehirde geçireceği ilk ııüne muayyen bir 
iıtikamet vermek için kendinde lazım ıelea zihin 

YAKUB KADRi 
açıklıimı ve enerjiyi henüz bulamıyordu. Geliti 
ıüzel, bal km içine katrhb sidiverdi. Yanından ıe
çen bütün inaanlarm pek mühim ve acele iti olan 
kimselere mahaus bir aüratli yiirüyüıleri, bir sağa 
aola bakmadan gidib gelitleri vardı. Onun içindir 
ki, doktor Hikmet, daha ilk adımdan itibaren ken
di yiirüyüıünde ummni ahenge uynuyan, aluayan 
ve yabancılıimı aleme ifta eden bir te7 buldu. He
le, Atinadan aldığı küçük damalı incecik ko.tümü 
ve panama taklidi huır f&pkaıı elueriyetle koyu 
renk, düz kumatlarla giyinmit ve bqlarında fötr 
veya melon ppkalarla dolqan bu halkm arasın· 
da o kadar aykın ıörünüyordu ki, Doktor Hik
met kendiaine adeta tenha bir köte bulub saklan
mak ihtiyacmı duyuyordu. Herk.. bıyık aJtmdan 
gülerek ona bakıyor ve "bu acayib adam da kim
dir ? ,, diyor, gibiydi. Zavallı, bu ıarib hiuin teıi
ri altında kopn:asına yürümeie baıladı. Hafif, 
ince bir yaimur yaiıyordu ve yan taraftan eaen 

bir rüzıar kenarlan geniı, yumutak f&Pkaanu her 
an batından alıb götürecek gibi oluyordu. Yürü
dü, yürüdü, yürüdü. Küçük bir meydana çrktı. 
Şimdi, buradan hanıi istikamete yönelmek lazmı 
geldiiini tUID'lamaıı icab ediyordu. S.i tarafta 
bir köprü .... bu köprünün )"&DUidan yukanya cloi· 

.• .. . d lerd0 M fi nun uzerın en ıeçer ı ve araeyez tarkılal'I 
trampete aealeri ... Hey gidi zamanlar hey ... ~ 
Hikmet, kendini böylece avutarak yürürken, tÖ' 
leri ıayri ihtiyari, e.ki kitap sergilerine ilitti. ~ 
du. Zaten bu noktada tam aradığı tenhalık .ati' 

(Sonu var) 
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Yomr~'nm elması 
l :A.ınaıyanmki daha meıhur, daha 
ezzetli olmakla beraber Yomra el· 
aı.aının bütün elmalar üzerine kı
:eıni Vardır, çünkü elmanm ilk ye• 
ll~tiii ~er orasıdır. Vakıa, nebatat 

yı havanda dövdükten aonra emzik· 
li genç bir kadının sü4iyle karı§tı• 
rarak yaptıkları merhemi göz has· 
talrklarma, ıatlıcana kar§ı ili.ç di· 
ye kullanırlardı. Aralannda bazı 
tabiataizler de çürük elmaları ya· 
rarlar ve çıbanlar üzerine lapa ola• 
rak koyarlardı. Böyle münaıebetaiz 
Haçlara •kızan baıka hekimler de 
elmaya türlü türlü fenalıklar atfe· 
derler ve elmanm İnsanı zehirledi
ğini, bat dönmeai verdiğini iddia 
ederlerdi. 

• 
Bütün ıehirlerin imar 
planları yaptırılacaktır 

hlılerı elmanın ilkin Trabzonda 
)'etiıtiğini yazarlar. Halbu ki Trab· 
bnun en meıhur yemiıi haınai ba-
lıdır. Y ornra Trabzon• pek yakın 

olduğundan elmanın vatanını uzak· 
lan tetkik eden &limlerin Yomra ile 
haınıi babğmın vatanını biribirine 
k&rııtırnuı olduklan filpheıizdir. 

.Havva anamızın kocasına yedir
lnıı olduğu methur elnıanm o da yi
be Yornra elması olduğuna dair ya· 
•ılnııı vesika bile vardır ı Tevrat'· 
dald Aıniyetül-Aıani tuhaf bir ıiir 
lnecınuası olduğundan arada ııra· r· ~u okumaiı severseniz orada 
ıraıl lcızllJın sevgiliıini ormanlar· 

dau ı 'ğ" • ili e ma ağacına benzettı ını ve 
le\'gilisinin gölgesinde otumıayı 
~diiini anlattığı ıiiri ıörmüııınız· 

Ür, Y oınradaki elma aiaçlan da 
Slllar ağacı kadar yüksek ve geniı 
olu · b'I' r, ınaan gölgesinde otura ı ır. 

Baıka yerlerdeki elma ağaçları 
IÖlgelerinde oturulacak kadar bürk olmazlar. Jarail kızınm çınar ·-
acı kadar iri bir adamı sevmesine 

IÖre zevkinin pek acayib olması ta• 
l'lfı tabii baıka.. Gene aynı §İİr 
ll'lecınuasmda çmar ağacı gibi iri ı .. 
.. ail oğlunun aovgilisi kızm nefeıini 
elnıa kokusuna benzetmesi de ga· 
tiptir. Şimdi biz biliyoruz ki nefesin 
•l?na gibi kokması epeyce ilerlemiı 
telcer hastalığında asetondan ileri 
l•lir. Zanllı aıık .. 
b' Bu tiirler garip olmakla beraber, 
ıze iki teYİ öğretirler : Pek eski 

Za.tr\llnlarda bilinen elma ağacının 
'Y Olrırada yetiıen iri bir aiaç oldu· 
flınu, aonra da bu ağacm verdiği 
Y~itin pek ziyade rağbet ııördÜ· wu·· nu. 
Elmanın gördüiii bu rağbet aon

t&ki asırlarda da devam etıniıtir. 
Onu bir taraftan yemi§ olarak ye
ineği, bir taraftan da tarabını ke
)'İfli bir içki olarak iç:meği herkes 
9-vdikten batka, hekimlerde elma-

Qv ı ~ y 1 ıu 1 l ı 11 I i S ; 

imtihanları 
Bu yıl ıorgu h~kimliği imtihanına 

tlbi tutulacak olan sorgu hakim vekil
lc~inden birinci grubun imtihanı önU· 
;?zdeki paurteıi günü yaprlacaktır. 

•1rinci grup imtihanına 33 sorgu ha· 
~ıın. vekilimiz girmektedir. Bu sorgu 
,.,lkını vekillerimiz, Uzunköprüden 
oB. lanıail, Zaradan Gaffar, Burdur· 
d~ Bc!'hçet, Ayancıktan Arif. Zileden 
ll:dıb, Erdekten İhsan, Nevşehirden 
ıruhiddin, Cebelibereketten Kenan, 

• t&nakkaleden Ali, Silivriden Hilmi, 
Tokıddan Ahmed, Somadan Adnan, 
Çorludan Hayri, Akhisardan Ruhi, 
~arkt Karaağaçtan Cel11, Alanyadan 
ırehıned Nuri, Muttan Sab~i, Aksa· 
raydan Muhiddin, Savurdan Raci, Toı· 
Yadan Sıdkı, Ulukııladan İhsan, Yalo· 
"adan Said, Manisadan Fethi, Tarsuı· 
tan Kimil. Bolvadinden Sabri, Van
dan Zülfikar Gebzeden Burhaneddin, 
:Bigadan Mehmed Rasim, Beypazarın· 
dan Necati, Erbaadan Fahri, Bursadan 
Ali Rıza, Gerededen Edib, Kızrlcaha· 
lnaından Remzi dir. 

Bugün bile elmanın, hiç olmaz· 
ıa yardımcı bir illç olarak kutlanı
labileceiini söyliyen hekimler bu· 
lunur. Kimisi kanda asit ürik top· 
lanmaıına mani olacağını, kimisi 
müzmin romatizmaya iyi geleceği· 
ni söyler, yine zevklerinden ıüphe 
edilmesi lazım gelen bazıları da 
elma kaLuklannm kurusundan toz 
yapılarak kaynatıldıktan sonra su· 
yunun idrar söktürmek için içilme
sini tavsiye ederler • 

Doğrusu, elma ilaç olmağa değ· 
mez fakat iyisi bulun11raa, ıüzel ' . kokulu ve lezzetle yenilecek bır ye· 
mi~tir. lyice çiğnenerek yemek ıar· 
tiyle hazmı da kolay olur ektisi, ıe· 
ker hastalarınm da seve aeve yiye
bildikleri yemiıtir. Odalarımızda 
mangal bulunduğu zamanlarda kül· 
de pifirilerek yenilen elmalar en 
kolay hazmedilen elmalardı, man· 
galların yerine aob~ar ve kalorifer· 
ler geldiğinden beri, elmanın da 
kompostosu külde piımit teklinin 
yerine kaim olmU§tur. Fakat me· 
raklıları hala furunda piıirilmit el
mayı batka her türlüsüne ter-
cih ederler. Alafranga hamur tath
lan araaında elmayı sevenler de git
tikçe çoğalmaktadır. Şu kadar ki, 
bizim hafız efendi, içeriıine tarçm 
katılmı§, bir kaç parça limon kahu· 
ğiyle kokusu daha güzelleıtirilmiı, 
üzerine de bir lüle kaymak konul· 
mut elma kompostosunun bütün 
tatlılardan üstün olduğunu daiına 
iddia eder. 

G.A. 

ULK.U 
. --HXLKEY.LERl.DERGISI 
Aylık kültür mecmuau 

ikinciteırin sayııı 

Ankara, kurak ve çorak bir yayla
nın orta yerinde kurulmasına rağmen, 
TUrklyenin en gUzel tehridlr. Bunu 
her gören yabancı ve her gUn biz söy
lüyoruz. Ankara gün geçtikçe daha 
üzelleşiyor, her yıl güzel yollar, 

bloklar meydana geliyor. BU•n bu 
güzelliği tehir planına borçlu olduğu· 
muzu bilmiyen acaba ~ar mı 1 ... 

İstiyoruz ki, bütiln tilrk \jehirleri 
de böyle gilzel olsun, tek taf, tek a
ğaç, plana göre dik.ilsin, cumhuriyet 
devrinin bütün caerlerf geliti güzel 
yaprlmıt ı,ıer olmaaın, bir planın, 
zevl« bilgiye ve aıhhatc istinad eden 
bir pl&nın bir parçasını te§kil etaln .. 

••• 
Cumhuriyet bayramının ferdasında 

Kütahya belediye risinden mektub al· 
dım, diyor ki: " .... bu yıl bayram her 
yılkinden daha sevinçli, daha heye· 
canlı geçti. ÇUnkU bayram günü, 
memleketin yeniden yapılan lise bi
nasının, modern hastahanesinin, iatas
yon • ıehir bulvarının, on dört dersha
neli güzel bir ilk mektebinin ve seb
ze halinin açılış törenlerini yaptık. 
Stadyomu da ihale ettik .... " 

İmara. medeniyete suıamı' bir mil
let, cumhuriyeti; manevi ve maddi ta

bada yapı olarak telakki ediyor. Yur
dun heyeti umuiyesine ~mil büyük e
serlerden başka bir kasabanın dar aı· 
nrrları içinde yükselen bu kadar çok 
vıc faydalı tesiat 1'\e büyük· şükran ve 
heyecan kaynağı oluyor. Kalkınma 
yıllarının tarihini yazanlar bu yolda 
emek sarfeden valilere, belediye reis
lerine teşekkür etmesini bile<:ekler· 
dir. 

••• 
Kendi ıeçim dairemi misal olarak 

alırken, görüşlerimde daha az hataya 
düştüğümü sanıyorum. 

Yılda bir kaç kerre Kiltahyaya gi
dip ilbayımla ve hemşerilerimle gö
rilşürlren karşunıza ilk engel olarak 
plansızlık çrkar. Nereden ba'layaca
ğız, neyi nereye koyacağız? Bu güzel 
hastahane yükıeldi, acaba orası yeri 
mi idi... Bir kerre ypddıktan 90nra 
onu orada değeri ve güzelliği ile öl
cülü olarak nasıl çerçeveliyeceğiz .. 
'\cuı UCUACVJ YA}'.luu.o. .ı. ..... ~u•ı.AuJ.&•ı v• 

nun temellerini nereye oturtacağız •• 
Kiltahyada AtatUrkUn bir bUıtUn

den bafka henlb:, büyük Kemalizm in
kıllbını canlandıracak bir anıtnnu 
yok .• Bunun her gtin ektıikliğinl du
yuyoruz ... Böyle bir anıt ne tekilde 

Atatürk'ün B. M. Meclisindeki, nu- olacak ve şehrin hangi meydanına ko
tukları, Tilrk inkrlAbı: Şükrü Kaya, nacak ... Plln olmayınca böyle bir anı· 

14 üncü yıl: F. R. Atay, Bir cumhu- tı nereye koyacağımızı bir tUrlil keı-
U tlrcmiyoruz, Kaç sanatklrla husuıl te-

riyet yılı: Kemal nal, Cumhuriyet maslar yaptım bize anıtın dikileceği 
çocukları: Şakanau, Orta zaman tilr~ yerin katt plAn ve kroki&ini ver.iniz, 
ve isllm dünyası: Prof. A. Nez, İyi etrafının fotoğrafını çektiriniz, dedi· 
adamın ruhiyatı: F. Rauh, Böceğim- ler. tık hatıra gelen yer bir kıtla mey· 
Kaos (Şiir): Coşkun Ertepınar, Hi- danıdrr. Kışla orada kalacak mı, ka· 

. lacaksa meydan ne şekil alacak ki, o-
ldye: Nahid Sırrı, Eski rus tarihle- na göre bir adım atalım .... 
rinde kara kalpa~~ann rolü: Dr. Ra- Elhasıl bütün gUçlUkler plin ek
vski, Ya§amak (Şur): B. Kemal Çağ- eikliğinin üzerinde toplanıyor. Plin
lar, Ayaş ve aya~lı şairler: H. T. sızlık yüzünden, bugünün mihrabı, is
Dağlıoğlu, Zirar hapishaneler: H. tikbalin inan ve cesaret hazinesi olan 
Aydıner, Köroğlu hakkında notlar: anıt itimizden tu~n da, bi~ tek afa~ı 

d El in, Halkevleri h be 1 • ner~ye ve naarl dıkeceğlmızi bile bı-
S. Mura ç . • a r e lemıyoruz. 
ri: B. K. Çağlar, Fı~r ~~yatı: Nahid Peki o halde bu i§e neden baf· 
Sırn, bu sayıda Ataturk ün kuşe ki- lamadmız, diyecekıiniz .. PlAn yapmak 
ğıdı üzerine basılmıt bir resmi vardır. için hartaların tamam olması Jhım, 

Hayat, sen ne gü:Zelsin! 
KulilbUn aaıl iyiliği bir takım zatlarla 
tanıımağa imk&n verwesinde idi: Aza 
olml\ğı menfaat veya musamaha kolay· 
la§tırmakta olduğundan bu gibi ku· 
lilplerde ,zaruri olarak her çeşid insan 
bulunmaktadır. İstanbul gibi koca bir 
şehirde herkesin hakiki vaziyetine da· 
ir doğru maH1mat almak mümkün mil· 
dilr? Harbdan beri muvazene o halde· 
dir ki bugün çok mUsaid ticart vaziye· 
ti olan bir it adamı, iki tasfiyeden son
ra bat aşağı yuvarlanabitmektedir. Bu· 
nu bilmiyen olmadığı için de Hilıeyin 
Tuğrul'un kalkınıp yuvarlanı§lan ve 
yuvarlanmı§ken tekrar kalkı§ları, ora· 
da kendisine bir nevi canbaz, fakat 
takdire layık namuakar bir canbaz na· 
zarile bakılarak zekA.sınçlan, cesare· 

Kötü 
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Bu teklife karşı, ben, herhangi ehe
ntlyetlice bir teşebbüı için paramızın 
~tttniyeceğini söylediğim zaman der· 
h'1 .. 

ıtıraz ediyordu : 
- Para lüzumlu bir ıeydir, o muhak· 

lcak: fakat daha lilzumlu olan fi k i r • 
d i r. 

\'e fikrin paradan eheıniyetli oldu
l~nu iıbat için de bir takım misaller 
&oıteriyordu. 
~ihayet ,düşüne taıına, koıa a.rvay~ 

lkı 11 keşfettik: biri bir takvim, dıgerı 
de bı'r s b . . :d. a un ışı ı ı. 

1 
.1'akviın; girmesi yaklaşan yeni ıene 

~ın basılmakta olan alelade ceb tak· 
"1ınlerinden birine bir o kadar yaprak 
daha ilive ettirerek bu yapraklara yilk· 
•~k fiatla alacağımız: illnları bastırıp 
~!ne Yilnek fiatla elden satacağımız 
ır ~•kvimdi. Sabun: ıofuk ıu sabunu 

denılen Pi§memiı ucuz sabuna bol 
eaan, koydurup küçUk kUçük kestire· 
tek zarif klğıtlara sardıracak ve üze· 
rfne Yeni bir marka koyarak el aabun· 
ları için ucuz bir :fiata iıportada sattı· 
racatınıız bir aabundu. 

günler 
Nakleden: N. B, 

Bu iki it diğer herhangi bu çe§id iş
lerden ne daha iyi, ne daha kötü idi. 
Büyük gayretler sarfı mukabilinde, 
bizi zengin etmiyona da pek fi.la geçin
dirip gidiyordu. Bununla beraber göz· 
!erimiz yine büyUk avlarda idi, Fakat 
bu büyilk avlar, ya burnumuz iyi koku 
almadığından veya daha kurnaz avcı· 
}arca çoktan avlanmış olduğundan, 
bize raatlamıyordu. 

Hüseyin Tuğrul zenginlik zamanla -
r.ında mUessiılerinden olmuı bulundu-
ğu "İktisad ve sanayi kulübü,, ne, a
vunmam, ahbab edinmem için, beni de 
fi.za kaydettirdi. Ku!Ub binaaı Beyoğ· 

lunda olduğundan ticaret randevuları 
için pek elverişli idi. Bundan baıka u· 
cuzca fiatla iyi de yinilip içildiğinden 
Cici'nin pi§irdiği yavan yemeklerden 
arasıra kurtulmuı oluyordum ... Biçare 
kız, benimle tanışıncaya kadar peynir, 
zeytin ,sucuk gibi yiyeceklerle geçin· 
mit olduğundan iki yumurtayı doğru 
dürüst pişiremiyordu. Fakat şimdi bir 
mutfak kitabı aldığından aşçılıkt~ ol
dukça terakki göstermeğe başladı. 

tinden ve zevkli arkada§lığından dal • 
ma istifade edilebilen bir adam tellk • 
kisi temin etmi§ti • 

Bund'an dolayı, Hüseyin Tufrulun 
bir çok tanıdıkları vardır. "Tuğrulcu. 
ğum 9u işe bakıverir misin?", ''Kar· 
detim Hüseyin, fU me.eleyi hal etıe· 
ne !''gibi ıözlerle onun kulakları her 
gün dolar. Eğer Hüseyin Tuğrul biraz 
daha ciddi veya daha u ıenerl olKydı 
bu münasebetler sayesinde çoktan 
zengin bir adam olurdu. 
Hüıeyin Tuğrul vaaıtuiyle ben, 

me§hur milteahhid ve zenginlerden İı
mail Zekiyi tanıdım. 

