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S ı 4· u, 
Su, 

Su. 
• iıldcma'::fo Başbakan Celal Bayar'· ı kurutmak gayesi olmuştur. Bütiln de-
111 reisliği altınaa Bayındırlık Ba· relerin rejimi tanzim ve sonra ovanın 
lıQnı Ali Çetinkaya tJe Adana vali.si sulama işlerini tertib etmek üzere 
ve diğer alakadarların bir toplantı hazırlanan ıslah projesinin büyük bir 
Yaptıklarını havadia olarak yazmış• kısmı bitirilmiştir. 
tık. MaksaJ, Adana'nın sulanma Bu mıntakada ıslah ve tanzim edi
rneselesidir. Su, bir müddettenberi, len çaylar Nilüfer çayı, Gökdere ve 
ftpkı eski ray davası gibi, cumhuri • Kaplıkaya, Deliçay, Aksu, Narlıdere
)letin bQ§lıca meselelerinden biri ha· dir. 
line gelmiştir. istihsal deyince, ha
tıra, her türlü bahisler arasında, bel· 
ki en bQ§ta, su gelir: Olduğu yerde 
hastalık, olmadığı yerde açlık ya• 
PGn au! Olduğu yerde onu tanzim 
e~ek, olmadığı yerde bulmak, hu .. 
laşa türk toprağının taliini değiştir
mek! 

~ Afağıclaki yazıda bugünkü su da· 
Vaaının ne halde b•f.lunduğunu öğre
neceksiniz. 

Fazla istihsal, ~,.idli istihsal ga-
rant ·r · · ~-,.. ' 
lı: 1 ı ıstihsal; bir tek cümle ile kal-
tn1ntna ve yeni hayat büyük su progra
taının arkasından gelecektir. Kamu-
• Y, su işleri için hükümet em -

~:e:.3ı milyon lira verirken, türk kö
z· n.un kurtuluşunu, su işlerinin tan 
ltnınde aradığını göstermiştir. 

}' Anadolu' da su. yok değildir: Fakat 
~ toprağwın altındadır ve firaridir 

1 Ud dagm yamacından köyü ve tar
;Yı bas~ak için fırsat beklemektedir. 
barı benizli sıtmalı Anadolu'yu başı· 
oş su birikintileri yaratmıştır. 

}'(i I:>evle~~n su işl~rimiz üzerin.de bü -

1 k ve §unıullü hır programla ışe baş
datnası, 3132 numaralı kanundan sonra· 
ır. On iki şube ve bunlara bağlı 50 kı

~i1~an ınürekkeb olan sular teşkilatı, 
ltö t~ fenni cihazlariyle yurdun. h~r 
ltaı§esıne yayılmış bulunuyor. Büyük 

kınına planrnm tatbik hazırlıkları 
}'il.Pıldığı son günlerde su işlerimizin 
ierçekleştirilmi"' olan kısınlariyJe ü-zer· ,.. 
hu ınde çalışılan safhalarını .. a:'latan 
ta Yaztrnzz; yeşil ve mesud koyü yara
l CaJt ana vasıta olan disiplinli, ayar· 
<lnınış ve düzenli cumhuriyet suları -

na lllcınleketin kavuşacağı zamanın 
Pelc de uzak olmadığını anlatıyor. 

Birinci şube : Susığırlık 

b 
Jlu. §Ube 185.000 hektar genişliğinde 
~u ü · d nan Susgırlık su havzası zerın -

S e Çahşrnaktadır. Simav'dan gelen 

1 uag.trlık deresinin Manyas'tan ge-
en 'ET ' • ~aradere, M. Kemalpaşa deresı 

"e Bursa ovasından gelen Nilüfer ç~
l>ından rnürekkeb olmak üzere dört ış 
llle\1 .. Jl 1<UU Vardır. 

lJ 
ursa ovası ıslahının umumi hattx, 

hıd ~ b" agdan çıkarak ovaya yayılan ır· 
Ç~k taşkın derlerin ovaya zarar ver
i1Yeck hale konulmasıdır. Bütün bu 
k?reler Uludağm şimal yamaçlarında· 

1 
1 boğazı terkederek ovaya yayıldık 

b~~ı zaınan sürükledikleri rüsublar ile 
uyÜk mahrutlar teşkil etmiştir. Bu 

:ahrutıar, birbirine müvazi olduğun· 
b~··ıtinı.aldeki dağ yamcma sıkıp.rak 
ti Yuk bataklıklar meydana getinn~ş-
d.~· .:Su sebebden ıslah işlerinde ılk 
uşun··ı ı u en şey bu derelerin taşar .u a-

l'tnı kolaylıkla akıtarak bataklrkları 

ikinci §Ube: Bakır çayı 
Bu şubenin altıncı ve yedinci kı

sımları, Bakır çayının ıslahı için man
sabtan itibaren Soma boğazına kadar 
olan kısmın arzani maktaları alınmış 
ve bu suretle ön proje ve keşif evra
kının tanzimne başlanmış bulunmak -
tadır. 

Bu faaliyet mevsiminde ilk hazır -
lıklar bitirilmiş olacaktır. 

Vçüncü şube: Gediz 
Bu şubenin sekizinci kısmıı, iddi

har vazifesini görecek olan Marmara 
gölüne Gedizin taşkın sularını vermek 
için lazım olan Adolo'dan Marmara gö 
lüne kadar uzanan kanahn zemin Uze-

l rindeki mesaha ameliyeleri ile göl ö
nündeki tesislerin keşif evrakı hazır 

l lanmıştır. Dokuz ve onuncu kısımlar
da ise Menemen ovasının sulanması 
için yapılaca kolan Emirfilemdeki re .. 
gül~tör mahallinin plankotesi ile bu 
mahalde boğazın arzani maktalarını 
bitirerek buradan itibaren ovayı sula
yacak olan ikinci derecedeki kanal ge
çeğinin avan • projesi bitirilmiş bulun
maktadır. 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

L .. · G !l_~ .~ ~:.L i ~.. .J 
Hududlara doğru . 