İsmail Zeki kamburumsu, gençli
ğinde çirkin bir adam ıayılmamıt oJ
duğu uzunca boynundan ve takakla· 

bir c;ok metodların hazır olması Ui· 
zınr Hfrtaların tam bir kontroldan 
geçip ııhatine inanmak lazım.. BUtUn 
bunların arasında bcldiyenin dar büt 
çetinden epey bir para ayınbak Il
ımı ... Pl!nı makQl bir para ile, aall· 
hlretli bir kafanın. yapması lazım .. 
Fakat bu arada Kütahya hastahane, o
kul, ıtad, hal, yol ve su iatiyor, cum
huriyet hayatı da alikadarları bit' an 
önce bu ı,ıeri batanna.k vazife v<ı mec
buriyetiyle kartı kaqıya bulunduru
yor. Bütlln tUrk tehirleri için tatbiki 
kabil olan bu ınisal, her yerde yükse.
len gllzel ~erlerin henüz pek azı bir 
ıehir pl!nmın bir parçası olarak yer
li yerine konuyor. Bu hal, plin itini 
hUkUmetin bir hamlede cebri olarak 
baynnak huauıundaki kaıuının isa
betini bizı kolaylıkla iabat eder. 

Bui\in nUfuıu on bini geçe~ 80 şeh
rimizden ancak yirmi üçünün pllnı 
yapılmıt vıeya yapılmak üzere bulun· 
maktadır. 

En gUzel plln Ankaranındır, c;ünkU 
beynelmilel bir mUıabalcadan çıkmış
tır ve devlet bu plin için çok paı 
harcamıftır. Area ve mülk ıahibleri 
nin huıui menfaatlerini, şehrin yük
ıek menfaati çerçevesi içinde tahdid 
-eden bu pl!nın aadakatle tatbiki içın 
büyüklerimi• Ankara belediyesı 
imar ınüdrlüğü büyük hassasiyet ve 
gayret göstennitlerdir. Bugün yUkse 
len bu ylice eseri; plana sadakat göste
ren ve bu yolda hatıra gönüle bak.mı· 
yan medent bir karaktere borçluyuz. 
Yarın plina kavuşacak tilrk ıehir

lerinde, pllnm tatıbiki vazifesini üze
rine alacak yurddaflar, pllndan bekle
nen faydayı hasıl etmek ve onu de
vamlı kılmak iaterlenıe, her ne baha
una olursa olıun onun anasına ve te
ferruatına sadık kalmakta 11rarla mil· 
kelleftirler. Yoku pl~, için harcanar. 
emek ve paralar hc<ier olmu9 olur. , 

••• 
Ankaradn ba~ka bugün, Afyon, Ak

hisar Antalya, Aydın, Giresun, Kay
seri, Kaatamoni, Muğla, Upk ve To
kadın plAnları yapılmıt veya yapıl
maktadır. Diyarbekirin pl!nı var de· 
mektir Edremidin plinını nafiamız 
v:ıntm:,u:tır. Gaziantebi. lzıniti, Tar
auau, Menaini ve Adanayı Profesör 
Yanscn hazırlıyor, bitinnlf tayrlabi
llr. Erzurum.la UçUnctl umumt mUfet
tif metguldur, eeulr bir imar ılyue
tinin merkezi olan bu doğu9larımız, 
devletin yardımı ile yaralarını sara
caklardır. 

Niğdenin plinını Profesör Neğli 
hazırlamıttır. Nazillinin yeni kıamı· 
nrn pltnı vardır. Malatyarun mcv.zü de 
ot .. Ankara imar mUdUrlUğünce ha· 
zırlannııf bir plinı vardır. 

• İzmlrin yangın yerinin pllnı vardır, 
fakat esaslı bir tashihten geçirilmesi 
zaru11etini, her gUn ilerliyen tehircilik 
bilginıiı: bize telkin etmektedir. Şeh
rin yanma.mı§ kısımlan da hem turis
tik bakımdan ve hem de imar bakı
mından plinlanmalıdır. 

İ•tanbul, Türkiyenin değil, dünya
nın en güzel fChrİ, artık bir mahalli 
it o-ıına.ktan çıkınıttır, Devletin umumi 
itleri araarnda ele alınmak bahtiyar
lığına mazhardır, Cel11 Bayar hilkUme· 
tihin ~rogramına bu ıehrin imarı işi 
belli ba,ıı bir bcnd olarak girmittir. 
Profeeör Prost'u kıakınan ne kadar 

• rında kalmıt açıkça kumral taçların-
dan belli olan ve konufurken gözle· 
rini kırpan bir adamdı. 

HUseyin Tuğrul zengin müteahhi
di bana tanıttığı sırada kulağıma eği
lerek: 

- BUyilk h .. rbten evet de zengindi, 
harbte kazandı. harbten ıonra bir feY 
kaybettiğini it itmedim; bir buçuk iki 
milyonu olduğunu iararla ıöliyenler 
var, diyordu. 
Kırk aene evel Manutirden gelmi1. 

olan lemail Zeki, ekaik tahıiline, hat
tl tahallslzliğine rağmen blyük ka· 
zançlar teminine muvaffak olmut, 
fakat lıtanbula bir türlü intibak e
demlyen bir manutulı olarak kalmı•
tı. Kurnaz, tedbirli, inadcı, ve niha· 
yet dercede çalıfkan bir adamdı. Her 
gUn kulübe gelir, bet liradan fazla 
para kaybetmemenin yolunu daima 
b~lur, .Yem•jini yer ve aonra, evine 
gıderdı. Çok zengin olduğu için ken· 
dlıinden it iatiyenlere veya it teklif 
e~~lere kartı keyfince hart.ket etme
ıını bilir, memurları ve işçileriyle pat
rondan ziyade arkadat veya ortak gl· 
bi yaşardı. Hepılne yardım eder, içki 
ile mücadele ma:kaadiyle gençlere 
ıporu ve • kim bilir ne için • olgunla
ra da tuırrufu tavsiye ederdi. 
HUıcyin Tuğrul bana lımail Zeki

den bahıederken, mahzun bir tavırlı: 
- Mükemmel bir tip ama bizim 

müşterimiz olam~z. dedi. 
Bu sebeJedir ki bana göstermekte 

oldufu al!kaya taııyor ve bunu aa-

• 
11 ilktetrln tarihli 202 in.el nyıaı 

9u yuılarla çıkmıttır: • HUM.meddln 
Bozok: Kokurlyukay, teman Hakkı 
Baltacıoğlu: gençler Ye mUtek•dler, 
G8kauda Uç tecrilbe, eıtetlk dersleri, 
hayatım., Subhi Nuri: ıençler Yt mUr 
tekaldler, Hilacvin Avni: hayat paha
lılığı, Hakkı Toklu: beynelmilel ti· 
caret, Kerim Sadi: maddecllilln •· 
ıuları, iç ve drt to1yete: JrültUr, kl
tab haberleri, Esplon. (Caauı romanı). 
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iki gencin hikayeleri 
Şal"k .illyetlerinden birinci• dolw 

mut. oncla okumut •• 80ftl"At 5i)-a. 
.. ı Bilril• okulunda uhtilinl t .. 
mamlryarak yine .-,rkta bir kasaya 
kaJ!ftakam ••kili olmut olan bir 
r~ ka:rmakamlıta ualet• bir 
haıkaar tayin edildili içh. W'•J• 
nakledilmek arauıunda bulundufu
na Mran lmirine IU cnaln .,..fi 1 

Ortayayla - Annem babamı bırakarak 'b• 
• ,.,. r•1-ni7or. Çok yalım lcalchm. 

Sıvat Halkevi tarafındın neıredl· Denia kıTfamda bir yere ta,.mbni 
len bu aylık mecmuanın eylQl, llktef- ne. ed...im. 
rin tarihli 7·8 num

0

ırah aayılırı bir O ründen beri bu eös1erl• IMra· 
ırada çıkmııtır. Bu uymın yaaıları iter Maurice Barrie'in "Kök.Osl•,. 
ıunlardır: Fikri Gilnıel: cuınhurlye· romanı " "Keltane kabutund .. 
timizin 14 Uncil yıldönUmU, M. Ye· çrkmlf, kabufunu befenmemiı J,. 
ner: bilyilk bayram, 41.f. özklper: nMMlini, naarl olUJ"OI' bllmem. bir 
cumhuriyet bayramımız, C. GUltekin: arada •• bir anda hatırlıyorum. 
dil lnktllbımu hakkında konfecana, 
1. CUslan: ticari, iktııadt, aınat alın
daki zaferlerimiz, ortay ayla: menfi 
haberler, Behçet Kemal: Ankara yo
lunda tarih kurultayı Uıerlnde (U· 
lusta~). H. Nezihi: Ruh .. tl'den par
çalar. Folklor aayfaaı. 

sanatkir vardır, tehirclllk eanatktrla· 
rı araıında muhakkak ki, bu f ranııı 
otoriteli kadar, taöiatln ıU~llilçlerl 
ile bczenmi§ b<Syle bir ,ehrln pltnıN 
yapmak taliine muhar oUnuf inean 
yoktur. Profeeörden bir yUcı eanat •· 
seri bekliyoruz:. ÇUnkU 1ıtanbut buna 
l!yiktir, ve plin tUrk milleti tarafın. 
dan gücUnUn yettiği bir h11la ~• aa
dakatle tatbik olunacaktır. 

••• 
Bu 23 tchrimiıden ıeriye k~i;ft 51 

sinin •planının hazırlanmuı iıını cta. 
biliye vekilliği bir prograpıa balla· 
mıttır. Şehirlerin ebemi~t 11raıına 
g~re, pllnları muhakkak yaptırtılacak 
veya yaptırılacaktır ve bu it 1942 Jılı 
sonunda bitirilecektir. , 

Yapılan takribi hcaablara 18re !7 
,chrimiz bu plln iti için 37 s.900 Jiu 
kadar bir para harcayacaktrt ld, bu 
para kadar yerinde ve leabetle harca
nacak bir para tuavvur olunanas. 

İçinde bulunöufumz ilk yılın ç.lı•
ma mevzularını hmirin pJlnlarının 
tarnamlatılıp ııllhı, Edirne, Konya, 
Trabzon ve Adapazarı planları tetkll 
ediyor. Bursa, Eskişehir, Svanlılun ft 

R111ı1'•tıu g•l~c .. lc yılın çalışma ııra
ırndaır. 1939 dan 1942 tonuna kadar 
plAnlarıru kendileri yapbrtmaaa hUkU· 
metin yaptırtacağı tehir n kaaabalar 
ehemiyet derecelrine ıört 9öyle ııra
lanır: 

Zonguldak, Çanakkale, Berrama, 
Erzincan, Urfa, M~niu, Ellıls, Te
kirdağı, Kara,• İ•parta, Denlıli, Rlıe, 
Ayvalık, Çorlu,.. Sivu, MarJ,, Tur· 
gudlu, Kırkla~li. Tire, Odemif, KU· 
tabya, Aktchir, Bafra, Mardin, Ço· 
rum, Neytehir, Burdıır, GeUbolu, A· 
maaya, LUleburgu, Söke, Toeya. Er· 
zlncan, SUrd, M. Kemalp&f&, Mene-
men, KırfChir, Yozgad, Merzifon, ı. 
negol, Develi, Biblia, Kllla, Zile, Si· 
verek, lakllip, Adıyaman vıe Bayburd. 

Bu fChirlerin işgal ettikleri aaha ile 
ölçü olarak plan masrafları en u 
3.500 lira en çok on, on iki bin lira. İl· 
mirle Bur.. ıibl bUyülı: ,ehirlerimiı 
bu heıabın dııındadır. 

••• 
Harta ve pılna ıarur1 olarak biru 

geç kavutıcak olan çok ,.htrle:rdeki 
her yapı, her dikilen afaç belki ilmi ve 

• 
kertik hianctiml tayya~· krtuında 
yapmı' olmama atkdiyorum; sira lı
mail Zekinin merakı tayyarecillkti. 
Ona bakılrrea pyed tayyareclliğe ll
yık olduğu ehmlyet vaktinde veril· 
mi§ olıaydı büyilk harb iki tene önce 
bitmit olurdu. lımail Zeki bir çok 
tayyare fabrlkalanrun da .ekili idi. 

Biraz zekbının, ve daha ~tr ıerw· 
tinin verdiği kuvvetle her teYi iıtedi! 
ği gibi tenldd etmek aallhlyıetini ken
dinde görüyordu. 

- Ah beni dinleaelerdl 1 
diyor ve Ube ediyordu: • 
- Dinleselerdi, diyorum, ılra ı6ı· 

lerlne itlmad edilecek bir adamım; 
aklım batımda, ve aklım bqımda ol· 
maaaydı bir kaç milyon lirayı ıor ka· 
zanırdım. 

laman Zeki "bir kaç milyon lira'' 
derken aanki atum ıulanıyor, batım 
dönüyordu. Bu tahallıis ınanutrrlr 
Manaatmndan lıtanbula relmi" yar
dım görmeden, nüfus kutlanmadan 
''bir kaç milyon" kaı:anabllmlf,ti. 

Ben ki zeki, faı:la olarak, tahsilli. 
şimdiden az çok tecrübeli, ha)llltı an· 
lamıt, oldukça yakıtıkh bir adamdım. 
kabil olabildlti kadar Uerleyeaıu mi 
idim? 

• 
Oııun bir lcaç ft\ll~u YU'dı. Ve ta· 

yet bu milyonlardan yalnu yil~ bini
ni bana ~it oluydı o bu paranm 
eksikliğini bile duymaz, fakat ben 
neler yapmazdım 1 

Evet, İsmail Zcldnin botuna &it+I. 
ğimi biloyordum; anc.ak bop ıia.k-

Dün hlr raııtede okudum ı •s. 
Mile, orta öfretmen okulunu hltir
mlt on doku• 1aımda bir ~ kıs. 
arkadaılanndan bw çofunun rit• 
mek iıtemedikleri 'bİ1' dal kö,hün 
huıust mektebine tayinini lıtemiı •• 
itin• batlamııtrr. 

itiraf ederim ki bu haberi c*Oo 
mak aklıma "Çalı kutu,, nu retir
di. Fakat o samanlar artık tarih ol-
muttur. 

~arkta dot•n rarbe r•lmelı, ,.. 
rbcle dolan yerinde kalmak iller• 
kendini HY• seTe dal köyibM t..,.ia 
«fttiren ıenç kız, pek tabiidir ki, na• 
zarlarrmızda bir kahraman hüTiye
tine bürünecektir. Bu genç kızın 
Yazifeaini bir tehir yerine küçücük. 
sueteaiz, ıinemaırz, etlenceıia bir 
dal köyünde yapmaia rası olma. 
amda bir fedaki.rlık mana11 oldu.,._ 
nu inklT etmesnekl• beraber yep
yeni bir memleketin kalkmmaaın
da rol sahibi olma~ daha çok .~enç
lere düpnes mi ? Okutmak, ofnt• 
mek tenvir etmek, beqinlik dayw 
m'ty~ faaliyeti ile her sahada ~ 
zel ömek olmak ıenç öjTetmenın. 
renç •titmenin, l'enç idare .-nu
runun, s•nç hekimin 7ani cumhu-
riyetin yetiıtinnekte oldut,u ~-· 
lann id .. li olmalıdır kı tundye 
medeniyetin •e refahm nimetlerin• 
daha çabuk eripin. 

Bunları ancak bir hakikati tele• 
rarlamak için yu.ıyOl'\m\ : Şarkta• 
ld kaymakam YekİIİ bir •ançliJs 
arsuıunu y1ne ıençlifinin .. .trı,.ıe 
ıistiyememiıtir. Yokaa cumhuriyet 
rençleri memleketin her tarafmı 
biT tutarlar. Ve diler bir hakikat• 
t• ıudur ki kurulacak olan • f&N 
Oniverıiteıi, münenrer ıençlert mu• 
ayyen hir iki yere baflanmaldan 
kurtaracak, memleketin çalrtma .,. 
kazanma sathını l'eniıletib tek renk· 
Ji, her tarafı et bir satıh haline 
ıetirecektir. - N. B. 

bedii bir pllnın prtlanna uyıun dllt· 
miyebllir. Gönül iıter ki, tilrk tehirle
ri her ıeye takdimen 1938 Y'" 
tını bir harta yılı olarak tanısınlar, 
bir hamlede hartalarını yaptıreınlar, 
hartaları olanlar pllnları yaptnnaya 
aavaıaınlar, artık bundan 10nra plln• 
tıı bir yapı, plAnıu: bir çatı yükl~l
mMin ... Plinıız yapılan yapıların ıh· 
timal bir çotuna içindep oldutuınus 
nesil tahammül edemiyerek bet on yıl 
ıonra yıkacak, miııt ıervet bot yeN 
heder edilmlt olacaktır. 1 

N"'"' uıua 
l• yaz: bin llruını atmak aruında ... 
tılmaı meufeler vardı. 

Kendisine bir i' teklif edeıneıs mi 
idim? Fakat ne iti? Clddt bir telrll• 
fim bile olaa kulUb arkadaıı olmamıs• 
dan dolayı tereddüd eder ve HUtcyllı 
Tutrul vaaıtasiyle tanıpntf olmamın 
dUtUnerek bana kartı olan ffmpatl8' 
de tereddüde inkillb ederdi. 

İtmail Zeki, teklifin kendt.lnd• 
ıelmckte olduğunu hiç belli etıniye
rok tayyareciliğe dair buı propapn-
da yazıları yuaraam menun olacalmı 
bana bildirdi. Ne iü%e1 fey ı teman 
Zekinin Adeta ldtibi 1 neden daktllot• 
rafı delil? Kendiıine Cici'yi cönder. 
aem ne olur acaba? 

İtte elimin altında bir kaç milyon. 
luk bir adam var i bu adam bana iltifat 
ediyor; fakat ben ondan yilz bin lira• 
c:ık koparmanın yolunu bulamıyorum. 

Ah amcacıfıml Ah Hüseyin Tul• 
rul ı ah Jcombine.roncular, hepinbdeıı 
«uıur dileyorum. Belli ki ben bu i. 
Jerin ada.mı değilim. Hele aen, bUyUk 
ceddıhı korun.: o kunretli mbacınl• 
Jnırmuf olduğun ın~eyl idame ede
cek olan torunun ben delilimi 

••• 
B"' akflln Clcl'yi Majlk einecn11ına 

g8tUrdUm. Sinema b:ıcağmn telr ef
lencul .. Ben hiç eğlenmedim. Fakat 
yalnıa kendimi diltilnmek hı ':krm mı? 

Bununla beraber Şarlo'nun Altın 
ı.rayıcılırı filminden çOk iatlfade et• 
tim. Onu ecyrederck usun usun dU. 
,UndUm. - Sonu ~ -
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H 1 K A y E 

Sır 
- /ngilir.ceden -
Parti reisi klil rengi çelik otomObi

lin dışarıda durup içinden koyu nef
ti üniformalı adamların fırladığını ft 

lnzh adımlarla bahçeye daldıklarını 
görünce ancak bir kaç dakikalık daha 
ömrü olduğunu anladı. Fakat üç da
kika sonra bu dört adam, topallar gibi 
ağır bir şeyi taşıyarak geri dönüyor
du. 