Atatürk' ün, 
Birçok bakımdan hayırli ve müs

bet neticeler vereceğine ıüphe olnıı
yan, bu seferki devir sey~atinde ye
ni denıiryollarının teınela ablmııbr: 
tiirk hatları bir taraftan Irak, bir ta· 
raftan Iran sınırlarına doğru uzanma
ğa b~lamııtır. Sivas - Erzurum hat
tının dahi, bir zamandanberi, Sivas • 
Erzurum Kafkas adtm taıunakta oldu· 
ğunu biliyoruz. 

Bir istikamette en eski dostumuz 
Sovyet Rusya, diğer iki istikamette de 
kardeı Iran -ve Irak var. Yalnız Av
rupa kıtaıını ray üstünden Mezopo• 
tamya, Iran ve Kafkasya'ya ulaıtırmı
yoruz: bant ve emniyet nizamının 
aarsıhnaz ahidcileri arasında daha ıukı 
temas ve dayanııma imkanlarım temin 
ediyoruz. Anadolu kıtasına ilk raylar, 
yabancı imtiyazlarla döıenmittir: bu 
hatların gayesi, geçtiği, dokunduğu, 
vardığı bölgeleri aöınürgele§tirmekti. 
Anadolu. hür, kuvvetli ve her türlü 
imtiyaz ve nüfuzlan tasfiye e~n, tam 
müstakil bir türk vatanı olduğu za
rnandanberidir ki, herkes için, barı§ 
ve emniyet dayancı ve inancası olmuı
tur. Dostlarnmzı, Anadoluınuz üstün
den, raylarla, Akdeni2e, ve Boğaz
lar - aşırı, A vnıpa kıtasnun her nok • 
tasına bağhyonız. Birgün, Çankaya 
yamaçlarından, Londra • Bağdad, Pa· 
ris - Tahran ve Ankara • Moskova eks
preslerini selamlamak bizirn için bir 
saadet olduğu ve Kemalizmin insani 
eserine bir İ§arc:t olduğu kadar, banı, 
dostluk ve emmyet davasına hizmetin 
bir remzi olacaktır. Bu suretle Anado
lu, harb ve istilalarm niçe asırlar onu 
mene~§ ~l~uğu, kıtalaı- aran ulaıhr
ma vazifesını, en kolay ve süratli va· 
sıtalarla,. tekrar yapınağa batltyacak
tır. 

Anadolu ekspresleri ile büyük 
pehlevinin memleketine ve kardeı lra
kın merkezine gidenler, Avrupa'dan 
biç uzaldatmamıı olduğunu görecek
ler, ve hür ıark ınemJeketlerinin, an
cak istikli.l ile mümkün olabihnit olan, 
ilerleme ve yenileıme hamlelerinin ha
kiki değerini takdir edeceklerdir. 

HUyük Şef dün gece Mlllt 23.'!fO Cla llnliara garına.an 'çı1Car1ar1ien 

Atatürk Afyondan geçerken 
tetkiklerde bulundula·r 

.;I, 

Atatürk Tuncelinde tetkiklerde bulunurlarken Orgeneral Abdullah 
Alpdoğan kendilerine izahat ve;·iy orlar 

Memleket içinde bir tetkik seyaha
tine çıkmış olan Büyük Önder Ata
türk dün saat 23.30 da Eskişehir yo
liyle hususi trenleriyle şehrimize av· 
det buyurmuşlardır. Cumhur reisimize 
refakat etmiş bulunan Başbakan B. 
Celal Bayar, İç Bakanı ve Parti Ge -
nel Sekreteri B. Şükrü Kaya, Bayın

dırlık bakam B. Ali Çetinkaya ve diğer 
zatlar da aynı trenle Ankaraya gel • 
mişlerdir. 

Merasim yapılmaması hususundaki 
emirlerine rağmen, Büyük Şefi istas -
yonda büyük bir kalabalık karşılaınış
tir. 

Atatürk kendilerini karşılıyanla· 
ra iltifatta bulunduktan sonra, oto · 
mobillerine binerek Çankayaya gitmiş
lerdir. 

Konya ve .Afyon' dan 

geçerlerken 
Atatürk'ün dün Mersinden Konya

ya müteveccihen hareket buyurduk -
larını yazmıştık. 

Atatürk dün sabah 5.40 da Mersin 
den Kony1ıya gelerek Afyona geçmiş
lerdir. Şefin geçişleri sabahın çok er -
ken saatine rastlamasına rağmen ka -

labalık bir halk kütlesi istasyonda 
toplanmıştır. Hususi tren Konyada 
on dakika kadar durarak hareket et . 
miştir. 

Ziraat bankası 

umumi hey' eti 
Türkiye Cümhuriyeti Zirat Ban

kası hakkındaki 3202 sayılı kanun 
mucibince Büdçe, Divanı Muhasebat, 
İktiaad. Maliye ve Ziraat encümen
leriyle Başvekfilet murahbasların
dan teşekkül etmek üzere toplana
cak Umumi Heyet 22 ikinciteşrin 937 
Pa.zarteai günü saat : 15,30 da top
lanacaktır. 

Ruzname şudur : 
1 - Türkiye Ziraat bankasının 1936 

yılı bilanço kir ve zarar hesab
larının tetkik ve tasdiki 

2 - Safi k!rın arzedilen şekilde da
ğıtılması. 

3 • · Murakı::bların 1936 yılı Ucretleri
nin tayini. 

.Afyon' da 
Atatürk, refakat ve maiyetindeki 

zevatla birliktıe dün saat 13 de Afyonu 
şereflendirdiler. Güzergahda ve istaa
yıonlarda selamlanan ve alkışlanan A
tatürk, Afyonda trenlerinden inerek, 
vali, komutan, ve diğer karşılayıcıların 
ellerini sıkmıştır. Kendilerini selam
layan askerin, izci ve mekteblilerin ö
nünden geçerek iltifatta bulunmuş
lardır. 

Atatürk otomobil ile istaayondan 
şehre inmişler ve doğruca belediyıeye 
gelerek belediye parkını gezmişler ve 
anıtı tetkik ettikten sonra bir müddet 
belediyede kalmı§ılardır. 