Parti reisi cesur bir adamdı. Bir çok 
defalar, yollarda yiğitçe çarpışmıf, 
biır çoklarını yere sermişti. Fakat bu 
defa nedense, korkuyordu. 

Çünkü öyle yerler biliyordu ki bu 
yüzden ölmesi lazım gelecekti. 
Zaten o, günün birinde işin buraya 
varacağını biliyordu. O .zaman hari
kalar göstermiş. bu sayede de uzun 
müddet yaşamağa muvaffak olmuştu. 
Bunda Marvan'ın da tesiri olmuıtu. 
Şimdi Marvan'da o da hüküm ve nü
fuzlarını kaybetmiş oldukları için her 
gün yeni bir tehlike karşısında idi. 
Bütün arkadaşları da tehlikede idiler. 
Şimdiye kadar hepsinin alınyazısı 
Marvan'ın elinde idi. Halbuki şimdi 
o da bu işe bir nihayet vermek kara
rında idi. 

Her halde buradan, ne yapıp ne e 
dip, kaçmalı idi. 

Biraz aklı başına gelince otomobil
Cicn inen adamlardan bir kısmının a
şağıda kaldıklarım ve pencereleri gö
zetlediklerini düşündü. Eğer bir ta· 
:raftan atlayacak olursa o zaman, bel
ki de, ayağının kemiğini kıracak, po
lisler de kendisini rovelvcrleriyle 
haklayacaklardı. 

Her halde böyle bir ölümle değil, 
kendi mevkine ve derecesine yaratır 
bir ölümle ölmesi lbımdı. 

Reisin bulunduğu odada Marvan'
m bir portresi asılı duruyordu. Siyah 
aaçh ve kara gözlü olan bu adam, bu 
resimde bile uzak ufuklara bakar gibi 
duryordu. Üzerinde kal-mıi bastıra 
bastıra yazılmış şöyle bir ithaf var-" 
dı: "Eski parti arkadaşıma" altında 
da "Marvan" imzası. Reis, şimdi pen
cereden ayrılıp portreyi tetkika ko
yuldu ve sırrı düşünerek kalın dudak
lı ağzında bir gülümseme dolaştı. 

İkisinin de yaralanarak şehirden 
kaçmağa mecbur oldukları o akşam ne 
mlithişti yarabbi 1 Marvan, yaralı ya
ralı sazlıklara sığınmış yakındaki 
köylerden ekmek ve yiyecek çalmıştı 
Sonra Marvan'ı bir sıtma yakalamı~ 
ve reis onu taşıyarak ormanda bulunar 
metrük bir kulübeye götürmüştü. 

Orada hasta adamı iyi edebilmek i
çin elinden gelni yapmıştı. Nihayet 
Marvan iyileşmişti: Fakat dağ gibi a
dam, zayıf ve mecalsiz kalmıttı. 

Bir ay kadar şurada burada dolaş
tıktan sonra şehir sınırlanna yakın 
bir yerde biribirlerinden ayrılmışlar, 
partileri yeniden kazanıncaya kadar 
buluşmamışlardı. 

Fakat ayrılırken kendisine selan 
veren Marvan, ne partinin, ne de dün· 
yanın bildiği insan değildi. Hastalık 
kendisini, fena halde, değiştinnifti. 

Her ihtilalin sonradan lüpe konan 
ve işi "idarei maslahat" cıhğa bağla
yan tarafdarları vardır. Fakat parti 
reisi bunlardan birisi değildir. Onun 
nazarında partinni her dediği bir ki
tabı mukaddes ayeti gibi değişmez, 
sarsılmaz şeylerdi. O partinin başın· 
dakilere de bir tanrı gibi bakardı. 

Onun için ;ıimdi Marvan'm kendi
sine gönderdiği ölümü beklerken ölü
me giden masum bir adamın duyacağı 

hisleri duymıyordu. O, büyük bir suç 
işlemiı bir adamdı ve bunun ağır ceza. 
ıını çekmek zorunda idi. 

Ne yapsın sırrı biliyordu ve bunu 
büyük bir sadakat ve bağlılıkla sakla
mıştı. 

on senelerde hiç bir kadınla beraber 
bile yatmamıştı. Olabilirdi ki sabaha 
doğru zaif bir anında bu sırrı ona 
ağzından kaçırabilirdi. 

Fakat o hayatta kaldıkça Marvan' · 
a, partiye ve devlete bir tehlike ola
bilecekti. Çünkü uzun zaman bir sırrı 
kafasında saklayan bir adam, yıllar
geçtikten sonra bunu sokaklarda 
dolqan adamların içinde bağıra bağı
ra söylemek ihtiyacım duyabilirdi. 

İnsanları iyi tanıyan Marvan, bunu 
bilmez değildi. Ondan dolayı kara lis
teye kendi ~ki arkadasınm adını da 
katınıştı. 

*** Reisin parttctekı yerı ıyı oıaugu ı-

çin kimse Marvan'dan onun hakkında 
ne düşündüğünü sormağa cesaret e
demiyordu. Fakat o, birisine ölsün di
yecek olursa bunu yerine geleceği de 
muhakkaktı. 

Vaktiyle Marvan'ın memleketinde 
kıralların yaptığı 'eyler, yeniden 
mümkün bir hale gelmişti. 

Böyle olduğu halde, bugünkü gün 
de bile reis, o sırrın kendisiyle brabeı 
ölmemesini temin edebilirdi. 

Bir kAğıd yazıp kendisini öldüreı 
cellidın eline teslim edebilirdi: 1 

.k1ğıda dört kelimecik yazması da ka· 
fi idi. Yahud da üzerine çullandıkla-

uı:us 12. ıt' - '1937 

Fransada acıkh 
bir facia 

Yabancı basında gördüklerimi~ 
······························································································································' 

Fransanın Charente vilayetinde 
faciaların en acıklısı cereyan etmiş
tir. 

Anadolu, medeniyet beşiği 
!anmakta olan dış ticaret meclisi, ' 
rai mahsulat fazlalarının kontttıl' 
aleyhinde bulunarak Amerika birlet' 
devletlerinin, diğer hükümetlerle f 
rli§Crek, "Harb borçlan hakkında lı' 
kaniyete, hakikate mukarin kati ı,ıt 
hal sureti bulması,, nı tavsiye etınt)' 
tedir. 

Bu vilayetin Puymagnon isimli 
köyünde Julien Chatain adında bir a
dam yagamaktadır. Çok çocuklu bir 
aileye mensub olan bu adam pek az 
miras aldığı için karısı ve çocuklari
le pek fakir bir hayat yaşamaktaydı. 
Fakat her geçen sene ile çocuklarının 
sayısı da artmaktan geri kalmıyordu. 
Öyle ki 34 yaşındaki bu genç adamın 
şimdiden on bir çocuğu vardı. Ve za
vallı adam bu kadar nilfusu dar im
kinlariyle nasıl besliyeceğini bilemi
yerek bUyiik bir ıstırab içinde ya,ı
yordu. Gece gündilz çalışmasına rağ

men ihtiyaçlarını kar§ılıyacak bir pa
ra kazanmaya bir türlil muvaffak o
l'amıyordu. Karısının gebe olması a
damcağızı bilsbütiln düşünceli bırak
mıştı. Nihayet birkaç gün evel karı
sı dünyaya yeniden iki yavru getirin
ce tahammülü kırılmıştır. 

Atatürk Türkiyesinin 
beşeriyete vermekte 
olduğu güzel misal 

Meclise göre harb borçlan aıı~ 
eşya, hizmet veya altınla kapatıtal.t 
lir. Şu halde, Amerikanın zirai ~ 
ıul fazlaları dış piyasalara dün}" 
atlariyle satılmalıdır. 

Bundan başka, meclis, en ziY"" 
mazhan müsaade millet esasına ıııilr 
tenid karşılıklı ticaret anlaşınaJlll 
yapılmasını muvafık bulmu~tur. 

Bu haber kendisine bildirildiği za
man Chatain hiç sesini çıkarmamış, 
kazaya rıza gösterir gibi bir hal al
mıştır. Sonra karısının yanına git
miş, onu öpmüş, yeni yavruları okşa
mış ve dışarı çıkmı,tır. Bütün gün 
kendisini bir daha meydanda görmi
yenler merak etmişler ve etrafı araş
tırmaya başlamışlardır. Civardaki bir 
ahıra girenler onu orada kendini ta
vana asmıı bir halde, ölü olarak bul
muşlardır. 

Bu faciadan biiyük bir heyecana 
düşen köy halkı, şimdi, 13 çocuğiyle 

geride kalan zavallı dulun ne yapa
cağını düşünmektedirler. 

rı zaman bu sırn bağıra bağıra ilan e
debilirdi. 
Şu masanın köşesinde bulunan tele

fonu kaldırıp bu sırn tellere tevdi 
etmesi bile mümkün ve kafi idi. 

Bütün bu düşünceleri zihninden sü
rüp çıkarrnağa uğraşırken dı,arıdaki 
adamların gürültülorini duyuyor ve 
zamanın gittikçe kısaldığını anlıyor
du. 

Portreye, dudakları levhanın camı
na değinceye kadar yaklaştı. Garib bir 
telepati ile ölürken bile sırrı sakla
yacağını söyledi. Ondan sonra gene 
yüzü portrede geri geri çekildi ve eli-
,., :IT1Clı •••••••• • ...,_•••••• &•ıııı.•y• acaı..&-- ....... 

Sonra nefesinin bütün gücü ile aşağı
daki adamların da duyacağı bir sesle 
bağırdı: - Yaşasın Marvan 1 

Pek az sonra kapı açıldı ve iki si
lah patladı: İşte o kadar •.• 

**• 
Marvan, sıtmaya tutulduktan sonra 

bütün saçları dökillmü' ve kafası das 
kalmıştı. Su ifte bu idi. Eeğr bunu 
herkes duymuş olsaydı, o zaman gü
lüp eğlenmelri ihtimali vardı. Böylece 
belki de otoritesi sarsılaca!Mı. İşte 

Marvan'ın saklanmasını istediği sır 
bu idi. 

G. T. C. ] ones 

( "lndependant" - Paria, 
23.10.1931) gazete•inden: 

"Anadolunun medeniyet beşiği ol
duğunu, sinirli Boğaziçinin hakiki 
pırlantası olan muhteşem Dolmabah
çe sarayında, Kemal Atatürk'ün hi
mayesinde, her taraftan gelen ve ey
lOlün 20 ile 25 şi arasında kongre ha
linde toplanan yüksek alimlerden mü
teşekkil meclisin, ilim dünyasında 

şaşaalı bir şekilde tebarüz ettirdiği 
hakikattir. 

Almanya, İngiltere, Avusturya, 
Macaristan, Fransa, Yunanistan, İtal
ya, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, 
Çekoslovakya ve Yugoslavya 32 mü
messil tarafından temsil ediliyordu. 
ki bunlar arasında 

0

şu isimleri rastge
le sayalım, çünkü yerimiz kafi değil
dir: Profesör Pittard, Delaporte, My
res, Maritauos, Braudestein, Gabriel, 
Fehir Gea, Moravesik, Aldolfi, Hart
ınann, Rossi ve saire ve büyük bir 
yekfına baliğ olan yüksek türk profe
sörleri. 

pat eden ve bütün alimleri etrafında 
toplamış olan bu muazzam milletler 
cemiyetinde otorite ile müdafaa edil
miş tezleri insan ne kadar büyük bir 
heyecanla okuyor. 

Bunu ispat etmek için beynelmilel 
ilmin mümessilleri tarafından serde
dilmiş olan derin ve yüksek fikirler 
dolu bu güzel münakaşaların teferru
atını buraya geçirmek ne kadar alaka 
bahşolacaktı. Fakat maalesef bunun 
için sayfalar lazımdır. 

Buna rağmen bir nokta var ki üze
rinde ısrar etmek istiyorum: 

Bu 14 senedenberi Atatürk Türki
yesinin beşeriyete vermekte olduğu 
güzel misaldir: 

Siyasi, iktısadi ve içtimai istikrar 
misali ve nihayet ve en fazla fikri 
seviyesi her gün yüktıelmekte olan 
kuvvetli bir millet misali. 

Amerika 

Almanya 
Enterna8yonal avcılık sergl!I 

Otuz milletin ittirak ettiği entel' 
nasyonal avcılık sergisi general Gaf' 
ring tarafından açılmıştır. Bu sergi: 
otuz memleket, binlerce av ganlıne 
ni teşhir etmektedir. Sergide bi~ .~ 
av levhalarından mürekkeb artttP"' 
kısım vardır. Geçenlerde yanan serf 
salonunun yerine yapılan yeni sal~ 
da serginin bir kısmı yerle§?JliftU 
Sergi münasebetiyle Berlinde bir~ 
sanat tezahürleri yapılmaktadır. 

B. Çemherlay'in nutku 
etrafında tefsirler 

10 ilk te§I'in tarihli Bertin gazetr 
leri, bir gün önce İngiltere başbakaıı' 
Bay Çemberlayn tarafından verile# 

nutku tefsir etmekte ve mumaileyhi.O 
sözlerini umumiyetle iyi karşılamak" 
tadırlar. 

''Berliner Nahtausgabe" diyor ki: 
Öyle anlatılıyor ki, Brüksel konfe

ransında yapılan tecrübelerden sonrt 
ingiliz hükümeti beynelmilel vaziyeti 
daha realist bir surette görmiye batll' 
mıştır. Eğer ingiliz başvekilinin nııt• 
kuna böyle değişiklik ~saa olmq,sa si• 
yasi vaziyetin müstakbel inki~fıa' 

daha ziyade nikbinlikle derpiş edebi
lir. 

Türk Tarih Cemiyeti reisi H. Ce
mil Çam~l bize şu beyanatta bulun
du: "- Türk Tarih kurumu, türk 
ilim alemine olduğu kadar, dünyanın 
her tarafından gelen alimlere de, a
raştırmalarımızın neticesini takdim 
etmek gayesini takib eder." Bu neti
celer takdir değer ve türk halkı hak
kında evciden beri tesis edilmiş ve 
tamamen yanlış olan fikirleri kati su
rette altüst etmektedir. Beş sene için
de, .türk tarihçileri, ısrarlı bir say sa
yesınde, reddi imkansız bir kıymeti 
haiz olan antropometrik anketlere, 
merfolojik, tarihi ve arkeolojik etild
lere istinad eden birçok delillerini 
toplamağa muvaffak olmuşlardır. 

Ecnebi profesörler de İstanbul 
kongresinde, çalışmalarının meyvesi
ni getirmişlerdir ki, içlerinde birço
ğu türklerin menşe meselesinde sc-
··-·-- • -" " ---·-- ;,-t"· .. --··- --·-

Ne"·york belediye reisliği 
Bay La Guardia'nın Nevyork bele

diye reisiliğne tayini Amerika iç po
litikasında ehemiyetli bir hadise ola
rak telakki edilmektedir. Filvaki Bay 
La Guardia bu mevkic: 1 - Her han
gi bir demokrat namzed aleyhinde rey 
vermeleri ananeden olan cumhuriyet
çilerin hatta en muhafazakarları tara
fından; 2 - Hiç bir siyasi partiye da
lı.il olmıyan, fakat Tammany Hall'un 
uı:un istibdadından bıkıp usanan seç
menleri ihtiva eden ehemiyetli bir 
grup tarafından; 3 - Bay Rosevelt'in 
tekrar intihabına çalışmak maksadiyle 
geçen aene teşkil edilmiş olan ve bu 
sene reylerini La 'Guardia ile diğer 
"birleşidlere" vermekte bulunan a
mreikan işçi partisi tarafından seçil
miştir. Bu yeni parti ise bir senede 
azasını bir misli çoğaltmıştır. Bu 

Doyçe Algemayne Saytung gazete.& 
de milletler arasındaki mlin~ebetlr 

rin dahili rejimler yüzünden boztıl
maması icabedeceğine dair olan ingi
liz başvekilinin aözlerini büyük bil 

nuyorlar. Çok kimselere gayri makul 
görünecek birçok tarihi hakikatler 
gayet kuvvetle vazedilmiştir. Ezcüm
le öğreniyoruz ki uzun zaman, bede
vi olarak, vah~i müstevli olarak, va· 
tansız, tarihsiz, yaratıcı esersiz ola
rak tanılan türkler, hakikatte müşte
rek bir nesilden gelip Hitit, Selçuk, 
Osmanlı ve nihayet türk isimleri al
tında Anadoluda 6.000 seneden faz. 
la bir müddet yaşamışlar ve orada, be
feri tesiri dünyaya yayılmış olan ha
kiki medeniyet asarı bırakmışlardır. 

"tlmin insanları yakınlaştırdığını., 
bir defa daha hakimane bir tarzda is-

.. - · .....- - - --,., • J • 

le demokratlar arasında hakem vazi-
fesi göreceğe ve 1940 seçimlerinde e
hemiyetli bir unsur olacağa benze
mektedir. 

Kııa hayat ikıiri - Bazı entant has 
talıkların tedavisinde yeni kullanılma
ğa başlanan aülfanilanin adındaki to
zu eritmek için dietilen mahlfili kul
lanmak suretiyle imal edilmi~ olan bir 
şurup, piyasaya çıktığı 1 eylUl tari
hindenberi 69 kişinin ölümüne sebeb 
olmuştur. Hükümet mevcud sitoklan 
toplatmıştır. 

Dıt ticaret mecliıinin müzakere
leri - Bu glinlerde Klevland'da top-

İtalya 
İngiltere görü~melere 

başlamakta gecikmemeli 

İngiliz başvekili Çemberlayn'ın f 
son te,rin akşamı söylediği nutku ıı-' 
his mevzuu eden ''İnformazione dil"' 
lomatıka" diyor ki: 

memDe kcet 

İngiliz başvekilinin Roma Bcrlil' 
mihverinin zayıflayacağı ümidinde' 
artık vaz geçmiş olduğu ve İtalya ilf 
Almanyanın iç rejimleri her ne olut" 
sa olsun İngilterenin onlarla anlat~ 
istediği Roma mahfillerinde ehe:rııi• 
yetle kaydedilmektedir. Binaenale)'lı 
ingiliz başbakanının bu siyast beyan" 
tından sonra yapılacak yegane mantı• 
kı şey müzakerelere giri~ek ve not" 

mal diplomatik yollarla mezkilr anlaf' 
mayı akdetmekte daha ziyade ged~· 
mcmektir." 

Dibek döven kadınlar 

Romanya hava ve deniz bakanı -"" 
Romanya hava ve deniz bakanı JJ. 
Radu İrimesko resmen Romayı zir" 
ret etmiş, askeri havacılık mektebiıJ. 
paytahtın muhtelif hava meydanıa.rııl' 
ve yeni hava şehrini gezmi§tir. 