Atattiıık belediyeden sonra şehrin 

üç kilome~ı:ıe haricindeki asrt mezarlı
ğa gitmişler, buradan doğru vali kona
ğına gelmişlerdir. Müteakiben istaa· 
yona avdet buyuran Bilyük Şef, Anka
raya müteveccihen saat 14 de Afyon
dan mlifarakat buyurmuşlardır. 

Atatürk geliş ve gidi§lerinde cofkun 
tezahürat vo alkıtlarla kargılanmışlar 
ve top atılmak ıtUretıile selamlannuş

lardu. 

Hatay seçimi 

Nisana mı 
bırakıldı? 

Antakya, 20 (A.A.) - Haıva. a
jansı muhabiri bildiriyor: İskende
run aancağmın seçimini b,azırlamağa 

memur olan Milletler Cemiyeti ko
misyonu pazartesi günü Marsilyaya 

hareket edecektir. Komisyon azaları 
buradan Cenevreye gideceklerdir. 

Komisyon seçimin milli şartlarını 
dikkatle gözden geçirdikten eonra 
intibah şartlarını ıslah ve ameli ah
kamını tesbit etmeğe matuf teklifle
rin metinini hazırlıyabilecektir. 

Milletler Cemiyeti konseyi ya• 
kında bu hususta bir karar verecek ve 
bundan ·sonra komisyon verilen kara• 
rı tatbik etmek üzere büyük bir ih· 
timalle son kanun iç.inde sancağa dö
necektir. Seçimin nisan başlangıcın• 
da yapılabileceği tahmin edilmekte· 
dir. 

Balkan antantı 

devlet bankalar1 

Heyetler bugün 
.Ankaraya geliyor 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Balkan 
antantı devlet bankaları konferansına 
i4tirak edecek olan yugoslav heyeti de 
bu sabah ekspresle şehrimize gelıniı 
ve istasyonda cumhuriyet Merkez ban
kası 1atanbul müdür muavini Nazif İ· 
nan ve Yugoslavya general konsolosu 
tarafından karşılanmıştır. 

Heyet yugoslav milli ~~ası vis
guvernörti B. İvan Lovçevıç ıle Ban· 
kanın genıel direktörü Dr. Proçiçden 
mürekkebtir. 

Yugosla-v heyeti, daha önce şehrimi
ze gelmiş olan yunan ve romen heyet
leriyle birlikte bu akşam Ankaraya ha
reket etmiştir. 
04 7 S0 O SJ(2 O 7 7 7 SJllil.J1liW;CIW: 

Çin hükümeti 
Şungking'e taşındı 

Nankn şehrinden 1.200.000 kişi bo
şaltılmı§, hükUmet merkezi Şunking'e 
ta§ınmıştır. Çinliler sonuna kadar da
yanmağa azmetmiş belunmakta?:r· 
lar. Çin Mdiseleri hakkrnda tafsılat 
üçüncü sayfamızdadır. 

'o o .................. sıı:ıtıJtıCll 
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1872, 1888, 1890-1937 
" ... Baron Hirsch'i mültimilyoner yapan fark demiryollarının İnfcuı 

aıralarında b~yük bir şöhret kazanan avusturyalı mühendis W. PreHel 
1872 senesi şubatında lstanbul'a getirtildi. 1871 iradesile Aıya Türki
yesinde inıası emrolunan demiryollarının en mühimi Hayclarpaıa -
Bağdad hattı idi. 

işte bunun baılangıcı olan 1872 de Pre .. el'in nezareti altında Hay· 
darpaıa - lzmit kısmına baılandı. Fakat devlet muzayaka içinde oldu
ğundan bu inşaat sonradan durdurulmuş ancak bu hattın uzatılabilme· 
•İ için 1888 ,.n.,İn• kadar beklemek lr ·ım 1felmiıti .... ,, 

" .... 1890 Hnesinde o•manlı hükümeı bu yolun Baidada kadar u.aa· 
tılması için almanlarla mü.aakereye lfiriımiı bulunuyordu. Fakat alman 
lfrupu, bu haUın imtiyaaını almak için uiraıan lranıra ve in11ilia lfrup
larının ıiddetli rekabetine marua kalıyordu. Diler taraftan bunlar Ab· 
dülhamidi donanma nümayiıi ile tehdid ettiler. lnllilia, lran•ıa, rw H• 

lirleri müttehid bir cebhe alarak bu hattın alınanların eline geçmeme
•İne çalıııyorlardı .... ,, 

Yukarıki cümleleri Anadolu - Bağdad demiryollarının tarihi hak
kında yazılmış olan bir makaleden alıyorum. 

Kolombiya üniversitesi tarih profesör muavini Edward Mead Earl 
tarafından hakkında "Türkiye, 'büyük devletler ve Bağdad demiryol
larına dair bir tetkik" ba§lıijt altında büyük bir kitab neıredilmiı olan 
bu tarih, yan-sömürge osmanlı imparatorluğunun acıklı çehreaini gös
terecek kadar beliğdi. 

Türk topraklarında kurulacak demir yollan üzerinde yabancı ihti· 
raslan nasıl çarpışıyordu, bu cümlelerin içinde bile görülebilir: oıman
lı rejiminde vatan, ecnebi menfaatlerin bir "yol geçer" hanından fark
sızdı. 

Şimdi 1872, 1888, 1890 tarihlerini maziye gömerek 1937 ikinci 
tC§rİnine geliniz ve aaym Bqvekilin Oiyarbakır'da ıöylediği nutuktan 
iki cümle dinleyiniz: 

"BulfÜn r••m•n törenini yaphfımıa bu inf001ın nalıa lta"'1fımuula 
çok ••aslı ve mühim bir mevkii vardır. Bw ilıi lıomfu H tlod memlelı .. 
tin hududlarına ulattıracaktır.,, 

Diyarbakırda temeli atılan abidenin maniıını ve Kemalizmin nuıl 
mukadderi ve tarihi kendi iatediği iıtikamete çevirmek kudretinde ol
duğunu anlamak için yukarıdaki ıözlerle apğıclaki cümleleri karıılat-
tmnız. Nurettin ARTAM 

Yeni ticaret Prens Seyfe.ddin~in 
cenaze törenı 

O n 1 a Ş m a 1 a rı htanbul, 20 _c::•lefonla) :- Prena 

Letonya ile konuşmalar 
dün neticelendi 

Yürürlükte bulunan Türkiye • 
İsviçre kliring anlaşması 31 mart 
938 tarihine kadar uzatılmıttır. Yeni 
anlaıma yapılmaaı etrafmda hUkü
metimble müzakerelerde bulunmak 
üzere ikincikanun iptidasında şeh· 
rimize bir İsviçre ticaret heyeti ge
lecektir. Danimarka, Finlandiya ve 
polonyalılarla yapılacak ticaret ve 
kliring anlaşmaları müzakerelerine 
9ehrimizde devam olunmaktadır. Po· 
lonyahlarla yapılmakta olan görUt· 
melerin bugünlerde bitmesi beklen· 
mektedir. 

Ahmed Seyfettın ın cenazesı bugün 
öğleden ıonra kaldırıldı. Tefvikiye 
de namazı kılındıktan sonra Feriköy 
mezarlığına gömüldü. Cenazede kıra! 
ailesine mahsul merasim yapıldı ve 
bir mlifreıe aaker ve polf ı bulundu. 
Vali muavini de hilkilmeti temsilen 
bulundu. Cenazenin defninden evel 
bir tabib heyeti huzurunda profesör 
Şvartz tarafından otopsi yapılmı9 ve 
ölüme prensin iki ıene evel &eçirdl
ği zatürreenin &ebeb olduğu anlaşıl
mıştır. 

1 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gUmrUk 

muhafua teılrilltı, yUa dört kaçakçı, 

bin bet yUz yetmlt Uç kilo gUmrük 
kaçıfı, altı bin yUz on iki defter al· 
garı ldlıdı, Uç kilo bet yilz ıraın 
uyu9turucu madde, yetmi9 bet tilrk 
liraıı, bir kamyon ile yirmi ıekiz ka· 
çakçı hayvanı ele geçlrmlftlr. (A.A.) 

lJ L US 

c. H. P. Yenişehır ocak konereıinde bulunanlar 

C. H. P. Yenişehir ocak kongresi 
C. H. Partis Yeniıehir ocak kongresi dün Kızılay genel merkezi salo

nunda yapılmııtır. Kongre reisliğine Zimat Bakanlığı siyui müıteıan 
B. Ali Rın aeçllmi1tir. 

Bundan aonra idare heyeti raporu okunmuı, heaabları tedkik encüme· 
ni ile büdce encümeni seçimi yllpılmıı, encümenlerin hazırladrkları ra
porlar göriiıülmüıtür. 

Kongre temennileri teabit etmiı, yeni idare heyeti ile nahiye kon· 
greıinde ocaiı temsil edecek mümeaıilleri scçmittir. Kongrenin tesbit 
ettiii temenniler arasında talebe yurdları tesisi, bodrumlarda ve çatı 
arasında ikametin men'i, eğlence Yerlerinin çoğaltılması ve ucuzlatıl
ması, kanalizasyonun yapılmasınm tesrii de vardır. 

Matematik 
terimleri 

Terimler mekteplerde 
sUratle yayılacak 

Kültür Bakanlığı, Türk Dil Ku· 
rumu tarafından huırlattırılan ma
tematik terimleri hakkında te9kilitı
na yeni bir emir göndermiştir. 

Bakanlık, Büyük Önder Atatilrkün 
batına geçtiği ve bqardığı Türk dili 
inkıl!bının önemli bir cebhesi olan il· 
mi terimlerin mekteblerimizde süratle 
yapılmasını ve talebeye bir an önce 
öğretilerek hazmettirilmesini temin i
çin, orta, lise, muallim ve meslek mek· 
tebleri muallimlerinin azami gayret 
sarfetmelerini teşkilatına bildirmiş· 
tir. 

Bu ders yılından itibaren yeni te
rimlerin matematik derslerinde tale
belere ne şekilde öğretileceği kültür 
tetkilitına ayrıca bildirilmiştir. 

Tıerimleri havi broşür Devlet mat
baası tarafından basılmıf ve bef kuruş 
flatla utıp çıkarılmııtır. Bakanlık, 

terimler hakkında izahatı havi bir Güt 
kitabı da butırmaktadır. Bakanlık, 

matematik terimlerinin derslerde ne 
auretle kullanılacağına örnek olmak 
üzere bir geometri kitabı bastırmıı ve 
bunlardan muallimle~ de göndenniı
tlr. Gene Devlet matbaasında basılma· 
ıı bltirllmi§ bulunan botanik ve jeoLo~ 
jl terimleri de yakında mekteblere 
gCSnderilecektir. 

Finans memurları 
arasında tayin 

ve terfiler 
Finanı Bakanlığı, zat itleri me· 

murlarından Namık terfian ikinci 
mümeyizliğe, açıktan Ruhiye hukuk 
mUgavirliği ikinci mUmeyyizliğine, 

Ağrı varidat memur muavini İbrahim 
süvari fırkası veznedarlığına, muha
ıebci umumiye mümeyyizi Raif ter· 
fian bakanlık evrak direktörlUğilne, 
açıktan Faruk Muhaaebei umumiye 
memurluğuna, Ankara erkek lisesi 
memurlarından Mehmed mektebler 
muhasebeciliği katibliğine, tahsilat 
direktörlüğü eski tetkik memuru 
Abdullah varidat genel direktörlüğü 
mümeyyizliğine, İstanbul Küçükpa
zar tahakkuk başmemuru Hilmi ter
fian Kadıköy tahakkuk şefliğine, 
Fen şubesi tahakkuk memuru Meh
med zeki terfian Hocapaşa tahakkuk 
fefliğine, açıktan Fahriye muntazam 
borçlar daktiloluğuna, evrak direktö
rü İzzettin milli emlak kontrolörlü
ğüne, açıktan Turgud tahsilat direk
törlliğü memurluğuna tayin edilmiş· 
ler ve Dıt Bakanlık muhasebe memur 
tarından Sıdkı, Gevaş malmüdürü A
kif 25 liraya terfi ettirilmi9lerdir. 