İsvec 
Dı~ bakanının !l'cyahatJerl 

İsveç dıf bakanı Bay Sandler'irı b" 
aene zarfında Brüksel, Paris, Loncl• 
ra, Bertin ve Varşova ve timdiki fio• 
landiya ziyaretleri Avrupada otdıır' 
gibi İsveçte de dikkati celbetmeıct" 
dir. Bu memleketlerle İsv-eç arasıııd' 
kuVV'Ctli ticari münasebetler bul# 
makla beraber Kamoy, Bay Sandler'~ 
seyahatlerine, bilindiği iizere bUtil" 
devletlere açık olan Oslo anlaşması~ 
ruhuna uygun bir tarzda ~mal hii. 
metleriyle daha sıkı bir işbirliği ı'!P' 
kanları aranmakta olduğu zamana te' 
sadüf etmesinden dolayı, daha faıla,. 
hemiyet vermektedir. Diğer taraf~ 
İsveç dıf bakanının, ekseriya 11

1 
menfaatli memleketlerle tcmasıardc
bulunmak suretiyle, şimal memlel<C 
leri arasında işbirliğinin bu ınerııl~ 
ketl~r üzerinde icra edebileceği ~ 
kolojik tesirleri izale etmek ve .,, 
hangi bir ittifak kombinezonundaıı 
zak kalmak istediği sanılmaktadır· 
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Fikirde istiklal 
Politik ideolojiler, adunadım fethet· 
tikleri fikir sahasında düıünme 

iatiklllni tehlikeye dütürüyorar 
Yazan : YAŞAR NABi 

Maurice Bedel muhafazakar bir 
hanaı.z muharriridir. Bütün muha· 
faza karlar gibi, çok defa reakaiyo· 
l!~r bir hüviyete bürünen ve hayati 
bır ihtiyaçtan da doğ&a ananelere 
lcarıı koyacak inkili.bcı bir zihniye· 
te anlayıı gösteremeyen bu garb en· 
lellektüeli, son zamanlarda politika 
'llirunda en sarih riyakarhkJarın 
t'evaçta olduğunu söyJiyerek fikirde 
istiklalin behemehal korunması lü· 
ZUınunu ileri sürdüğü zaman cid· 
den ehemiyetli bir meseleye temas 
ediyor. Siyasi temayülleri ne olursa 
olaun, fikirde istiklalin lüzum ve 
~etini takdir eden bütün entel· 
lektüellerin, bu bahiste, onun safın• 
da mevki alacaklanndan hiç ıüphe 
etmiyorum. 

del'in bu zihniyete kartı isyanı da 
bu hususta bir delil değil midir ? • 

Bedel, siyasi kanaatları fransada 
timdi iktidar mevkiinde olan kabi
neye aykırı olan bir zümreye men
subdur. Böyle olduğu halde bir ya
zısında baıvekil Chantemps'in zeki 
bir adam olduğunu yazmıı. Derhal 
kendi grubunun adamlarından ıi· 
kayetler ve ithamlar yağmaya bat· 
lamı§. "Bizden olmayan ve bizim 
gibi dü§iinmeyen bir adama zeki 
demek bizim davamıza ihanet et· 
mektir.,, İ§te muharriri çileden çı· 
karan dütünce budur : zeki oldu
ğunu bildiğim bir adamı yazıJanm· 
da dalına ahmak olarak gösterece• 
ğim. Fakat fikirde istiklal nerede 
kaldı ? Ve samimi bir heyecanın 
mahsulü olan Yazısını §Öyle bitiri
yor: 

Fransızca ne§riyatı takib eden· 
leı-, her gün, aiyaai maksatlar ui· 
Muıda ne giineılerin balçıkla aıvan
nııya teıebbüs edildiğini pek ala 
i'Örtnektedirler. Biribirleriyle müca· 
deleye giriıen partilerin saflarında, 
en kudretli kale:mterin peılerinden 
sürüklemek iddiasında oldukları 
halka karşı en çirkin bir laubalilik
le davalarına hizmet uğrunda en 
•çık hakikatleri çiğnediklerini, al
danarak yazdıkları yetmiyonnut 
a-ibi, bile bile baıkalarmı aldatmıya 
çalıttıklannı görmek, cidden acıklı 
~. inaanlrk hesabına utanılacak bir 
llıanzara teıkil ediyor. 

"Unutmıyahın ki türk topları 
tehrin duvarlarını sarsmaya hatladı
ğı bir saada, Biza.nam mantıkçıları 
meleklerin erkek mi diti mi olduğu
nu münaka§& ile metguldüler. Mil
letlerin tarihinde öyle anlar olur ki 
iki ile ikinin dört olduğunu ve zeki 
bir adamın zeki bir adam olduğunu 
ittifakla kabul etmek faydalı ve 
batta elzemdir.,, 

Fransız ihtilalinin methur bir si
ması "hürriyet senin adına ne cina· 
yetler iıleniyor,, nidasiyle can ver· 
mİ§ti. Her biri ayrı bir hakikate ta· 
pan zümreler arasında bocalıyan 
insanlığın da "hakikat, senin adına 
ne yalanlar aöyleniyor,, diye ayak
lanmaaı haksız mı olur ? 

"Gaye uğrunda her vaaıta mü
bahtn-,, nazariyesinin, her ıeyin üs
tünde hakil(ate sadık kalmuı li.zrm 
&elen fikir alemini süratle istila edi
tine kartı u:zaktan aeyirci kalmanın 
doğurduğu hüAran 6üyiiktür. 

Doğru uğrunda yalnız doğruyu 
aöyliyerek mücadele etmİ§ olan bü
yük aelefler, hedefini tatırmı§& ben• 
ziyen bir fikir alemi için her za· 
mandan fazla örnek almınıya liya· 
kat kazanmaktadır. Fikir adamla
rının mesuliyeti, zamanımızda dev 
ölçüler aJmıttır. Yalanların, serab· 
larm Pe§İnde kotturulan kalabalık
lar, onların istedikleri günahları 
kanJariyle ödüyorlar. Bu kanın, yfr. 
minci asırda fikrin alntna vurduğu 
kapkara damgayı oradan silmek 
için sağduyularını seferber etmek 
zihni istiklallerini korumaya mu
vaffak olınuı hakiki fikir adamlan 
için mukaddes bir vazife haline 
gelmiıtir. 

Fakat diyeceksiniz ki, politika· 
b.ın bayatta bu derece hakim bir rol 
Ol'nadığı bir asırda fikir adamlan· 
rım, ideolojik enditelere kayıtsız 
kalarak filditi kulelerinin içine gö
ınülnıelerini mi istiyorsunuz ? Ha· 
Yır, maksadımız yanlıı anlqılma· 
•ın, biz, entellektüelJerin, zihni is
tiklallerini korumak için inziva.ya 
çekilmelerini istiyor değiliz. Taral
tar olmak fikir adamı için vazife 
değilse bile bir haktır. Fakat bu 
ha.kkmı kullanmak için bilerek ya
laıı söylemesi, bilerek yanlı§ hü 
kiinılerin müdafii olması i<:ab et
bıez. Bir taraftar olan Maurice Be-

Musiki bahisleri - - ~ 

Senfonik konserler 
C. B. F. Orkestrasının yeni mev

•iın konserleri başladı. Bu münase
betle bir iki düşünceyi yazmağı fay
dalı buluyorum. 

Orkestramız iki yıldır ecnebi ar
tiıtler idaresinde yeni bir tekamül 
devresi geçiriyor ; bu devrenin ne de~ 
rece hayırlı geçeceği ancak vadesı 
gelip te ecnebi yardımcılar aramız· 
dan ayrıldığı zaman gör~leb~leceğin
den neticeler üzerinde şımdıden ko
tıu§ı:nak mevsimsiz olur. Bir orkestra· 
tıın geçim §artları, çahşma şartları, 
e!elllan bulmak şartları, .kon~e~. bu~u
•ıyetieri, ve saire gibi ışlerı uzerın: 
de konuşmak da bize . düşmez, ~e~dı 
ldaıniarının kaygıları sayılır. ~u~un
Celerim, konserlerin bir dinleyıcı sr
fatiyle karşısına çıktığ~!~ . za~a.n 
llacağımız ve almak istedıgımız ıntı-
balara münhasır kalacaktır. 

Önce, şef B. Pr. Praetorius'un a~
tiat olarak değeri nedir? Bunu bır 
L } lrtn' 1880 11;ere daha anlamaya ça ışa · . 
de Berlinde d~ğan sanatkar, uJıun bır 
tneslek bayatından sonra tanınmış .al
ınan orkestra şeflerinden oldu. Gım· 
naz tahsilini Breslau ve Halle'de ya
parken, kemana Breslau'da Köller ve 
Leipzig'de Arno Hilf yanında ça~ış· 
tı. Kompozisyon tahsilini Halle de 
Otto Reubke yanında yaptı. • 189~ da 
Berlinde Fleischer, Stumpf, Frıe.d: 
laender yanınd a müzikoloji tahsı~ı 
gördü; 1905 de "Die Mensuraltheorıe 
des Franchinus Gafurjus" (Breitkop: 
fu. Haertel'de basılmıştır) adlı tezı 
ile doktora yaptı. 19.06 da Kolo?ya'· 
zıın Heyershen Museum'una dırck· 

tör oldu. 1909 da Koro Repetitörliiğü 
ile Kolonya Operasına girdi. Sonra, 
sırasiyle, Kolonya, Bochum (1912), 
Leipzig (1913), Lübeck (1914), Bres
lau (1915) ve nihayet Berlinde orkeı
tra şefliği etti. Berlinde önce halk 
Operasında (Volksoper) ve sonra 
Devlet Operasında (Staatsoper) şef
lik etmiştir. 1924 ten itibaren de We
imar'ın genel müzik direktörlüğünü 
ele aldı. Kompozisyonları basılma
mıştır. Şefliğini yaptığı opera temsi
li akşamlarının sayısı 1500 ü aşıyor. 

Senfonik konser şefliklerinin muaz
zam sayısı bundan hariçtir. Orkestra
mız başında işte bu kadar emekli bir 
el bulununca konserlerin artistik de· 
ğeri artacağı pek tabii idi. 

Orkestramızın mazisini çiğneyip 

geçemeyiz: o, eskiden de hoş bir ku· 
rumdu; dar şartlar içinde ne milm· 
künse yapıyordu. KadrOt1unun zaman
la daralması, bazı sazların eskimiş ve 
eksilmiş olması, repetisyon şartları

nın da çeşit maddi sebeblerle zayıf· 
laması icra ve ifade aksamalarına se· 
bebiyet verdi, denklik bozuldu. B. 
Praetoryus kendi görüşüne uygun 
yollardan işte bütün bu zayıf yanla
rı hayli takviye etti. Geçen iki yıl bir 
hazırlık devresi sayıldığı için kon· 
serler hakkında hiç bir şey yazılma
dı. Mesela daha ziyade alman eserle· 
ri vardı: Bir iki saz elnıik veya za
yıf olabilir, bu ise modern eserlere 
açılmağı güçleştirebilirdi. Senfonik 
edebiyatın en büyük ve eski kısmı al
ınandır : onlar üzerinde iyice eskime-

( Sonu 10 uncu sayfada) 

ve 
•• 

Üıayor mu? 
Bu mevzu 

ıairlerimizin 
üzerinde tanınmış 
fikirlerini topladık 

Hayatta tekamül esaslı bir kaidedir. 
Fakat hayatın tecelli ettiği her saha 
için ayni iddiada bulunabilir miyiz? 
Mseel§ şiir teklımül ediyor mu? Pek 
çok entellektüeller şiirde tekamülün 
uzun zaman önce durmuş ve bir geri
leme devri başlamrf olduğu kanll.ıtin
dedirjer. Esasen muhtelif meu.leket-

yor, bunun bir çok sebebleri vardır ki 
en kuvvetlisi materyalist zihniyetin 
müthiş surette inkişafıdır. Ve bir çok 
kimseler, heyhat ki çok kolay olan 
şöyle bir mantıkla onu teyid ve hatti 
özürlendirmek için hiç bir fırsatı ka
çrrmamaktadırlar: "Biz, ebemiyetsiz 
şeylerle iştigal ederek vakit kaybede
miyecek kadar ihtiraslr bir devirde 
yaşıyoruz. Şiir belki oyunların en gü
zelidir, fakat nihayet bir oyundur. Ev 
yanmak tehlikesi geçirirken salonda 
oturup briç veya satranç oynamanın 
sırası değildir. Ciddi olalım! V. s. v.s.,, 
Nakaratı bilirsiniz! 

lerde eski ve yeni şiir mahsullerini 
karşılaştırmak bu tezin doğrulunu an
lamak iç.in kafidr. Şiirde yenilik na· 
miyle yapılan her türlü aşkınlıkları 

da eskinin seviyesine yetişememenin 
verdiği bir ümidsizliğin tabii neticesi 
telakki etmek pek de yanlış bir kanaat 
olmasa gerektir. Benim burada gülünç bulduğum şey 

Ş · · h . b · şudur ki bu ciddi hayat taraf darları-. 11r va ım ~r buhran devresi geçi· 
nyor. Buna ışaret edenler çoktur. nrn ekserisi halkın eğlenceye hakkı 
Fransız muharrirlerinden Francis de olduğunu ve herkese haftada iki üç 
M. gün spor yapmak imkBnınrn verilmesi 
ıomandre'de, Nouvelles Litteraires icab ettiğini akbu/ etmektedirler. Ta-

mecmuascnda bu mevzuu ele alarak bii çünkü spor, büyük davaların mev-
şunları söylüyıor: · · 

cudiyetını gözden kaybettirmiyen 
.Şiir buhr~nr~dan bahsetmek öyle ciddi bir oyundur, halbuki şi'ir oku

bır bedahatm ıfadesi olmuştur ki in- mak bizim gibi büyüt medenilere /a
san bu ba~si tekrar ku.rcaJamaya cesa- yık olmıyan manasız ve çocukça bir 
ret edemıyor. Halbukı... eğlencedir. 

Halbuki bu v:him bir hadisedir. Ve Zavallı tairler! her çıkan eserin sa-
§~ veya bu ferı muvaff akiyetleri ileri tıldrğı edebi enflasyon devrinde, on
sure~ek, yahud da muvakkat tedbirler Jar kendilerine hususi bir alaka gös· 
tavsıye e~erek a~unmak bir ıeye ya. terildiğini sanmıştılar. Bu geçici rağ· 
ramaz. Musbet bır vakıa, ezici bir be- betle sarhoş olarak, bir yanlışlıktan 
dahet mevzuubahstır: Artık fransız istifade ettikleri için mazur görülme
halkı mutlak surette şiiri umursamı- Jidirler. 

Şair Ahmet Kutsi Tecer diyor ki: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şiirin git gide itibarından kay
betmekte olduğu iddiasında bu fi. 
kirl~rin sahibi yalnız değildir. Sık 
sık ayni feryadın bir gazete sütu· 
nundan yükseldiğini işitiriz: Şi
ir ölliyor, insanlık en asil kazançla
rından birıni kaybediyor. Şiir buh
ranı, edebiyatın aktüel mevzuları a
rasındadır. Fakat bizim aydınlan· 
mız, bilhassa şiirle yakından iştigal 
edenlerimiz bu bahis üzerinde ne 
düşünüyorlar diye merak ettik. Ve 
bir çok tanınmış şairlerimizin fi
kirlerini topladık. Sırasiyle neşre
deceğimiz cevablar belki davanın 
aydınlanmasına yardım etmiyecek· 
tir. Çünkü fikri sahaya aid bir çok 
mevzular gibi şiirin hali ve istikbali 
bahsinde de kanaatlerin pek fa.da 
dağılması pek tabii karşılanmalıdu. 
Bugün, şiirimize yeni bir hava ıe
tirmi§ en hakiki sanatkarlarımızdan 
birinin, Ahmet Kutsi Tecer'in fj. 
kirlerini neşrediyoruz. Ahmet Kut· 
si şiirin öldüğü ve bu ölümün mu
kader bir akibet olduğunu ileri sü· 
ren tez hakkında düşüncesini bize 
şöyle anlattı: 

- Arasıra, gazetelerde ve dergi
lerde bu meselenin münakaşa edil· 
diğini görüyoruz: Bütün medeni a
lemde duyulur, sezilir bir derecede 
şiirin aşağıladığı. Hatta bazdan ar· 
tık bu sanatın ölümüne bile inanı
yorlar. Bu iddiaları yürütmeye sc• 
beb olan da artık şiirin okuyucusu 
azaldığı, okuyanı de>yurmadığı, iyi 
şiir yazrlmadığıdır. 

Bu üçü de birbirine bağlı şeyler; 
yani iyi şiir yazılmıyor mu da oku
yan olmıyor, yahud da okuyucu da
ha iyisini mi istiyor ? Bunu a
yırd etmek güç. O halde şiir sana· 
tı, ya eski kalrbları içinde uyuşup 
kaldığı, yahud da beceriksiz yeni
likler içinde bucaladzğ1 için okuyu· 
cuyu (hoş yazıcıyı da) doyurmu· 
yor. Bunların ikisi de varid. Üste
lik bir fey daha: Şiir, başka dile 
çevrilmek için pek az müsaiddir. 
Halbuki zamanımızda mübadele ve 
11akil vasıtalarınır. çoğalmasından 
doğan ve bugünkü =ihniyetimizin i
fadesi olan bir ruht hal var: "Yer 
yüzünün nimetlerinden alabildiğine 
faydalanmak.'' İ§:te buhranı doğu· 
ran bu. Sinema, roman bunun içir 
'carlı sanatlardır. Musiki bunun içir 
elaş etmiyor. Halbuki şiir, kend 
!ilinin hududları içinde bile oku 
yucunun tutulduğu bu "daima yen 
daima başka'' hummasını yenemi
yor. Bu o kadar doğru ki, zamanı· 

Sair Ahmed Kudsi 
ınızda bir çok muharrirler, kendi 
memleketlerinde okunmadan eve! 
ecnebi memleketlerde şöhret bulu
yorlar. Şiir kolay nakledilemediği 
için ağacında yenir bir meyva gibi 
hususi bahçelerde yetişip duruyor. 
Bir kelime ile şiir bugün piyasası
nı kaybetmiştir. Meraklısı çıkarsa 
para ediyor. Acaba bir gün antika 
ticareti gibi mi olacak? Yani bu sa
nat öle~.:k mi? Şiirin bir gün ter
tibi unutulmuş eski bir şerbet gibi 
teetısüfle andması mümkün müdür? 
Hayır, bu hiç bir zaman olmıya
cak. Şiir bir ifade sanatıdır. Her 
zaman ve her· türlü değişikliklere 
rağmen lazımdır. Başka sanatlar şi
irin ifade ettiği şeyi ifade edemez, 

- Şiirin ölümüne inanmamakla 
beraber bugün rağbetten düttüğünü 
ve tereddi ettiğini kabul ediyorsu
nu&. Şu halde şiirde bir reform'un 
lüzumuna mı kanisiniz? Şiirde bu
gün kullanılan kalıblarzn değişmesi 
bir ihtiyaç mıdır ve bu değişiklik 
hangi hududlar içinde olmalıdır? 