" Bıyrıklı ,, yıpuru 
inailteredın yolı cıktı 

Deniz nakliyat umum mUdUrlü
ğünUn İzmir körfez itletmesi için İn
giltereden satın aldığı vapurun te

ıellilm muamelesi yapılmııtır. Bay
raklı adı verilen vapur İngiltereden 
yola çılanı9tır. (A.A.) 
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Bugünkü at yanılan 

Son koşu ati ı spor 
koşusudur, bu koşuya 
bayanlar da binecekler 

Mahkemelerde 

Sevgi ve şefkatin 

doğurduğu arbede 
- Mahmudun kolunu kim kırdı? 

- Hüseyinin başını kim yardı? 
- .......... . 
- Ahmedin gözünü kim yaraladı? 
Hakimin suallerine davacılardan ve 

suçlulardan hiç biri cevab vermiyor. 
Ortada kırık ve yaralı var ama, bunu 
kimse üstüne almıyor ... 

Bütün bu yaralanmaların ve kavga
ların sebebi çok garib: 

On dört yaşlarında Nigar adında bir 
kızcağız var .. Bu kız bazen ablasının, 
bazen babalığının yanında kalırmış .. 
Her iki taraf da Nigarn kendilerine 
misafir gelmesini sabırsızlıkla bekler
lermiı .. Bir gün Nigar ablasının evin
den habersizce çıkmış, babalığına git
miş. 

Ablasiyle eniştesi Nigarın babalığı
na gitmişler, kızcağızı tekrar eve ge
tirmek istemişler ,onlar vermemişler .. 
Bütün hısım akraba toplanmış ve bir 
aile kavgası başlamış ... 

Her iki tarafın da Nigara karşı duy
dukları sevgi ve şefkatin d-oğurduğu 
arbedede kol kırılmış, kafa yarılmış .. 

Hadisenin mesulledni tayin için 
mahkeme, şahidlerin getirilmesine ka
rar verdi. 

Azınhk mektebleinde 

tatbik edilen programlar 
Şimdiye kadar azınlık me.kteblerin

den her biri kendine göre ayrı bir pro· 
gram tatbik etmekte idi. Bu vaziyetin 
kayıd, kabul ve imtınan gtbt işlerde 
karıfıklıklar meydana geldiğini gören 
bu mektebler idareleri kendi araların· 
da toplanmışlar, mü9terek birer prog
ram ile nizamname hazırlıyarak Kül
tür bakanlığına göndermişlerdir. Bun
lar, kültür kurulunca gözden geçirile
rek kabul olunmuştur. Bu suretle a
zınlık mekteblerinde işlerin daha iyi 
bir şekilde yürümesi tıemin olunmuş
tur. 

Bu faydalı durumu gören fransız 
mekteb idareleri de aynı fekilde anlaŞ:· 
mışlar ve hazırladıkları projeleri kül
tür bakanlığına göndermişlerdir. 

Bugün İpodromda sonbahar at ya· 
rışlarına devam edilecektir. Sekizind 
hafta yarışlarının da çok enteresan 
olacağı tahmin edilmektedir. Günlerin 
kısalması ve bugünkü programa Atlı 
spor kulübü azalarına mahsus olan 
son koşunun da iHivesi yarııların bu· 
gün saat 14 de başlamasını zaruri kıl· 
mıştır. 

Birinci koşu ( ~lış ko.msu) 

Oç yaşındaki yerli, kan arab ve ha· 
lis kan arab erkek ve dişi taylara mah· 
sustur. İkramiyesi 200 liradır. Mesa • 
fesi 1600 metre olan bu yarışa yalnıı 
iki at girmektedir: 

1 - B. Said Halimin Kara Kuş'u 
siklet (58.5), satıı fiatı 5000 liradır. 

2 - B. Selimi Tarhan'ın Uysal'ı 
siklet 56 kilo satı§ fiatı 499 liradır. 

1 kinci koıu luındikiiplıdır 
Oç ve daha yukarı yaştaki yerlf 

halis kan ingiliz at ve kısraklara mah· 
sustur. İkramiyesi 350 liradır. 2000 
metre mesafeli bu yanşa 7 at girmek· 
tedir. 

1 - B. Fikret Atlı'nın Tomru'su 
(63 kilo siklet), 2 - B. Salih Teme
lin Girgin'i (60 kilo siklet), 3 - B. 
İsmail Tekçenin Çelenk'i (57 kilo sik· 
let) 4 - B. Akif Aksun'un Boylan'r 
(53 kilo siklet), 5 - Teğmen Cahidin 
Ömürsar'ı (52 kilo) 6 - A. Atmanın 
Dafya'sı (50 kilo siklet). 7 - B. Salih 
Temelin Taşpınar'ı (50 kilo siklet). 

tlçiincii koşu 

Üç ve daha yukarı yaıta ve bu se
ne zarfında ko9u kazanmamıı yerli ya
rım kan ingiliz at ve kısraklara mah • 
sustur. İkramiyesi 200 liradır. 1600 
metrelik bu yanıa 7 at yazılmzıtır. 

1 - Yilzbaıı Halimin Mesut'u 
(siklet 60 kilo), 2 - B. İrfan Emec'in 
Klas'ı (siklet 60 kilo), 3 - B. Ahmed 
Atlının Semiramis'i (siklet 58,5 ki
lo), 4 - B. Ali Okıar'ın Kaaora'aı 
(siklet elll Uç kilo), 5 - B. Meh
met- Ilalaçlırun Bozkurt'u (siklet 53 
kilo), Ci - D •• '\.ıu.. ... .ı tn•oJCtlln N.,.1 •• 

sı ( ıiklet 51,5 kilo), 7 - B. Şevket 
Çubukçunun Tezkan'ı (ıiklet 51,5 ki· 
lo). 