- Mauam ki dünya değişiyor, 
şiir de - t:eknik itibariyle • değiş
mek mecburiyetindedir. fşte Türki
yede olsun, bütün dünyada olsun 
şiirin geçirmekte olduğu istihale 
bundan ibaretir. Değişmek tabii ka· 
lıblann yenileşmesi ile olacaktır. 
Ancak kalıb derken vezin ile kafiye 
~ Leyld ile mecnun • hatıra gelme
>in, Kelimeden başlayarak, cümle
ye, mevzua, fikre kadar her şeyi i
fadeyi te§kil eden kalıblardır. Eğer 
insan ile hayat ve dünya münase
betlerinde bir değisme varsa bunun 
duygusunu da ancak yeni kalrblarla 
ifade etmek kabil olacaktır. Şiir 
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Türk heykeltraşhğı 

Bütün güzel sanatlar içinde aramı· 
za en geç girmiş olan hiç fÜphesiz 
heykeltratltktrr. Öyle kıi, batıl v-e köh
ne itikadlan yılanış olan inkilab reji
mi, her medeni memlekette olduğu gi
bi, kurtuluşumuzu ve yükselişimizi a
bidelerle senbolize etmek teşebbüsüne 
girşildiği zaman, bu iti yurd içinde 
başaracak milli elemanların yokluğu 
ile karşılattı· Bizim i~in yeni olan b.u 
sanat sahasındaki bilgi ve tecrübemı
zin noksanı, abidelerimizi yaptırmak 
için müracaat ettiğimiz ecnebi sanat
karların da en iyileri ar.asından ıeçil
mesine mani oldu. 

Fakat bugün, cumhuriyet rejimi he
nüz daha on beşine basarken, mcnıle· 
kette, istikbal için bize çok feyler 
mUjdeliyen genç ve gürbüz bir hey• 
kel sanatının vücudundan bahsedebi
liriz. On dört yıl, sanat hayatı bakı
mından çok kısa, çok ehemiyetsiz bir 
zaman parçasıdır. Bu kadar kısa za
manda bize vücudunu kabul ettirme
ye muvaffak olan türk heykeltraılığı, 
tUrkün her sahada olduğu gibi bu saha 
da da üstün bir yaratıcılık kudretiyle 
mücehhez olduğunu isbat etmiştir. 
Şimdi bize düşen vazife, taze bir fi
dan halinde olan bu sanat şubemizi 
koruyarak bir an önce heybetli bir a
ğaç haline gelmesine yardım etmektir. 
Abidelerimizin sanatkarları bizden so
rulduğu zaman yüzümüz kızarmadan 
yalnız türk isimleri sayacağımız gün, 
içmiz rahat ve gururumuz tam olacak
tır. İnkılabçı TUrkiyenin gayesi yal
nız yüksek kıymette sanat eserlerini 
memlekete ithal etmek değil, bunları 
kendi yurdunda, kendi elemanlarına 
yaptırmaktır. 

Bu yaz İstanbulda güzel sanatlar a
kademisinde açılmış olan "türk hey-

musiki ile büyük bir yakınlık gös
terir. Fakat musikide ses vardır, şi· 
irde söz. İki türlü malzeme ayn ay· 
rı işlenmek hassalarına maliktir. 
Bütün sanatlar gibi şiir de kendi 
imkanlarını genişletmek için çaba
lar. Bütün cereyanlar, temayüller 
edebi mektebler bunu anlatmıyor 
mu? 

- Şiirin tekrar revaç bulması na
sıl kabil olacaktır.? 

- Şiir bir gün tekrar revaç bu
lur, bulur amma, tarifi de belki de
ğifir. Şimdilik "şiir nedir?" sualine 
verilecek cevabı arıyorum da bula
mıyorum. 

Zaten şiir derken neyi kasdetti
ğimiz de sorulacak şey. Türlü türlü 
şi.ir var. Bugün revaçtan düşeıı pcl
kı de bir türltisildür. Her devirde 
başka başka türlü şiirlerin revaç bul
duğunu biliyoruz. O halde mesele 
şiirin zamanımıza uyğun bir türlüsü
nü yaratmaktır. Bunu yapabildiği
miz gün halk arasındaki itibannın 
da tekrar yükseldiğini göreceğiz.,, 

Şair Kutsi'nin, zamanımıza Y· 
gun yeni şekil derken epik pirin, 
yeni bir tarzda ihyasını kasdctti
ğini bilyoruz. Başlı başına bir me
sıele olan bu noktanın da izahmı an
ket çerçevesi içinde yapmak güç o
lacaktı. Şair, bu bahis üzerindeki 
fikirlerini, sayfamız için müstakil 
bir makale halinde yazmayı v&:!d 
etmittir. 

·keltra§ları sergisi" her türkün göğaU· 
nü kabartacak bir sanat varhğmm f. 
fadctıi olmuştur. Ressam ve muharrir 
arkadaşımız Nurullah Berk, bu güzel 
sergi münasebetiyle türk heykıcltrq· 
!arını maddi ve manevi hUviyetleriy. 
le takdim eden emek mahsulü bir eser 
neşretmiştir. (*). Ön safta mevki a. 
lan heykeltraşlarnnızdan sekizini bi. 
ze takdim ettiği bu kitabına yu
dığı önsöz'de muharrir şöyle diyor: 

"Türk resminin yarım asırlık mui· 
si içinde, bu sanatın su götürmez ~v
cudiyctini ve varlığını isbat eden pelr 
90k h!diselere tceadilf olunur. Meımle
"timizde her aene açılagelmek:te ve 
muhtelif sanat teşekkülleri tarafından 
tertib edilmekte olan aergiJer, bir 
türk resim ekolünün inkar edilcmiyo
cek bir hakikat olduğunu kültür tle
mimizc isbat etmiştir. 

R-esimden çok yeni olan tilrk hey• 
keltraşlığı, şimdiye kadar, zaman ... 
man mevzuubahs edilen, daima halkı 
ve münevverleri ikiye ayıran, esrar
lı bir perde ile örtülü imit gibi müb
bemiyetten kurtulamıyan bir mevzu 
idi. Bilhas.sa, ttirk inkılabını scnbo
li.ze eden, büyük Şef Atatürk namına 
dikilen ve çoğu ecnebilere, bir kısmı 
da türk heykeltraşlarına yaptırılan 

abideler, bir milli heykelraşlrğın mev
cudiyeti etrafında dönen fikir ve ka· 
naatlerin çarpışmasına veaile olmut
tur. 

Bu çarpışmanın had bir devreye 
girmiş olduğu bir sırada, güzel -..nat. 
lar akademisi, 1937 senesi ağu.to.u• 
nun 17 inci günü, üstad İhsanın tale
besinin eserlerini bir araya toplayarak 
bir "türk heykeltraşlan sergisi" vti
cuda getirdi. Hiç bir hS.dise bu dere
ce yerinde, bu derece psikolojik zama
nında vuku bulmamıştır, diyebiliriz. 

Türk heykeltraşhğının mevcudiye
tini inkar değil • hangi türk kendi 
varlığının bir parçasını inkar edebi· 
lir? - fakat bu mevcudiyeti fÜphe ve 
endişe ile mevzuubahaedenler, filphe
nin zail olduğunu gördüler. Akade
minin iki büyük atelyesini ifgal eden, 
büyük heykel parçalarının nakli milf· 
kilatı karŞ;ısrnda çoğu büstler ve ufak 
çapta eserlerden müteşekkil olup ııe

kiz tUrk sanatkarını bir araya topla· 

1 
yan bu sergi, bir türk heykel ekolii· 
nün mevcudiyetini gereği gibi isba.t 
ediyordu. Artık "Türkiyed-e heykel-
traf yok,. diyenlerin tikayetlerini ve 
tenkidlerini "Türk heykeltraşları ser
gisini gezmedim'' şeklinde değiftir· 
meleri icab ed~cektir.'' 

-(*) Türk heykeltraılarr. Yazan: Nurul. 
!ah Berk. içinde 32 reıim vardır. 72 U)'• 

fa. Güzel sanatlar akademiıi ne~riyatm
dan. Fiatı 75 kuruı. 

Kllab buhranı 
Son zamanlarda Fransada bir kitab 

buhranından bahsedilmesi aktüalite 
haline gelmiftir. Kitabı korumak için 
yeni teşekküller kurulduğu gibi bütün 
gazetelerde bu mevzu iherinde ekse· 
riya hükümeti tenkid eden tiddetli 
yazılar çıkmaktadır. Kiı.bın maddi ve 
manevi tarafiyle uğraıpanlann hepıi, 
en küçüğünden en büyüğüne kadar, 

(Sonu 10 U:J<'U sayfada.} 
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Musiki bahisleri 

Senfonik 
(Başı 7 inci sayfada) 

t!en başka memleketlerin bunca nefis 
musikilerine doğru açılabilmek de 
belki fennen mümkün değildi. Alman 
olan şefin alman musikisiyle daha 
özlü bir bilgisi bulunacağı keyfiye • 
tine de pay bırakalım, v.s. Halbuki, 
işittiğimize göre ve umduğumuz gi
bi, yeni yıla aid senfonik konserle
rimizin pek daha çeşitli olacağı, mat
lilb "Beynelmilel programlar" ideali
ne doğru döneceği mukarrer imiş: 
bir iki dileğimizi neşre işte bu haber 
üzerine karar verdik: 

A - Programların yalnrz alman 
veya fransız musikisine fazlaca ayrıl
ması gibi muayyen taraftarhklara 
şahsen hiç bir zaman meyletmedim. 
Bilakis inhisara aleyhtar oldum, hat
ta (Ar) mecmuasındaki bir yazımda 
bunun tehlikesini yakın zamanlarda 
belirttim. Orkestramız bu yıl daha 
olgun bir hal aldığı için artık Boro
din, Grieg, Smtana gibi eskiler yanın
da yenilerin de yer almasına hiç mah
zur kalmadı, ve işte davamız bu idi: 
Bartok, Falla, Stravinski gibi büyük
lere de yer verilecekmiş ... Bu, senfo
nik konserler tarihimiz için hakiki 
bir dönüm noktası olacaktır. 

B - Başka bir fikir daha: Bal
kan merkezlerinde türk musikisinin 
istikbaline muvazilik gösterebilecek 
hevesli bir milli kompozitörlük hare
keti görülüyor. Orkestramız bizi bu 
cereyanlardan da haberdar etmelidir. 
Partisyonların çokluk basılamadığı 

doğru ise de, içinde bulunduğumuz 
komşu dostluğu havası içinde yazma 
partisyonların kolayca temin edilebi
leceği inanmdayız. Mesela, D. Mit
ropulos, G. Gorgesku gibi ünlü Bal
kan şeflerini bir kaçar konser idare 
ettirmek üzere ve kendi milli reper
tuvarlarından partisyonları hamil o
larak neden Ankaramıza çağırmıya

lım? Geçenlerde Bükreş radyosu or
kestra eşliği ile nefis bir Romen pi
yano konsertosu dinletti; kendimi 
dakikalarca kendi musikim içinde bu
larak hayran kaldım ... Atina konser 
vatuarınm üstad direktörü Bay İko
nomides'den aldığım son bir mektub
ta "Yunan musikisinin Türkiyede 
tanınması hususunda da elimden ge
leni geri komam, istekleri hemen ba
na yazınız" deniyordu ... Ankara, mu
siki hareketleri bakımından neden 
Balkanların en büyük bir birleşı:ne 
merkezi halini alamasın? Kemınl dar
hklar içinde bu gibi keyfi meziyetle
ri güzel devlet ve irfan merkezimize 
hemen kazandırmağa görülüyor ki 
imkinlar var. 

C - Solistler getirilmesi bakımın
dan: bunda da aynı şeyleri düşünü
yoruz. Her yerin büyük artislerini 
Ankaraya gelmiş görmek istiyoruz. 
Büyük Bartok'un tatlı bir rüya kadar 
'iirli piyanosunu Bay Praetoryus bi
ze üstat idaresi altındaki orkestra eş
liği ile geçen yıl dinletmişti. Böyle 
şeylerin tekerrürünü bekliyoruz. 
Konserlerden ağır vergiler kalktı. 

Empresaryolar İstanbula en gözde 
artistleri getirtecekler; onları da An
karaya uğratmak, usulünde bir misa
firperverliğe bakar. Neden gelmesin
ler? Bunu bilakis istiyorlar: daha 
geçenlerde Yunanistanm en büyük 
piyanisti üstad Margaritis bana Se
Hlnikten haber göndererek Ankaraya 
konser vermek üzere gelmek istedi
ğini bildirdi, ve yalnız yol meselesi
nin hallini istedi. İşte ilk fırsat ... 

Bu gibi maddelerde Prof. Praet
oryus'tan önce yüksek makamlarımı
zın dikkatini çekmek belki daha doğ
ru olur. Yetişmiş .. rtistleri görmek, 
yetiştireceklere de hamle ve rekabet 
kuvveti hazırladığı hep bilinir. Sa
nat ocaklarımızı kurarken onları ve
rimli kılacak hamle kaynaklarını da 
aramalıyız diye düşünüyorum. 

İşte senfonik konserlerimizin iyi
liği hakkındaki kendi bir iki düşün
cem bunlardır; başkaca istekler ya
nında yer alabilirlerse ne mutlu. 

Mahmut R. KÔSEMlHAL 

Askerlerin hizmetinde 
kullanılacak köpekler 

Milli Müdafaa Bakanlığı, askeri 
hizmetlerde kullanılacak köpeklere 
ve köpek yavrularına tayın ve yem 
bedeli kanununda gösterilen mikdar
larda tayın verilmesi için bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Bakanlık, bu 
projeye köpeklere ve köpek yavrula· 
rına verilecek tayın istihkakının ver
me tarzı ve verme şekli için bir tali
matname hazırlanacağını da ilave et
miştir. 

Çağrı 
Cumhuriyet Halk Partisi Anafar

talar Kamunundan : 
Tınaz tepe semt ocağının yıllık 

kongresi yapılacağından 13.11.93 7 
cumartesi saat 20 .30 da yapılacağın
dan üyelerin gelmeleri ilan olu
nur. 

konserler 

Orman 
teşkil4hnda 

tayinler 
Hendek orman mühendisi BB. Şe

hab Çorum orman mühendisliğine, 

İnegöl orman mühendisi Baha Kangal 
mühendisliğine, Karasu orman mühen
disi Şevket Tokad mühendisliğine, 
orman fen memuru İbrahim Bursa bi -
rinci sınıf orman mühendisliğine, a
çıktan Fikri Osman orman mühendis
liğine, askerliğini bitiripte orman ge
nel direktörlüğünde vazife alanlardan 
Asım Pazarcık, İzzeddin Gölköy, Sü -
ruri Ermenak, Tevfik Daday, Salih 
İsparta, Rıza Şavşat, Necati Hopa, 
Macid Pazar, Ziya Bergama, Os
man Şinasi Taşköprü, Raci Bogazli
yan, Şükrü Isla.biye orman mühendis 
muavinliklerine, Hüseyin Elmalı, Meh 
m~d M. Kemalpaşa, Cevad İzmir, 
Abdülkadir Afyon, Ferid Şevket Bo
lu, Hakkı Adapazarı, İsmail Karasu, 
Fazıl İspir, Avni Poshof, Bekir Sıdkı 
Ardehan, Hasbi Antalya, Mustafa I
şık İnegöl, Şükrü Çanakkale orman 
mühendisliklerine tayin edilmişlerdir. 

İZMİR'DE 

Piyasayı düJiinnele cahsan 
firmalar hakkında takibat 

tzmirde üç firmanın çok düşkün fi. 
atlarla girişmiş oldukları bazı teah
hütleri kapatabilmek emeliyle anormal 
şekillerde hariç piyasalara teklifler 
yaparak piyasayı düşürmeğe çalıştık -
ları tesbit edilmiş ve bunlar hakkında 
derhal adli takibat yapılması İktisad 
Vekaletince İzmir vilayetine bildiril
miştir. 

Ötedenberi bu kabil hareketleri iti· 
yad edindikleri hakkındaki malOmat 
da tevsik edildiği takdirde bu üç tica
rethanenin ellerindeki ihracatçı vesi· 
kalan vekaletçe istirdad edilecek ve 
bir daha Türkiyede ihracat ticareti 
yapamıyacak bir hale getirilecekler· 
dir. (A.A.) 

Bir filarmoni kursu 
teşkil ediliyor 

Ankara müzik öğretmen okulun
da bir filarmoni kursu tesis edilmiş
tir. Teganniye kabiliyetli namzedler 
arasından imtihanla 30 erkek ve 30 
kız seçilecek, bu suretle orkestra alt
mış sesten müteşekkil olacaktır. Ko
roya girenlere haftada bir defa saat 
4 den 7 ye kadar tedrisat yapılacak
tır. 

Koronun, ikinci teşrin 1937 başın
dan mayısa kadar devam edecek olan 
çalışma devresi 30 hafta olacaktır. 
Koroya girmek istiyecekler en az bir 
devre müddetince muntazaman deva
mı teahhüd edeceklerdir. İntisab e
denlere gidip gelme masraflarına mu
kabil haftada bir lire. verilecektir. 

Koro, yetiştirildikten sonra filar
monik orkestrasiyle birlikte konser
ler verecek ve ilerde teşkil edilecek 
olan opera için de esas olacaktır. 

Öğrendiğimize göre koroya gir
mek için namzedler arasında kabul 
imtihanı müzik öğretmen okulunda 
önümüzdeki pazar günü saat onda ya
pılacaktır. 

ikinci halk konseri 
Cumhur başkanlığı filarmonik or

kestrası tarafından Müzik Öğretmen 
okulu konser salonunda 13.11.937 cu
martesi günü saat 15.30 da verilecek 
ikinci halk konseri ,udur: 

Şef: Ernst Praetorius. 

ı. - Duigui Cherubini (1760-1842). 
"Anakreon" uvertürü 

2 .• Karl Höller ( 1907': Frescobal
di'nin bir temi üzerine senfonik fan
tezi orkestra için. op. 20 

a) Yavaş ve seyyal (Langsam, doch 
immer fliessend) 

b) Canlı ve marke e!erek (Lebhaft 
und markiert) 

c) Yavaş fakat içten hareketli 
(Langsam, sehr bewegt im Aus

druck) 
ç) Çok canlı (Sehr lebbaft) 
10 dakika dinlenmeden sonra 1. inci 

kısma başlanacaktır : İkinci kısım şu
ur: 

3. - Frans Schoubert (1797-1828): 
5. senfonisi bemou majör (1816 da ya
.zılmıştır)., 

a) Allegro 
b) Andante con moto 
c) Menuetto - Trio 
ç) Allegro vivace. 
Gelecek konser 20.11.937 cumartes i 

günü saat 15.30 da verilecektir. 

uı.;us 

SPOR 
Futbol grup 
şampiyonları 

arasında 

müsabakalar 

Ankara lik maçları bir 
hafta geri kaldı 

20 bölgenin futbol şampiyonları a
rasında bir haftadan beri dört şehirde 
yapılmakta olan maçlar son bulmuş
tur. Afyon grubunda, Kocaeli birinci
si Akyeşil; Adana grubunda, Adana 
birincisi İdman Yurdu; Manisa gru
bunda, Aydın birincisi Nazilli Mende
res İdman yurdu; Samsun grubunda, 
Samsun birincisi Bafra İdman yurdu 
grubu şampiyon olmuşlardır. 