Dördüncü koıu haRdikôplı 
Oç ve daha yukarı yaıtald haliı ku 

ingiliz at ve kısraklara mahıuıtur. lk
ramiyeıi !00 liradır. 2200 metrelik bu 
koıuya bet at girmektedir. Bir müddettenberi devam etmekte 

olan Tilrkiye • Letonya ticaret an
laşması mU.ıakereleri dUn neticelen
mi!tir. Hazırlanan ticaret ve kllring 
anlaJt11aları, dUn Letonya heyeti rei· 
ıi B. Ylms Walmas ile TUrkofia 
batkanı B. Burhan Zihni Sonuı ta· 
rafından parafe edilml!tir. Yeni an
la'111anın her iki memleket mübadele
sine yeni bir hız vereceği ve Letonya 
ile memleketimiz arasındaki ticart 
mUnaııebatın inkitafına çok yardmı 
edeceği Umld edilmektedir. Se11Uloz 
ihtiyacımızın bir kısmının da Leton· 
yadan temini için parafe edilen an
laşmaya kafi mikdarda kontenjan 
konulmuştur. 
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1 - B. Said Halimin Novls'i (sıklet 
65 kilo), 2 - B. Said Halinıin Ca· 
pain'i (sıklet 62 kilo), S - B. Fikret 
Atlının Tomru'su (sıklet 60 kilo) 4-
B. İsmail Tekçenin Çelenk'i (ııklet 
56 kilo), 5 - Yüzbatı Nuri Sumerin 
Fleur d'amour'u (sıklet 54 kilo). 

Kamutay çaOrdari 
Divanı muhasebat encUmeni: 22 • 

xı. 1937 pazarte.ai günü aaat "10" da 
toplanacaktır. Sayın üyelerin teırif
leri rica olunur. 

* Hariciye encümeni pazartesi gü
nü umuml heyetten aonra toplanacak· 
tır. 

• Arzuhal encUmeni pazartesi gü
nü saat 10.5 da toplanacaktır. 

Hava yatıfh geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı ve ya

ğışlı geçmiştir. Isı gece 8, gündüz 13 
derece olarak kaydedilmiştir. Dün 
yurdun orta, cenubu Jarki Anadolu 
mıntakalarında hava kapalr diğer yer· 
lerde bulutlu geçmiştir. Dünkü ya
ğıtların karemetreye bıraktıkları ıu 
mikdarları Dursunbeyde 11, Akhisar
da 8, Afyon, Dörtyol, Kepıut ve E
medde 7, Bursa ve Muğlada 6, Kırk· 
lareli, Çorlu, İstanbul, Yalova, Koca· 
eli, Bilecik, Ankara, Balıkeıir, Ma
nisa, Turgudlu, Eskişehir, Bolu, Kü
tahya, Konya, Niğde, Adana, Urfa 
ve Zonguldakta 1-5 kilogram arasın
dadır. Dün en düşük ısı sıfırın altın
da Erzincan ve Erzurumda 2, en yük
sek ısı da Bodrumda 22 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

iki devh=cle Divrild 
Divrikiye vıraa demityolu dı t~ 

renle lflemeye .,ııdı. Cumburiyn, 
bu tarlr lrısıbıızıu hem demiryoluna 
kavu,ıurmUf, hem de yılunlırıadı 
asırlırdınberi yıtllJ d.mir b .. mıe
rini lreıletmiftir. 
J.ıibdıd ve mefrutiyet devirlerin

de Dlvrüıinin f61ueti n• idil Bilir 
miıinisl Burıaı i~a "Çolr dilenci ,,_ 
karır,, derlerdi. 
Eıki tırwı yıwıfı ı•Hller, .b· 

:;ıdeler ve biJJuuı /Jicviyelerle meı
hur olan muallim Tahir Nadi de ora· 
lıdır. Şair Eşref bu münasebetle 
şöyle bir beyit de söylemişti: 

Sanma Divrik yalnız saili mahir 
çıkarır 

Gibi de Hazreti Tahir ıibi ıair 
çıkarır 

Eski devirlerin kendi idaresi al
tındaki toprakları ne kadar tanıya
bilmiş olduğunu görüyor musunuz? 

Saltanatın halkını refahdan mah-
rum ettikten sonra bir de üstelik bir 
"dilenciler kaynağı,, diye eğlen

mekten utanmadığı bir bölıeye 
cumhuriyet refah götürüyor ve ya
kın bir zamanda oradan refah geti
rec•lr. - T.1. 

Deliliğin çeıidleri. 

fürki.1e akıl lu.f.1.Aaııhhaaı cemi· 
yetinin fikirlerini neıreden aJhk 
"tıb dünyası" ct.rıisinin ıon sayısı· 
nı ıözden ıeçiriyordum. Bunda 1815 
senesinde Bursa medreselerinden bi
rinde müderris olan Mehmed Said 
isminde bir adamın "deliname" bat
lığı albnda yudığı bir eaerclen ba
hiı ıeçiyor. Deliname, tam elli altı 
türlü deliyi hepıine ayn ayn isim 
verip hepsini ayn ayn tarif ederek 
anlabyor. 

Bu elli alb türlü delinin tarifle
rini okuyacak olursanız, aJalb IUl• 

dıfum birçok kimselerin • kendiniz 
de ctahil • aklından ıüpbe etmefe 
batlanınız. 

Ben, bm bu derıiyi okurken la
tanbul'da mmrb Prens Seyfettin'in 
de öldüğü haberi geldi. Bu adamın 
Kahirede, lnıilterede ve lıtanbul • 
da geçen üç perdelik hayabnda ne 
büyijk hadiıeler olmuştu! 

Deli dediler; Londra' da bir tİ· 

marhaneye bkblar; o oradaki gülli· 
bilerden biriıiyle kaçtı; Türkiyeye 
geldi. 

Deli dediler, malına, mülküne ha
ciz koydular. Mesele doktorlar ara· 
ıında ihtilaf çıkardı: "delidir" diye 
rapor verenler oldu; "deli deiild'ir'' 
diye anlan yalanlıyanlar oldu. Ni
hayet ölüm, bütün bu maceralı ha
yatı, akıl doktorlannm bütün bu 
münakatalannı nihayete erdiriyor. 

Rahmetli Prenı gerçekten deli 
mi idi? Yokıa bir hanedan meselesi, 
bir miraı ve ıervet taksimi kaygııı 
mı onu timarhanelere sürüklemişti? 
Bunun üzerinde duracak değiliz. 

Fakat eier Prenı, anlatblım "deli
mme" nin tariflerine göre elli alh 
çeıidclen birisine katmak liznn ge
line sorluk çekilmiyecek. Sade onu 
mu ya? 