Bu şampiyon takımlardan Akyeşil, 
dün sabah, Adana ve Bafra İdman 
yurdları gece şehrimize gelmişler ve 
Etipalasa misafir edilmişlerdir. Men
deres idman yurdu da bugün beklen
mektedir. 

Evelce tesbit ve ilan edilen prog -
rama göre, dört grup şampiyonlarının 
mümessilleri bugün federasyon reisi 
veya azalarından birinin reisliğinde 
toplanarak kur'a çekecekler ve hakem
leri seçeceklerdir. 

Maçlar cumartesi günü saat 13 de 
başlayacak, ikinci bir maç da 15 te ya
pılacaktır. Dört takım arasında yapı -
lacak bu müsabakalar sonunda yenilen 
iki takım pazar günü saat 11.30 da 
ikincilik ve üçüncülük için karşılaşa
caklardır. Galib takımlar arasındaki 

müsabaka ise pazartesi 12.30 da ola
caktır. Pazartesi karşılaşmasının 12.30 
a rastgetirilmesi daire ve müesseseler
de çalışan sporsever ankaralıların ma
çı seyre imkan bulmalarını temin için
dir. 

Maçlardan sonra, derecelere göre 
takımlara kupa verilecektir. 

Lik maçları geri kaldı 
Dört grup şampiyonları arasında 

yapılacak olan final maçlarının şehri -
mizde uyandırdığı spor hareketinden 
ankaralı sporcuların seyir zevklerini 
tatmin dlişUncesile lik maçları bir 
hafta sonraya talik edilmiştir. 

Verilen malfimata göre, lik müsaba
kaları önilmüzdeki hafta son defa tes· 
bit olunan fikstür sırasına nazaran 
devam edecektir. Bu hususta bölge 
futbol ajanlığının tebliği şudur 

Bölge futbol ajanlığından ı 

Yirmi bölge arasında yapılmakta o
lan birincilik müsabakalarının finali 
bu hafta cumertesi, pazar ve salı gün -
leri Ankarada yapılacağından lik ma~
larmm bir hafta talik edildiği ilan o -
lunur. 

Halkevi sporcular1 
pazar günü bir 

yürüyüı yapacaklar 
Halkevi spor komitesi ile bölge 

dağcılık ve kayakçılık ajanlığının 
müştereken tertib etmiş olduğu Müh
ye köyü istikametindeki yürüyüş ö
nlimüzdeki 14.11.1937 pazar günü ya
pılacaktır. Bu sporun memlekette ya
pılması için bundan sonra her fırsat
tan istifade edilerek bu nevi yürü
yüşlerin yapılacağını memnuniyetle 
haber aldık. Bu yürüyüşe pazar günü 
saat 6.30 da Halkevinin önünden baş
lanacaktır. 

Kafile Halkevinde toplanacaktır. 
İstiyenler Cebecideki Orta okul ö
nünde toplanarak oradan kafileve il
tihak edebileceklerdir. 

Yol İncesu istikametidir. 

Her istiyen yiyeceklerini beraber 
alabileceklerdir. Gezinti akşama ka
dar devam edecek ve gün batmadan 
şehre dönülecektir. 

Mesafe 5 kilometredir. İlerdeki 
yürüyüşlerde bu mesafe normal bir 
şekilde arttırılacaktır. 

Halkevi spor komitesi ile bölge 
dağcılık kayakçılık ajanlığının bu 
husustaki tebliğini aynen aşağıya ko
yuyoruz: 

Tebliğ : 
Tertib etmiş olduğumuz gezinti

ye her istiyen kimse iştirak edebilir. 
Mesafe 5 kilometredir. Yaya gidilip 
gelinecektir. İstikamet Mühye köyü
dür. 

İştirak edecekler öğle yemekleri
ni yanlarına almış bulunacaklardır. 

Yürüyüşe pazar sabahı saat 6.30 
da Halkevinden başlanacaktır. 

İstiyenler Cebeci orta okulunda 
kafileye iştirak edebilirler. yürüy0üş: 

Cumartesi yağmur yağmadığı, pa
zar günü yağış olmadığı takdirde ya -
pılacaktır. Pazar günü hava kapalı da 
olsa yağış olmadığı takdirde yürüyüş 
yapılacaktır. 

Kitab buhranı 
(Başı 7 inci sayfada) 

bu buhranın halli için müessir ~bir· 
ler alınması lüzumu etrafında birleti
yorlar. 

Nouvelles Litteraircs mecmuasının 
geçenlerde edebiyat ve ilim adamlan 
arasında yapmış olduğu bir ankıet, bü
tün entelektüellerin, müşterek men
faatlerini alakadar eden bu mevzu ü
zerinde ne kadar sıkı bir fikir birliği 
yaptıkları:ını göstermiştir. 

"Kitabçılık sendikalar arası birliği" 
de halkı okutmanın, kitab ticarıetinin, 
kitab ve okuma etrafında kollektif 
propagandanın organizasyonu hakkın
da bir rapor hazırlayark neşretmiştir. 

Bu raporda kitabın günden güne 
cemiyetteki mevkiini kaybetmesinin 
sebebleri tahlil edilirkıen Fransada ki
tabı yayma hususunda göze çarpan 
muhtelif eksikler üzerinde durulmuş
tur. Bunlardan biri ve başlıcası halk 
kütüphaneleri mesele.sidir. 

Raporun tesbit ettiği rakamlara gö

r.!, Fransada halk kütüphanelerinin i
daresi ve zenginleşmesi için adam ba-

şına isabet eden senelik masrafın mik
darı 0.50 franktır. Halbuki Belçika 
ayni uğurda 3.50, İngiltere 10, Al
manya 20 ve birleşik devletler 25 
frank harcamaktadırlar. Amerika ile 

Fransa arasında elli misli bir fark 
vardır. Bunun gibi halk kütüphanele-
rinin sayısı da Fransada ancak 400 
mikdarmda olmasına karııhk, İtalya
da 2890, küçük Belçikada 2388, Birle
şik devletrde 10.930 dur. (Bu rakam-

ların hatıra şu düşünceyi getirmeme
si mümkün müdür: Acaba bizdeki va
ziyet nasıldır? İşte tetkiki çok fayda
lı olacak bir mevzu.) 

Fransada kitab endüstrisiyle uğra
şanlar memleketlerinde kitab satışı
nın diğer medeni ülkelere nazaran çok 
düşük oluşunun sebeblerinden birini 

Fransada umumi kütüphanelerinin az. 
lığında vıe ehemiyetsizliğinde bul

maktadırlar. Bu vaziyeti önlemek için 
raporda gösterilen tedbirler arasında 
şunu okuyoruz: 

"Halkın okumasını organize edecd 
olan kanun her belediyede bir umumi 
kütüphane açılma6ını mecburi kılma
lıdır. Bu kütüphane binası iyi bir hal

de olmalı, her gün açık bulunmalı, 
beş binden fazla nüfusu olan şehirler
de en az haftada iki defa gece seans-

ları için halka açılmalıdır. Gene bu 
kanun vil!yetlere her kazaya en az 
bir tane isabet etmek üzere kütliohane 
şeklinde tanzim edilecek otob~lerin 
tıeesslisünü amir olmalıdır." 

Fakat bu yeni teaiatın masrafları 
kimin tarafından ödenecek? Rapor, 
bu hueusu da kaydederek bir kütüpha-

neler muhasebesinin bütün kitab ve i
dare masraflarını ödeyeceğini, bu tah
sisatın da devletin yapaeağı yardım
lar ve halktan alınacak hususi bir ver
gi ile temin edileceğini söylemekte. 
dir. 

Ayni zamanda raporda kitab ticare
tiyle uğrapnlarm da daha iyi bir tef-

kilit ve murakabeye tabi olmalarını 
istemektedir. Pek çok kütüphaneler 
şahsi kazanç hırsiyle halk arasında ki
tabın itibarını kıracak yollara baş 
vurmakta ve en manasız ve berbad e
serleri basarak reklam kuvvetiyle 
memlekete yaymaktadır. 

Raporun üezrinde durduğu en esas
lı noktalar bunlardır. Yani bir yandan 
kitıab ticaretiyle uğraşan II\Üessesele
rin hakikaten kitab menfaatine ve le
hine olarak çalışmaları tıemin edilme
si, bir yandan da halkın okumasını 
kolaylaştıracak olan umumi kütüpha
nelerin her tarafda açılması ve kitab 
bakımından zengıin bir halde bulundu
rulması istenmektedir. 

Avrupanın en az okuyan memlekti 
olan Türkiyede bu tedbirler üzerinde 
düşünmenin ve bizde daha büyük bir 
ehemiyetle ortada olan derdin halli i
çin kendi ihtiyaçlarımıza uygun ted
birler aramanın faydasız olmıyacağı 
muhakkaktır. 

İştirak edeceklerin varsa yolda yü

rürken çalınabilecek müzik iletleri 
ile gelmeleri bu gezintinin bir kat da
ha güzel olmasını temin etmiş olacak
tır. 

Bölge merkezinde 
T .S.K. Ankara Bölgesi Baıkanlığın

dan: 
1 - Bölge merkezi, Y eni§ehir ha

vuzbaşında C. H . P. Ankara ilyönku
rul başkanlığı binasına nakletmiştir. 

2 - Kulüblerden mektub ve saire
nin bu adrese gönderilmesi ve yahud 
zimmetle odacıya teslimi lazımdır. 

3 - Bölge katibi çarşamba ve cu
martesi sabahlarından başka her gün 
saat 8.30 dan 11 e kadar bölgede bu
lunacaktır. 

4 - Bölge merkez kurulu içtimala
rı her on beş günde bir ve salı günleri 
saat 18 de yapılacaktır. 

Harita genel 
direktölüğü 

17 .500 metre beyaz bez 
alınacak 

Harita Genel DirektörlüğÜnden: 
1 - Muhammen bedel (7000) lira 

harta genel direktörlüğü için kapalı 
zarfla satın alınacağı ilan edilen 
(17500) metre beyaz bezin eksiltme
sinde talih çıkmadığından işbu bez 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İetekliler ~eraiti anlamak üzere 
her gün ve pazarlığa girecekletlıı de 
(525) lira teminat makbuzlariyle 18. 
11.937 perşembe günü aaat (15) te Ce
becide harta satın alma komisyonuncı 
gelmeleri. (4211) 3-6346 

6 adet fotograf 
malzemesi 

Hirata Genel Direktörlüğünden : 
1 - Muhammen bedel (780) lira har

ta fotoğrafanesi için aşağıda cins ve 
mikdarları yazılı (6) kalem fotoğraf 
eş.yası açık eksiltme ile satın alına

caktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere 
hergün ve eksiltmeye gireceklerin de 
(58) lira (50) kuruş muvakkat teminat 
makbuzlarile 30.11.937 sah günü saat 
(15) de Cebecide harta Gn. Drk. Hik 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Miktarı 

Adet C t N S t 
1 Aıitnitrik koymaia mahsus kapalı kap 
2 Aıit maşrapası 

1 Aıitnitrik tenekesi 
l Aıitnitrik tenekesi 
1 Nitratdarjan küveti 

(4210) 

60/70 
70/ 80 
90/ 102 

3-6345 

Baş bakanlık · 
Halı, seccade ve motör 

satılacak 

adet seccade ile bir maruken of,I 
nu ve 110 voltluk 15 adet ırıot~ 
adet daimi ceryana çeviren rıı 
ve daha bir kısım hurda e~ya d 
resmi alıcıya ait olmak üzere 
caktır. 

2 - İhale peşin para ile 17
3 te§rin 937 çarşamba günü saat 1 ~ 

umum müdürlük binasında topl ~ 
olan komisyonda yapılacaktır.~ 

3-
~ 

Şirketler 
Bir muhasib ile bir idı 

amiri aranıyor 
Ergani Bakırı Türk Anoıtİll' 

ketinden: 
Ergani madenindeki işletıtle . 

remizde çalışmak ve meskenle~ 
ketimizce temin edilmek üzer~ 
beli bir muhasib ile bir idare r' 
ihtiyacımız vardır. Bu vazifıele 

. lı"' lib olanlar muhtasar terce:meı 
ni ve istedikleri aylık mikdar1111

L 

dirir bir mektubla Ankarada 
meydanında Koç hanındaki rrıt 
idaremize müracaat etmelidir. S 

3--6~ 

Zayii er 
1340 senesinde Mersin ticaret 

disinden aldığım tasdiknamern~ 
ettim. Yenisini alacağımdan es~ 
hükmü yoktur. -Avni Özgün 

I Ali Ercan ve ş:riki Hudsotı -6 
tası -tecrübe 5 numaralı tecrtibe 
kasını kaybettim. Yenisini ala1 
dan eskisinin hükmü yoktur.-. 
son acentesi Ali Ercan ve ıerilcl 

3-6338 

* . Mekteb hüviyet cüzdanımı le~) 
tim. Yenisini alacağımdan ~lc151 
hükmü yoktur. - Y.Z.E. Zıral 
No. 645: Hilsnil - 3-6339 

* Mardinde Rifat 'Güvene aid uıı I 
rikasmın hesab defterleri kaybOl.r; 
tur. Bulanlar insaniyet namına "·: 

Baıvekalet istatistik Umum Mü- daki adrese vermeleri Tica oluııtıf· 
dürlüğü Artrrma, E ksiltme ve ihale tirenlere ayrıca para verilecektir· it 
Komisyonundan : Ankara Orman çiftliği 1nhi5'r 

1 - Dairede kullanmağa elverişli idaresi memuru Emin Güren. 
olmayan iki adet taban halısı ve iki 3-6~ 

:mı:ı!j; 
Y enişeı:ıirde Mimar Kemal JJ'I~ 

bi karşısında, Yüksel ve Onov1tı~1 delerinin birleştiği nokta.da, Ye~1 6 
asfalt yol üzerinde, iki cepheli JI 
metre a.taa satılıktır. 1220 ~1 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört ıaaurhk küçük illnlardan
Bir defa içiıı 30 kunıı 
İki defa içlıı 50 kuruı 
Uç defa içiıı 70 kunıt 
Dört defa için 80 kuruı abmr. 
Devamlı küçük illnlann her defası 
için 10 kurus alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kunıı 
alınacaktlr. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müıtes
na 30 harf itibar edilmiıtlr. Bir küçük 
illn 120 harft en ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruı alınır. .................................................... 

lş Arııaniar : 
Müsaid şartlarla ingilizce veya al

mancadan t iirkçeye tercümeler maki
ne ile temize çekilmi' olarak yapılır. 

Adres . Posta kutusu 1042. Yenişehir 

3-6274 

* Bir öiretmen - Ehven şartlar ile 
ilk okul talebelerine ders veriyor. Ta
lebe aynı zamanlarda sistemli çalış

mayı öğrenir. Adres: Yenişehir Meş
rutiyet caddesi No. 13 - B yazı ile 
veya telefon: 1863 N. Demir 3-{)326 

* Muhasebeci - Muzaafa ve Ruf 
sistemine vakıf. Fransızca muhabere 
ve daktilo bilir büyüle inşaat §irketle
rinde ve sanayi müesseselerde çalışmış 
bir muhasebeci iş arıyor. Taşraya gi
der. Adres: M. Ferid Selçuk oteli An-
kara. 3-6314 

Satılık : 

Her tarafta - !5atılık ·- Arı~ Ev ve 
Apartımanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 
T el: 2181 3-6304 

* Satılık motorsildet - ARİEL 
marka ve sepetli bir motorsiklet satı

lıktır. Orduevi karşısında Sevim 
apartmanı kapıcısına müracaat. 

3--6259 

müracaat. 3-62~ 

Kiralık : 
Kiralık hane - Kavaklıderede I 

büs durağına bir dakika mesafede 
katlı altı oda bir salon bir hol .,e . 
tün konforu haiz beş dönüm b11~ 
birlikte bir ev kiralıktır. 'f ele 
2658 e müracaat. 3--6280 

Kiralık aparma! - Yeni~ll~ 
vuzbaşı Kazınıözalp caddesi ıne ôJ 
de Güney Apartımanmda 4 °01 
bir salonlu, kaloriferli, konforlu 

5 kapıcıya müracaat. 3-608 

* ·re 
Kiralık Daire - Kiralık dal it' 

veya 5 odalı kalorifer bütün k011 
C 

haiz Yenişehir İzmir caddesi :No
müracaat. 3-6313 

* Kiralık - Yenişehir Yüksel.•~ 
Y e,il cadde üzerinde 4 oda gerııt ıf 
ve modern tertibatı haiz ev kiral f 
Müracaat Sıhhiye karşısı Çagatıl~I 
kak No. 6 • 3 Mesut Yağcı. 

fon: 1851 3-6321 

* Kiralık iki ve üç odalı dairelet' 
Yenişehirde elektrik girketinin ~ 
nünde Bay Ekrem evinde. Se 
müracaat. No. 34 3-6267 

Kiralık daire .: Kavaklıdere f~ 
sız macar ve Yugoslavya Sefare d1 
arasında birinci kat (methal a~il 
beş oda, geniş bahçe elli lira. 
caat: Telefon 3843 3-6269 

Oç odalı kiralık ~aireler - ıcof} 
lu Kooperatif arkasında Yusuf 

demir apartımanı Telefon: 24:~' 

* ~ Kiralık Daire - Yenişehir, 1'~ 
pe, üç oda bir hol her bir mU§te~ 
ve konforu ve güzel ma~t Jı$~ 
Tel: 3320Y/ 

* ~( 
Satılık arsalar - Yenişehirde Se- Refikasilıe birlikte bir müheııÔ i 

lanik caddesinde Maliye şubesi karşı- lektrik ve saire konforu haiı 1 nı' 
smda 592, 439, 423, metre murabba- 2 oda arıyor. - Ulusa - E.Z.5 ~ 
ında. Telefon: 1538 3-6294 caat. - 3-6334 4 
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Ankara Levazım 
Amirliği 

40.000 kilo lalına 
alınacak 

":akara levazım amirliğinden ·ıı 
lh 1. - Ankara garnizon ve harb okulu 
. tıyacı için 40000 kilo lahna açık ek· 
:ı~e ile 24.11.937 nat 14 de ~

cvazrm Amirliği satın atma konııı· 
Yonunda alınacaktır 
·t 2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk 
erntnatı 180 liradır. 
tü~~rtnamesi her gün komisyonda gö· 

ur. 

)'alısteklilerin ilk teminat ınektub ve 
beı~~zarı ve kanuni veıikalariyle 
lu ilin ve saatta komiıyonda bu 

llnıalarr. (4144) 3-6224 

18.500 kilo sade yağ 
alınacak 

r1t.·-~ 
ruıxara levazım amirliğinden ı 

• 

l - lzmir'mUetahkem mevki kıta· 
atının 18500 kilo sade yağı kapalı 
~lrfla 25 2. te§rin 937 ıaat 16 da lmıir 
.;::vım Amirliği aatın alma komis· 

unda alınacaktır. 
lJ 2 - Muhammen bedell 17205 lira 
Ş k teminatı ı290 lira 38 kuruştur. 
~rtnameıl her gUn komisyonda gö· 

lebilir. Teklif mektubları belli sa
a~en bir aaat evveline kadar kabul 
~ unur. İsteklilerin ticaret odası ve 
ıc:nu~t ve ,artnameıinde yazılı vesi-

larıle komiıyonda bulunmaları. 
(4158) 3--6235 

50.000 kilo ispanak 
alınacak 

'Ankara levazım amirliğinden ı 

1 
1 • Ankara garnizon ve harb okulu 

e1:!7a.cı için 50000 kilo ispanak açık 
b ıltme ile 24.11.937 aaat 15 de An-

ra levazım Amirliği satın alına ko-lbi . 
•yonunda alınacaktır. 

t 2 • Muhammen bedeli 4000 Ura ilk 
~ıninatı 300 liradır. Şartnamesi ber
en komiıyonda görülür· İsteldilerin 

lli gUn ve •utte ilk teıninat mektup 
'tı• makbuzları ve kanuni veaikala
t le komiıvonda bulurunalarL 

(4150) - S..6204 

104.950 kilo sığır eti 
alınacak 

, .. _,_ 
"'-OXara levazım amirliğinden f 

1 - 'tzmlr müstahkem ınevkl kıta• 
:nın 104950 ,kilo kesiltnif ıığır eti 

pah zarfla 24 2. te9rin 937 aaat 16 
• ~a İzmir kıglada Lv. Amirliği satın 

ma komisyonunda alınacaktır. 

l 2 - Muhammen bedeli 29386 lira 
~k teminatı 2204 liradır· Şartnamesi 
er gün komisyonda gBrUlilr. Teklif 

ftıelctubları belli saatten en az bir ıa
~~ eveline kadar kabul olunur. İstek

erin ticaret oduı ve kanuni prt-
naınesinde yazılı veeikalarla belli 
f11\ ve ıaatte komisyonda bulunma· 

rı. (4157) 3--6234 

Çamaşırlık ve 
nevresimlik 
bez alnacak 

J\.?ııka.ra levazım &nıirliA'inden i 
? 1 • Aık~rt mektebler ihtiyacı için 
~217 ınetre çamaşırlık nevresimlik 
ta ı 18.11.937 saat ıs de Tophane.de İs· 
~buı levaznn amirliği ıatm alma ko· 

lrıııyonunda kapalı zarf eksiltmesi ya· 
Ptla.caktır. 

2 • Muhammen bedeli 19556 lira 42 :ru,, ilk teminatı 1466 lira 73 kuruş 
dtr. ~artname ve nümunesi komisyon
a·L IOrUlebf!ir. İsteklilerin kanunt ve-
1"llatile teklif mektuplarını ihale 
&a~tinden bir saat evelisine kadar ko· 
lrıııyona vermeleri. (4064) - 3-6095 

130 ton koyun eti 
alınacak 

~nkara levazım amirliği aatın al-
lb ..... __ • d 

Ol.Olllıayonun an s • 
1 - Harb okulu ihtiyacı içın }30 

::ı koyun etinin 9.11.937 pazarlıgın
talib çıkmadığından 18 2. teş. 937 

::~ ıs de pazarlığı Ankara levazım 
trliği satın alma komisyonunda ya

Pılacaktrr 
il 2 - Muhammen bedeli 65000 lir~ 
3~ 1lea-ıinatı 4875 liradır. Şa.rtnamesı 
•l kuru, mukabilinde koınısyon~ 
beın~r. Pazarlığa iıtirak edecek!erın 
ı_ 1!1 &ün ve saatta vesika ve temınat-
rıyıe komisyonda bulunmaları. 

(4196) 3--6330 

390.000 kilo un 
alınacak 

'.Ankara levazım amirliği satın al· 
illa kornisyonundan : 
rrı·~skiıehir garnizonundaki kıtaat ve 
rıuuessesat ihtiyacı için 22.10.937 .gü-
39 kapalı zarfla alınacağı ilin edılen 
lra~·OOo kilo una teklif edilen fiat ve· 
t37etç~ Pahallı görüldüğünden ~.ıı. 

U .. · · • 1 ınde 

pazarlığa bırakılmı,tır. 
tık pazarlığı ı5 2. tıcş. 937 pazartesi 

gUnll saat 15 dedir . 
Unun tutarı 47.775 lira, muvakkat 

teminatı 3583 lira ı2 kuru§tur. 

tsteklllerin pazarlık saatinda Eski
şehir levazım !fmirliği aatm ahqa ko
misyonunda bulunmaları. 

M. M. bakanlığı 

Po.ligon tarassut 
binası ihalesi 

M. M. Vekaletinden 't 

uı:u~ .. 

S üncn maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte tekltf mektublarmı ihal ı 
aaatından behemehal blr Hat ev.el M. 
M .. V. aatm alma Ko. na vennelen. 

( 4208) 3--6343 

Yapı: Poligon taraaut binası ilave· 

750tonkripel maden· 
kömürü alınacak 

! i' 

ruttan 630 lira vı 60 çift' terlllln de 
fiatı ı20 kuruftan 7ı liradır. 

• 
rlD munkkat teminat otan (4"7) liri 
(50) kurup han ı.klif mektuplarını 
meskOr günde aaat 14 de kadar kom~ 
yona wrmelerl ,.. bndilerlmn de 2490 
ııumaralı kanunun 2 vo S maddeleriıı
dekl ftaildı meskGr gi1n .,.. 1a&ttıl 
]Jıomlayona ınilracaatıarı· 

(4125) -s.e2u 

Ankara Belediyesi 

Y enişehirde arsa 
satılıyor 

2 • Bu ayakkabıların muhanunen be
deli 948 liradır. Puarbğa girecekle
rin bu miktarm yUsde 7 ,5 niabethıde 
ki muvakkat teminat akçeainl huıU1t 
muhuebe müdürlüğü vezne.ine yatrr.
maları ve açık ekailtme 29.11.937 gü-
nü saat 15 de vlllyet blnumdald en- ~nkara belediyeıi.nd.'.n t 

------------- sı açık eksiltmeye konmuştur. Keşif M. M. Vek&leti Satın Alma Komi .. 
tutarı 4ı93 lira 44 kuruştur. Ke~if d 

. (4212) 3-6347 
cümeni da.im! salonunda yapılacalrtrr. y nJ h'rd 1152 · 1 adad 1 

3 - Bu husu• hakkmda daha tttraflı e fe 1 e ınc a plllt 
malfunat almak '" f&rtnameyl görmek ıeld• 700 metre murabbaı belediye sn-. 
• ti' nl • A k kUltUr dl lrt" 1ı ara bir ay sarfında pda.rlıkla 1&0-

• • • T • >yonun an ı 
proıe ve ,artnamelerı paraaıyle lnş ) bl ıı · ş. den alınır. Eksiltme ı9.XI.937 cuoıi 1 Beher tonuna. ç e.? ~erl 20 li-

• • • günü saat ıı de M. M v. aatın ra olan 7~0 ton kırıple komurü pazar. 
Çıft devrelı otoma tık Ko.da yapılacaktır. İlk teminat 3~ hkla elaııl~eye konmuttur. 

ıı ye erın n ar. re gr• la .ıı. • • lü~üne müracaattan. (4l6S) S-6249 c.aaından fıtekhlerin her cuma n 
g salı günleri eaat on buçukta belediye 

Gümrük ve İn. B. 

• • • • • 1- 2) İlk temınat paraaı 1125 liradır 
tabı makıneSl alınacak ra 50 kuru~ur Ebıltmeye gırecekler 3) İhalesi 16.2. teırin 937 salı gUn° U-

------------- encümenine milrKaatları. • 
(4086) - 1-6110 

' kanunt temınat ve 2490 aayıh kanu- t 11 d d' . aaa: e ır. Bayın. bakonhğ ı Açık artırma ile arsa inhisarlar Umum Müdürlüğün· nun 2 ve 3 üncü mad~elerın~e yazılı 4) Eksiltmeye girecekJerln 2490 sa-
den 

1 
belgelerle birlikte eksıl~ gun ve ıa- l' k 2 3 ün u · d 1 . • l~giliz makas taknnı 

alınacak 

t d M M V t al K yı r anunun . c ma e erınde lS-

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko- ~ m al ·(
4
ogo)' sa ın ma O.da bu· tıenilen ,belgelel'iyle birlikte ihale gUn 

nulrnut olan bir adet çift devreli o- unma rı 3-6120 ve saatında M. M. V. satın alma ko-

satışı 

· Ankara Beledi,.ıinden ı 
tomatik tabı makinesi için talip .zu- Zir polig. onu top misyonunda hazır butunınala~ı. 
bur etınediğinden pazarlıkla alınma· ( 4207) 3-6342 Nafia Vek&Jetinclen ı 

1 - Yenifehlrdo 1096 inci adada 14 
parteldo 14 metro murabbaı belediye 
nl.ıı ana on bet &Un müddetle açık 
arttırmaya konulmu,ıur. 

ıı kararıa,tırrlmıştrr. tamirhanesi 
Ankara Vilayeti 

29 Birinci klnun 937 çarpm1- rtl· 
nil saat 15 de Ankarada vekllet mal
zeme elaılltme komiıyonunda ı 7118.S 

2 - Pazarlık 22-11-937 tarihine 
rastlayan pazartesi gilnil saat ı4 de tesisatı 

Milli Müdafaa Vekaletinden r 7 5 adet iki tekerlekli lira muhanmıen bedoclli 90 adet bQit 

2 - MuhlmıneA bedeli (42) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı S.U liradn-
4 - ,Şartnametlnl g8rmelr lıtiyene 

Kabatatta Ltvazıll:?- ve mübayaat şu
besindeki alon komisyonunda yapı

lacaktır. 

3 - Muhammen bedel 6000 lira ve 
muvakkat teminat 450 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün adı geçen komisyondan alınabi-
lir. • 

s - Eksiltmeye iştirak etmek iıti
yenlerin fiatsız teklif mektuplarını 
ve kataloğlarınr eksiltme gününden 
evci inhisarlar tütün fabrikalar ,u
be.si müdürlilğilne vermeleri lazımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
olunan giln ve saatte yüzde yedi bu· 
çuk güvenme paralariyle birlikte adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (4156-7517) 3-6239 

İçki bey'iye tezkereleri 
değiştiriliyor 

ınhiaarlar '.Ankara Bapnüdürlü· 
fiinden ı 

İçki beyiye tezkerelerinin değ~şti· 
rilmesine 20 ikinci teşrin 937 sabahın
dan itibaren baflanarak 3ı teşrinisani 
937 akşamına kadar devam edecek ve o 
tarihten sonra• gelenlerden ceza alına
caktır. Bayilerin bir fotograf ve bir de 
25 kurufluk pul iLe muayyen gUnler 
içinde başmüdUriyetimize müracaat 
ederek elindeki içki tezkerelerini de· 
ği~tinneleri ilfuı olunur. (4111) 3-6251 

P. T. T. , 
Transf orınatör binası 

eksiltmesi 
P. T. T. Unıum Müdürlüğünden l 
1 • Eti mesutta inp. edilecek (5054) 

lira (27) kurut keşif bedelli transfor
matör binası açık ,eksiltmeye konul-
muıtur •.•• 

2. Muvakkat teminat 379,07 liradır. 
3 • Eksiltme 22 teşrini sani 937 pa· 

zarteıi giinil saat 15 de P.T.T. umumi 
müdürlüğil binası içinde toplanacak 
artırma eksiltme komisyonunca yapı-
lacaktır. 

4 • Şartname ve planlar 25 kuru' be
del mukabilinde Ankarada P.T.T. İe· 
vaznn mUdilrlUğünden, İstanbulda 
Beyoflunda Ayniyat şubesi müdürlü-
ğünden alınacaktır. .. • 

5 • Taıtplerin kanuni vesaik ile ve 
muvakkat teminatlarını P.T.T. vez
nelerine yatırdıklarına aid makbuz ve
ya banka teminat mektubu ile yukarı
da yazılı tarih ve saatte komisyona 
milracaa tları. ( 4054) - Ş-6097 

Demiryolları 

Muhtelif cins çelik 
alınacak 

Devlet Derniryollan ve Limanları 
Umum Müdürlüğü Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedelleri (35000) lira o
lan 29030 kg. muhtelif cins çelik ile 
2650 kg. muhtelif ebatta çelik tel ve 
ıooo adet bandaş çene torna kalemi 
23.12.1937 perı,embe günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulU ile An~arada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin 2625 lira· 
tık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları ve Nafıa mlite· 
ahhitllk vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri llzımdır. 
Şartnameler 175 kuruşa •Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde aatılmakta· 

dır. (4124) - 3-6247 

Yapı: Keşif bedeli 3092 lira ı5 ku- ve 3 adet muzaaf lngills maku takmır 
ruş olan Zir peligonu top tamirhane- pulluk. alınacak Ue 4 ~ait makuh bir teltkinin kapılı 
sindeki tesisat açık ekıiltme ile yap- . k VT" • zarf uııİ1U ile ~kıiltmeıl yapılacak· 
tırılacaktır "An ara 1 ll!Yetınden ı tıt. 

Eksiltmesi 19.11.937 cuma günü ıa- 1 - Villyet çiftçilerine dağıtılmak Bu huiusa ald ektiltme prtnaınffl 
at 10.30 da M. M. v. satın alma KO , üzere ıatın alınacak 75 adet iki teker- ve teferruatı' ~56 kurut mukabillnde 
da yapxlaçaktır · lekli puUufun 25.11.937 pertembe gU- Ankarada vekllet malıeme ınUCHlrU1· 

tı~ teminat 231 lira 91 kuruştur. nU ıa.at 15 de açık eksiltmesi yapıla- ğUnde ahnablllr. 
Keşıf •a.:tıtame ve proje M.M.V. inşa· caktır. ·' Muvakkat teminat 9809 Ura 25 Jru. 
at şubesınden pırasiyle alınır • 2 - Pullukların muhammen bedeh ruştur. 

Eksiltmeye girecekler kanunt ~- ı875 liradır. · İsteklietln teklif mektublarını taU-
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Şartnamesi Ankara ve İstanbul matnamHlne göre yoktletten alınmıt 
ilncil maddelerinde yazılı belgelerle ziraat ınUdürlüklerinde meccanen ve· malzeme mUteahhldllli vetikulyl-e 
birlik~ eksil~ gün ve saatinde M. rilir. birlikte 29 birine! k:Anun 937 şU'flJDba 
V.V. satın alma komisyonunda bu- İst.ekllerln pullukların % 7.5 tutarı günU ıaat 14 e kadar Ankarad' mal-
lunmaları. (4091) !-6

121 
olan meblağa ald banka mektubu veya zeme mUdUrlUfUne vermeleri lisım• 

terin her gUn yuı lfleri kalemine " 
lıteldUerln de 19 teırlnl n.nl 937 mıa 
ma gUnll aut on buçukta belediye .,. 
cllmenine müracaatları. 

(4117} f 

Açık artırma i~e arsa 
satışı 

Ankara Belecll,.dncl.nı 
1 - Yenl~hirdo Ue5 lnel adada ' 

panelde )81 metre mumbaı beldi,. 
malı araa on bet gi1n mUddetı. ~di 
arttırmaya lronulnıuftur. 

2 - Muhammen bedeli (543) JIN-• hususi muhuebe direktl:lrlUğU vezne- dır. (4173) ' • !-6332 

. Kayserı için linyit sıne yatırımı, makbuz ue birlikte ek- ------------- drr. s - MuTaklrat teminatı (40.72) H• 

k
.. •• •• l • ıUtme gUnU gBıterilen .. atte vilAyet 
OmUfU a Inacak daimi encil.menlno gelmeleri itin O-

M. M. V. Satın Alma Komityo. lunur. (4131) 3-6285 

nundan ı . . 75 adet yerı· p 11 k' 
1 • Beher tonuna biçilen eder! 11 u. 1 U U 

ra olan 1600 ton linyit k8mUrilnün alınacak 
Kayseri tayyare fabrikasının deposu
nun içinde teslim edilmek suretile ka
palr zarfla eksiltmeye koomuştur. .. 

2 • Tahmin edil~n bedeli 17600 lira 
olup ilk teminat parası ı320 liradır. 

3 - İhalesi 19 ikinci tefrln 937 cuma 
glinU aaat ı5 dedir. 

4 • Ebiltmeye gh:ıeceklerln 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgelerile birlikte temi
nat ve teklif mektuplarını ihale günil 
en geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
•tın alma komisyonuna vermeleri. 

( 4062) - 3-6096 

6 adet torna tezgahı 
alınacak 

. M. M. Vekaleti Satm J\lma Ko· 
misyonundan t 

1) 6 adet torna tezglhı kapah zarf
la eksiltmeye konmu,tur. 

2) Tahmin edilen beddi 20.000 lira 
olup ilk teminat parası 1500 liradır. 

3) İhalesi 29 ı. kanuıı 937 tartatnba 
gUnU saat ıs dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. 3 Uncu maddelerin· 
de istenilen belgeleriyloe birlikte te
minat ve tekif mektublarını ihale gü· 
nünden en geç bir saat eveline kada 
M. M. V. satın alma komiıyonuna 
vermeleri. (4ı94) S-6329 

Fireze makinası 
alınacak 

M. M.'Vekaleti Satın Alma Komia• 
yonundan ı 

ı) Bir adet fireze makinesi pazar
lıkla eksiltmeye konmu,tur. 

2) Tahmin edilen bedeli 8750 lira o· 
lup ilk teminat paraıı 656 lira 25 ku
ruştur. 

3) İhalsi 29 ikinci te'ıdn 937 pazar
tesi günü saat on birdedir. 

Ankara Vil~etinden ı 
1 - Vlllyet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere u.tın alınacak 75 adet yerli ma
mOJAtı tek tkerlekll pulluğun 25.ıı. 
937 perşembe gUnU ıaat 15 de açık ek
&iltmeıi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1087.5 liradır. 

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

İıtekUerin pullukların % 7.5 tutarı 
olan meblağa aid banka mektubu veya 
h.uıuıt ınuhaaebc direkt8rlilğü veme
ııne yatırlmı' makbuz ile ~irlikte ek· 
ıiltme günü göıterilen saatte villyct 
dalpıt ~ncUınenine gelmeleri illn o-
lunur. ( 4129) 3-6287 

25 adet üç demirli 
pulluk alµıacak 

Ankara Vil~etinden ı 
1 - Villyet çiftçilerine dağıtılmak 

Uzere ıatın alınacak 25 adet Uç demir
li sandıklı ve ekici pulluğun 25.11.937 
per,enıbe günü aaat 15 de açık eksilt
mesi yaprlacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1500 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve htanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve· 
rilir. 

İsteklierin pullukların % 1.5 tutarı 
olan meblağa aid banka mcktu1'u veya 
h~ıuıt muhasebe direktörlüğü vezn.e
ııne yatırlıuıt makbuz ile birlikte ek
ıiltme gilntl gösterilen u.atte viliyet 
da.i.rnt encümenine gelmeleri ilin o-
lunur. ( 4128) 3--6288 

100 adet pulluğun 
eksiltmesi 

4) Eksiltmeye girecekJerin 2490 sa-
yılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde Ankara Vilq.etinden ı 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale .. 1 - Villyet çiftçilerine dağıtılmak 
gün ve saatında M. M. v. aatın alm uzerıe satın alınacak lOO adet iki de· 
komisyonunda hazır bulunmaları. mirli pulluğun 25.11.937 per,embe gü-

(4206) 3-6341 nU uat 15 de açık ektiltmeei yapıla-

k 1 
.. caktır. 