~te çıkarmak, 

gazeteci çıkcırmak 

Bazı memleektlerde öyle zaman
lar olur ki gazete çıkarmak moda 
olar. Bir sazete, bir tane daha, bir 

tane daha çıkar. Bunlardan tutunan 
tutunur; kapanan kapanır. 

Nazi Almanya'da ise "ıazete çı
karmak'' modaıı deiif, "ıazeteci çı
karmak" modası hüküm ıürüyor: 
bundan bir müddet evvel, Taymis 
muhabiri hudud chtına çıkanlımttı; 
Havas muhabiri galiba yolda Baaler 
Nahrihten İsimli lıviçre gazetesinin 
muhabiri de bu ayın yirmi beşinden 
ıonra alman aırurlan içinde kalamı • 
yacaktır. 

Notalar. 

Büyük muıiki üıtadı Paul Hin
demith, dün bir mubarririmize Tür
kiye' deki musiki hareketlerini etraf· 
hca anlatan bir mülakat verdi. Da
vanın birçok Önemli esaslanna VU• 

kuf ve ıalihiyetle temas eden bu 
beyanatı dünkü Uluı'ta okumuısu
nuzdur. 

Sanatkar sözlerinin bir yerinde 
diyor ki: 

" Nota için Türkiyeden her yıl 

avuç dolusu para dışarıya gitmek
tedir. Bunun önüne g~k makaa

diyle Devlet matbaasında bir ''nota 

hakki" kısmı tesisi de projelerimiz 
arasındadır." 

Oteki maniıiyle nota enternas
yonal siyaset aleminde, aon zaman

larda, hiç bir i,e Yaramamaia bat · 
ladıima göre biz, beriki manaıiyle 
notaya ehemiyet TenDeliyiı:. 

Aşkı ölçiiyorlar • 
"""" 

Vakıa makine asrındayiz: fakat 
makine ile atkın ölçülebileceğine ih
timal ve imkan görebilir miydiniz? 
Lakin, Glaakov üniversitesi psiko
loji profesörlerinden Dr. Robert H. 
Thouleu'e göre bunu yapmak ka· 
bil ve mümkündür. 

Bu makine ile yalnız aık değil, 
İnıanlann öteki duyıuları da zabt 
ve kaydedilebilecektir. Bunun için 
bir elektrik cereyanı insan vücu· 
dundan geçirildikten ıonra bu ma
kineye ıelmekte ve orada miknatis 
bir ibre hi11iyatın ıiddet ve kuvve
tini göstermektedir .• 

Yalnız, bazı 1I9nçlerde aık deni
len hiı o kadar kuvvetli oluyor ki 

o zaman ibre bütün iıaretleri geçip 
gitmekte ve bir tarafta dayanıp kal· 
'maktadır. 

Atık Kerem sağ olup da bu alet
le sevgisi ölçülseydi, acaba, bütün 
makineyi alevler içinde bıralcımaz 
mıydı? 

Fakat bunu düıünmeğe mahal 
yok; çünkü Dr. Thouleıe, makine

sini zamane aıkını ölçmek için icad 
etmiıtir. 

ln.ıuın heyni. 1Jalık be~·ni : 

insan beyni, bütün girintileri, 
çıkıntılan ve §ekil itibarile balık 
beynine benziyomıuı. 

Bu iddiayı ortaya atan, Kem
briç üniversiteıi jeoloji profeaörü 
James Gray'dır. 

Ortada esef edilecek bir taraf 
yok. Ya profesör Gray, "kU§a ben· 

ziyor,, deseydi, halimiz nice olur· 
dul 

Beşinci koşu 
Dört ve daha yukarı yaıtaki baliı 

kan arab kısraklara mahsustur. tkra • 
miyesi 250 liradır. Mesafesi 3000 met• 
redir. Bu uzun mesafeli mukavemet 
koşusuna altı at girmektedir: 

1- B. İskenderln GUler'l, 2 - yilz· 
başı İhsanın Necme'si., 3 - yüzbaşr 
İhsanın Ayşesi, 4 - B. Şemsi Tana
k'ın Bahtiyar'ı, 5 - B. Mehmed Du
runun Sabah'ı, 6 - yüzbaıı Fevzinin 
Sevim'i. 

Altıncı koşu, A.tlıspor kofusu 
handikaplı 

Atlı spor kulübü azalrının bindiği 
dört ve daha yukarı yaştaki her ırka 
mensub at, kısrak ve idiçlere mahıuı
tur. Bu yarışta kazanan binicilere bi
rinciden dördüncüye kadar kupa veri
lecektr. Bu yarışa 9 at girmektedir. 

1 - Said Akıun'un bindiği Verçe 
(74 kilo), 

2 - Bayan Helga Meyer'in bindiği 
Sokori (72 kilo), 

3 - Profesör Rihter'in bindiği Le
di Maxar (70 kilo), 

4 - Bayan Semihanın bindiği Onix 
(60 kilo), 

5 - Bayan Liza Mayer'in bindiği 
Çardaş (60 kilo), 

6 - B. Abduş Atçının bindiği Uğuı 
(60 kilo), 

7 - B. Cavid Evren'in bindiği tıdi· 
ko (60 kilo), 

8 - B. Rebii Durusa'nın bindiği 
Canlı (58 kilo), 

9 - Rıdvan Balı'nın bindiği Nazlı 
(57 kilo). 