80 a em kımya a}at ve . 2 - Pullukların muhammen bedeli 

d 
4500 liradır 

e evatı alınacak 3- Şar~esi Ankara ve htanbul 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komd- "Z!t~t mtidürlUklerindc meccanen ve-

yonundan: rıhr. 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı ·İıteklierin pullukların % '1.5 tutarı 

5499 lira 50 kuru' olan seksen kalem• olan meblağı banka mektubu veya 
kimya Alet ve edevatı kapalı zarfla huıuıl muhasebe direktBrlUğü vezne
ekııiltmeye konulmuıtur. • •~ne yatırlmıt makbuz ile birlikte ek· 

2 - !haleti 29 birinci kanun 937 ııl~e gllnU gösterilen saatte vil!ye\ 
çarJ3lllba günü ıaat ıı de M. M. V. daımt encümenine gelmeleri il!n o-
satın alma KO. da yapılacaktır. lunur. (4130) . 3-628.6 

3 - İlk teminat 412 lira 50 kuruş• 60 •f 
tur. Şartname ve liste her gün öğle- çı t fotin alınacak 
den sonra M. M. V. satın alma ko.dan 
parasız alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 aayılı kanunun ı ve 

Ankara Valiliiinden : 
1 • Etimeaut yatı okulu talebelci-i

ne ~ çift fotin flatı 470 kuru'tan 
28.2 lira, 140 çift iakarP.in fiatı 450 ku-

Vilôyetler 
Antalya memleket 

hastanesine ait inşaat 
Antalya •il&,yetln4enı (kap~ı 

zarf mdlile ekailtm• illnı) · 

1 - Elıı:siltmeye konulan it ı 
Antalya memleket b11taneıl blm

ci kısım (61993) lira (27) kurufluk 
in9aat bedeli kefflnden mllfres 
(30000) liralık kısmı · 

2 - Bu ife ald 9artnameler ve n· 
rak ıunlardır. 

A; - Eksiltme Jartnamt1l 
B - Mukavele proje~l 
C - Bayındırlık itleri ıene1 p.rt· 

nameıl 
D - Huıuıt prtııamı 
E - Keflf cetveli 
G- Proje , 
t.tiyenler bu ıartnameler!e evrakı 

15 lira mukablllnde Antalya Nafıa 
MüdUrlUğUnden alablllrler. 

3 - Eksiltme 29 tetrlni11ni 937 pa· 
nrteıi gnU ıaat 15 de Antalya vill
yeti encümeninde yapılacaktır. Tek
lif mektubları 2490 sayılr kanunun 
32 inci maddesindeki tarif dairesin
de o gilnU saat 14 de kadar villyete 
verilmit olmalrdır. 

4 - Eksiltme kapalı sarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapdacak
tıt'. 

· 5 - Eksiltmeye girebilme~ için 
isteklilerin (2250) lira muvakkat te
minat yetmeleri bundan batb apğı
daki vesikaları hals ofup &etlrmeleri 
llznndır. 

Nafıa Veklletlnden ·atınmrf yapı 
mUteahhitliği vesikası Ye yaptıiı it
lere aid bonservisi: ( 4087) 3-6124 

1 

Fabrikalar 

ı1ıdır. · 
4 - Şan:rwneslnt gl:Srmek iıtlyen-

lmn her rUn yası itleri kalemlM" 
iıtekLilerln dı 19 teırlnl n.ni 957 ""' 
ma ıUnU aut on buçukta belediye _.. 
cUmenhıe mllracutlarL 

(4118) 

Pazarlıkla sömikok 
kömürü alınacak 

Anlran Belecli111lndenı 
Belediyeye ahnaeak 210 ton t8ml 

kok k&nUrU blr ay s&rf ı:nda puarlılda 
alrnacafından lıteklUerin her alı ft 
cuma gUnleri aut on buçukta bclectil' 
ye encUmenine mUracaatları. (408%) 

J S-610G 

Enkaz satılacak 
Mkara S.lecllye Rei~itlndea 1 

M.u.Jwnmea 
Ada Panel kıymeti 

· Lira 
31 1 Cunl enkuı 150 

117 15 Cami enka..ıı 150 
117 16 DUkkln enkuı 20 
117 1 DUklctn en.kazı ıs 
111 18 Dükkln enkazı 10 
Yukarıda yazılı enku pazarlıkla 

15-11-937 pan.rteal gUnU ıaat 15 de 
imar nıildilrlilğllnde mUte,ekkll k0ot 
miıyıon huzurunda satılacağ:ından ta
lihler mukQr gUnde ~o75 dlpoıito pa
ralarlyle imar mUdürlUtllne müraca
atları. (4186) s.--6291 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

,Ankara Belecliyeainden: 
ı - Yenitehirde ıo57 inci• adada 

S panelde 269.50 metre murabbaı be
lediye malı arsa on bef gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 1078 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (80.85) lira

dır. 

16.12.1937.uertembe gUnU saat 1!I de 4 - Şartnameıinl 18mıek fı.tiyen-
kapalı n.rfla ihale edileceği Ankarada lerin her gUn yazı itleri lca1eımne " 
Ulus gazeteslle 27, 29 birinci te,rin iıteklilerin de 19 teırini ani 937 cu
ve 1. ikinci teırln 937 tstanbulda Son- ma günü saat on buçukta belediye ea
telgraf ve tzmirde Anadolu gazeteleri- cimenine müracaatları. 

Düzeltme 

le 27, 29, 31 birinci teırln ve 2 ikinci (4115) ~156 

teırin 1937 günlerinde lıtn edilen 115 A ·ı 
ton elektrolit bakırın, Ulus YO Anadolu çık artınna 1 c arsa 
gazetelerince herhangi bir ıehiv netJ· satışı 
ceei ofar~k cinı ve miktarı yuılmakaı· 
zın neıredilmlı ol~uğundan meskOr Ankara Belediyeıindenı 
günlerde çıkan ilAnlar hUkUmıU.dflr. (4126) !-62

46 
1 - Yeni,ehlrde ıo44 Uncll adı~ 

. 9 panelde 113.50 metre murabbaı be-

l 15 ton elektrolit bakır ledl~ .. :ı ana on be, gtin müddeti• 
açık arttırmaya konulmuıtur. 

alınacak 2 - Muhammen bedii (340 • .50) 1lrı.-
drr. 

Tahmin eMlen bedell 74.750 lira o
lan yub.rıda yuılı 115 ton elektrolit 
bakır uked fabrikalar ubıum mUdilr
lüğü satın alma komiııyonunca 27.12. 
!937 pazartesi günü saat 15 ~e kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (S) lira (74) kuruf mulı• 

bilinde kıomiıyonda'.n verllu. Taliple-

S - Muvakkat teminatı (24.53) lira
dır. 

4 - Şartnamesini g8rmek lıtlyen
lerin her gün yuı ifleri kalemine " 
1ıteklilerin de 19 teırini sani 937 cu
ma günü saat on buçukta belediye en
c6menine müracaatları. 

(4116) 



r-12-

Ahmlar 
170.000 kilo ekmek 

alınacak 
Marmara üsaübahrl K. Satmalma 

komiayonundan ı 
Tahmini İlk 

fiatt teminatı 

Cinsi Kilosu Kr. San. Lira Kr. 
Ekmek 170.000 9 61 1225 28 

Komutanlık teşekkülündeki Darıca 
10. Top. A. eratının yılbk ihtiyaçla
nndan yukarıda mikdan yazılı elanek 
için 1.11.937 gününde yapılacak kapa
lı zarf eksiltmesinde istekli çıkmadı
ğından yeniden ve 13. II. teşrin 937 
cumartesi günü saat 12 de açık eksilt
ıne surıetile satın alınacaktır. Eksilt
mesi İzmitte tersane kapısındaki ko
misyon binasında yapılacaktır. İstek
lilerin yukarıda yazılı ilk teminatla
rile birlikte muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatlan. (7601-4200) 

3-6331 

6955 metre elbiselik 
alınacak 

Orman koruma genel komutanlığı 
111tm alma komisyonundan: 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için açık eksilt
meye konulan 6955 metre yazlık elbi
~lik kumaşa birinci pazarlığında da 
istekli çıkmadığından 2490 sayılı ka
nunun 43. cü maddesi mucibince bir 
ay pazarlık müddetinin sonu olan 22 
ı. teşrin 937 akşamına kadar istekli 
suhurunda her gün pazarlığı yaprla
caktxr. 

2 - Muhammen bedeli 3826 lira 25 
kurş ve muvakkat teminatı 386 lira 
81 kuruştur. 

3 - Şartnamesi bedlsiz olarak her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle pazarlığı ya
pılmak üzere her gün Ankarada Yeni
şehirde orman koruma genel komu
tanlığı satın alına komisyonuna mil-
racaatlarr. (4209) 3-6344 

Satılık ev, dükkan ve 
arsa 

Ankara icra Dairesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan : 

Ankaranm Necati bey mahale6i A
nafartalar cadesinde kain tapunun 
661 ada 87 pafta 2, 3, 4, parsel numara
amda kayıdlı 268 metre murabbaı ar
aada kargir dükkan ve 27 metre mu
rabbaı arsada ahşab hane ve 21 metre 
murabbaı arsada kargir dük!kan imarca 
tuyolandmlnu_ş ve mahkemece bu gay
ri menkullerin bir kül halinde satıl
masına karar verilmiş olduğundan a 
.,ağıdaki yazılı şartlar dairesinde 
satılmak üzere açık arttırmaya çıka
rılmıştır: Bu üç parça gayri menku
lün heyeti umumiyesinin 21861 lira 
kıymeti muhammenesi vardır. 

Evsaf ve mü§temilat: 
27 No.lu dükkanın Halep sokağında 

bir methali vardır. Halep sokağına 
nazır kapıdan girilerek tahta merdi
venle yukarı çıkılır. Merdiven başın
da bir hela küçük bir antre küçük iki 
oda ve küçük bir mutbah vardır. Dük
.kanlardan biri yorgancı, diğeri elbi· 
eeci diğeri de mobilyacı dükkanı o
lara kullanılmaktadır. 

Satış şartları: 

1 - Satış peşin para ile olmak üze
re 13.12.937 tarihine mtisadif pazartesi 
günü saat 14-16 ya kadar Ankara ic
ra dairesi gayri .menkfıl satış memur
luğu odasında yapılacaktır. Talihler 
gayri menkUle takdir edilen kıymetin 
% 1 buçuğu nisbetinde pey akçesi ve
ya mili: bir bankanın teminat mektu
bu ve yahud teminat olarak kabulü 
lazım gelen tahvil vereceklerdir. Tapu 
ve dellatiye müşteriye aiddir. Bina
nın müterakim vergi ve resimleri satış, 
bedelinden ödenecektir: Arttırmada 
teklif edilen bedel gayri menkule tak
dir edilen kıymetin % 7 5 şini buldu
ğu takdirde üç defa nida ettirildikten 
sonra en çok arttıran müşterisine iha
lesi yapılacaktır. Teklif edilen bedel 
mala tayin edilen kıymetin % 75 şini 
bulmadığı takdirde en yüksek teklif
te bulunan müşterinin teklifi baki 
kalmak ~artile 28.12.937 tarihine mü
sadif salı günü saat 14-16 da yapılacak 
ikinci bir artırmada üç defa nida etti
rildikten sonra en çok artıran müşte
risine ihale edilecektir : 

Her iki artırma sonunda ihale be
deli derhal ve yahud taleb üzerine ve
rilecek mühletin hitamında verilmedi· 
ği ve kendisinden bir evelki müşteri de 
teklifi veçhile almağa razı olmadığı 
takdirde 15 günlük bir ilan neticesi 
yapılacak artırmada en çok artırana 

ihale edilecek ve aradaki farklar evel
ki müşteriden tahsil edilecektir. 

2 - Şartname 1.12.937 tarihinden 
itibaren dairede herkese açıktır. Ta
liplerin artırmadan evel gayri menku
lün hususi vaziyetlerini ve satış şart
larrnı görmüş ve okumuş ad ve itibar 

olunur: ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların gayri menkul üze
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleriyle 20 gün içinde icra me
murluğuna bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicilleriyle sabit olma· 
dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacaklardır~ 

Alıcıların 937-83 dosya numarala
riyle müracaat etmeleri ilan olunur. 

3-6293 

938 PHILCO 

uı.:us 12-11 .1921 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
Varken ıstmrap 

çekilir mi ? 
Baş, diş ağrıları 

Ve ü,ütmekten mütevellid 
bütün ağrı, sızı, aancdarla 
nezleye, romatizmaya karıı 

Ka§elerini almız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat 
Taklidlerinden ıakmımz 

1 - 348 bin 437 lira 96 kuruş kıetifli 
İstanbulda Cerrahpaşa hastahanesin-
de yapılacak şirüji kliniği binası in
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul

muştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlar-
dır ı 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 

C - Bayındırlık işleri genel şartna· 
mest, 

D - Özel şartname, 
E - Keşif cetveloi, tahlili fiat cet

veli, mesaha cetveli. 
F - Proje. 
İ&tiyenler bu şartnameleri ve evra

kı kıeşif bedelinin yüz binde beşi nis-
betinde bedel ile güzel sanatlar aka
demisi tatbikat bürosundan alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 29.11.937 pazartesi 
günü saat 16 da üniversite rektörlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklierin 17 bin 687,52 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka a
şağıdaki vesikaları haiz olup getirme-
si lazımdrr. 

1 - 1937 senesine aid 150 bin lira
lık bayındırlık bakanlığından alınmış 

~~ 
ı 1 .... u '1...----oJ 

En hoş meyva tuzudur. lnkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabrk (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin a
partımannıda hastalarxnı kabule 
başlamıştır. Telefon: 2022 ...................... 

Diş tabibi 
M.AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün hastaları

nı kabul ve tedavi eder. 
Adliye sarayı yanında Sarraf Hak-

kı Apartnnanı No: 1 3-5645 

SEFALiN 
BAŞ v• oiŞ AGRJLARJ GRİP 

• 
VE NEZLEYi 

DERHAL GE-çİRİfl. 

.ıııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1~ ---------------------

M. Galib Çankaya 
Paris terziler akademisinden mezun 

olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle 
İ§e başlamıştır 

E Tel. 1096 Balık pazarında Terzi 
- ıı '"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

KOHİNOR 
Güzel diş istiyenlerin macunudur· 
.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -= -: Cebeci haıtaneıi dahili haıtalıklar mütehaısın ~ s § = Doktor Zeki Hakkı Pamir :: = ~ 
: Hastalarını her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apart:mıanında:= - -_ 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 := - , 
'"1l11111111111111111111ıııııııııııııııııııııııııırıııııııııııırıı1111111111111ır 

Doktor A. İhsan Aksan 
Nümune haıtaneıi dahili hcutalıklar miitehcu.ıtn.. 
Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkaamda 

Ali Nazmı apartnnanr Nr. 12 de kabul etmektedir. 
T e:;ef on: 1216 3--5828 

.1rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııır111111111111111111111111ııı~ 

~ BALIK YACI 1 
E Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması ~ = ~ E Sırasında Sakarya Eczanesi. i 
- f ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Ankara memurlar 
kooperatif şirketi 

Eski hisse senetlerinin 
deği§tirilmesine ve 1936 

senesine ait% 10 kazanç 
payı ilemübayaatnisbe
tinde yapılmakta olan 
%8 ristumun tevziatı-

Çolıımo hdrıtimit ozolıyorı 
ılimizdın hi~bır temiz İ1 ~ıkmıyor v• 
hefley bizde holmlik, ıığrı doğuruyor. 

lıte burodo 

VALi DOL imdadımıza yeti0 

Otlu bir ke,.. tec;ube ediniz.. Kındinizd• ytnl 
bır ı;ıılıımo zevkının uyoııdıAını g~retektın•Jo 

inşaat müteahidlik v~ikası ve tali- • 
bin kendisi bizat mühendis veya mi- na devam etmektedır 

VALIDOl damla, tııblet ve lıoP 
halinde h11 ,euonıdı. bulunııt• 

mar deg~ ilse in~~t müddetince fenni -' 11111111111111111111111111111111111111 
L. Anka d b 1 

r- = = ra a u unmayan 
mesuliyeti kabul ettiğine dair bir mü- : ı·LI d' fablw be ber : 
hendis veya mimarın noterden tasdik- E • ıı UI rı § ortakların hisselerinin ..... l&ıi 
li senedini veyahud da bir mühendis = ,., ucak = 

1: 

veya mimarla müştereken teahhUde E P lr E muvakkat makbuz veya -----------
girdig~ine dair noter senedi vermesi. - D" b.b. d' Al ·· d' : il! 

: ış ta ı ı Ham ı agun, ış - cu""zdan}arrnı Ankarada _.ı11111111111111111111111111111111111ll ~ 
5 - Teklif mektubları 3 neli mad- : tabibi İhsan Çandır ile teşriki E " 

- : Doktor ~ 
dede yazılı saatten bir saat evcline ka- : mesai ederek şimdilik Anafarta- : şirket müdürlüğüne gön ! Rıza ~ 
dar üniversiteye getirilerek eksiltme : lar caddesindeki muayenehanele- : : Duray ~ 
komisyonu ba~anlığma makbuz mu- : rinde hastalarım kabul ederler. : de k ah d - ~ 

=-- Pek yakında Yenişehirdeki mu- ... _... rere muvazz a - : C b · H t · ~ kabilinde verilecektir. P06ta ile gön- : e ecı as aneıı ~ 
derilecek mektublarrn en geç 3 ncü : ayenehanelerini açacaklarını sa- S reslerini bildirmelerini = RÖNTGEN °'.1üte~asaı~ı çocıı~~ 
maddede yazdı saate kadar gelmiş ol- E yın hastalarına bildirirler. : : sarayı caddesı Nıyazı Kanfll ~ 
ması ve dış zarfınnı mühür mumu : 3-6322 = rica eder• 3 - 6297 = Ap. No. 2 Telefon: (3509) ~ 
ile iyice kapatılmış olması şarttır. ':i11111111111111111111111111111 lllll llll r"' ; 11111111111111111111111111111111111ııf 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
(7541/4201) 3--6333 

YENİ · SİNEMALAR HALK 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İ§leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

BU GECE SAAT (21) DE 

Dört büyük yıldızın e§ıİz surette 
yarattıkları mevsimin en büyük 

ıaheıerlerinden 

La Dam O Kamelya 
Greta Garbo - R. Taylor 

L. Barimor - Elizabet Allan 

Gece programına ilaveten : 
Meıhur 15 kiıilik Grogor orkestrası 

tarafından yaran saatlik konser 

radyoları geldi Merkezi: 

Şubet 

BUGÜN BU GECE 

Fran11zea sözlü aık ve gÜze1lik filım 

Gönül Yolu 
Clark Gable - lJoan Cravford 

Aynca - En yeni dünya haberleri 
ve öğretici film 

HALK MATİNESİ : 
12,15 de FRANKEŞTAYN 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