Bütün yrışlarda ikili bahis yoktur. 
Çifte bahis iki tanedir. Birincisi ikin
ci ve üçüncü koşular arasındadır. İ· 
kincisi: beşinci ve altıncı koşular ara-
11ndadır. 
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Avusturya - Almanya 
. Avuaturya ile Almanya arasmda

kı nıünasebetler son gÜnler içinde 
gene gergin bir safhaya girmeğe 
baılanıı§lır. MalUındur ki bu iki 
devlet arasındaki münasebetler 
tenunuz 1936 anlaımaıına dayanır. A· 
vuıtu.cya ile Almanya ara!mdaki mü· 
naaebetlere yeni bir düzen veren 
bu ihtilafa göre, Almanya Avuatur
Yanın istiklaline hürmet etmeği ve 
d h'I~ · ~ 1 ı ı§lerine karıfmamayı taah· 
hud ediyordu. Fakat ehemiyetli bir 
tarta bağlı olarak : Avusturyada 
dahili ve harici siyasetinin tedvirin· 
de Alınan devleti olduğunu unut• 
t:naınak §artiyle .• 

Bu ınukavelenin tatbikatından 
ne Almanya, ne de Avusturya mem· 
~un değiJlerdir. Avusturya bu mu· 
l"a~eleyi imzalarken, siyasi istikla
. lnı tnuhafaza edeceğini ve dahili 
1ılerini tedvirde ve harici münase
betlerini tanzimde serbest kalacağı
nı 1anın11tı. Fakat Almanya, A VUS• 

turya istiklalinin muhafazası için 
~akib. edilen siyaseti dolayısiyle, 
h endı aleyhine tevcih edilmiı biı 

areket telakki etmeğe baıladı. 
Avusturya, Almanyanm terviç et· 
tnediği bir siyasi kombinozona gire· 
l:nez oldu. iktisadi anlaımalar ya· 
Patnaz oldu. Başvekil Schuschnigg 
Çekoslovakya başvekili ile görüıse, 
~lnıanya, bu mülakatın arkasında 
ır konıplo olduğunu iddia etti. 

Avusturya hükUınetinin teıkil tar· 
21na hile karışmıya baıladı. Avus· 
~,\ltyalıların Almanyadan ayn biı 
;:<\vusturya milleti,, olduğunu ileri 

•urınelerinden bile alındı. Hele A
vusturyayı 1aviçre gibi tarafsız yap· 
t:nak · · f ıçın bazı avusturyahlar tara· 
... •ndan giriıilen teşebbüsü almanlı· 
ga kar§ı ihanet aaydı. 
fi A Anlaşılı!or ki 1936 temmuz i-
11 ~ ve bılhassa bu itilafın alman· 
ıga aid olan fıkrası üzerinde Al

tnany ·ı d . a 1 e Avuıturya arasında çok 
f e~n bir görüş farkı vardır. Bu 
ar !Undan iJe .. i geliyor : A vustur· 

~a, alınanlarla meskun bir memle· :..t ,°lduğu için Schuschrıigg bük.il
,,. e~ı dahili ve harici siyasetin ted· 
ırınde aı- 1 .. .. .. •• d u 
~kta h ... an ıgı goz onun en • 
hi b" ulundunnamayı vadetmekte 

ç ır tnah .. d' B aen 1936 :zur gorme ı. u, esa-
\'el d teıntnu.z itilifından ev
k 'I de Avusturya hükumetini tef· 
.. 

1 
•• e en devlet adamlarmın gözleri 

onunde . d. k" Al ı ı. Fakat anlatılıyor ı 
k tnanya hükumetinin almanhkton 
.ıı:~dı, nıilli sp~v.a.J;.a.ı:ı. ~-;• ı;-;n.,.._ 

a bugun Almanyanm mukadde
ratıııı 'd f ı are edenler, alman men· 
aatlerine uygun olan siyasetin, 
Yalnız .. h "llA ı· ve mun aaıran, mı ı sosya· 
~st Partisi tarafınc!an takib edilen 

:Yaset olduğuna inanıyorlar. Sosyal 
. hetnokrat olmak almanhğa karıı 
1

• anettir. Alman hükumeti, belki 
~llndilik Avusturyada Nazi rejimin· 
"en başka bir idare tarzının da de
c ~~ı nıüsanıah' nazariyle göre· 
le hr. Fakat bu idarenin nazari o
l~ralı:: Nazi olmamakla beraber, fi. 
lYatta N . . . .b. h k t tm ,. azı ımı§ gı ı are e e e· 
1 §artiyle. 

k lıte aradaki bu büyiik görüş far· 
;

1 
dolayısiyledir ki Avusturya ile 

ıs~anya arasındaki münasebetler 
i . temmuz itilafının çerçevesi 
~ınde tanzim edilememİ§tir. Al· 
l'İ ~Y"! Avusturyayı, bu mukavele-
114· ~ thık etmemekle itham ediyor. 
hiı1'iil olarak ileri sürülen sebebler 
r" e aradaki görü§ farkını teba
t:~ ettirınektedir. Mesela alman 
li ~leleri, Avusturya hükumetinin 
ltı~ aburg taraftarları hakkında 

ltsa- h . . . t ltid .... a a ıle hareket elme~ını en-
g() edıyorlar. Bunların iddıalarına 
ıa,;e hu müsamaha dahi 1936 iti
A •na muhaliftir. Diğer taraftan 
ra.~stul'ya gazeteleri, Hababurg ta• 
bi ~larının Avuaturya Nazileri gi
''llrgllrii.ltücü olmayıb, sakin bir un
la told\lklarmı, aaayİ§i bozmıya aa
l ~ehbüs etmediklerini yazıyor• 
ar. " d }i b "'VUsturyalıların nazarın a 

'Vea ~h\ltg hanedanı geri gelebilir; 
" VUsturya alman kalmakta de· 
z allı eder. Halbu ki almanların na· 
arınd ı.ı d ge 

tj a nabsburg hane anı~m . · 
A. gelmesi, almanhk için felakettır. 
d "ustur-ya hükumetine terettüh e· 
Nerı. Vazife almanhga badirıı · olan 
ltı 9:zj Partisine kartı değil, al· 
k anlığa dütman olan Habsburglara 
a~§ı tedbir almaktır. 

ca."k u ihtilaf nereye kadar vara· 
İtila.fi? Alnıanyanm temınuz 193& 

h . Yle Avusturya'nm dahili ve 
arı • "b' 01nı:' siyasetipi tedvirde söz a~ı ı 

§İi h ~ salahiyetini elde ettıgıne 
kı!a e Y~ktur, Aradaki görü§ f~· 
l gefınce; bu, hukuk kaidelerıy· 
e de~·ı ı· 

t gı • eninde &Onunda kuvvet 1 

arafın 1 h. b. 
se)ed" e. ••ne halledilecek ?' me• 
rtı ır. Fılhakika Avusturya ıle Al· 
il a'?Ya arasındaki kuvvet muvaze· k::• tnukayese bile kaldırmaz. Fa· 
k .A

1 
;'Usturyanm Almanyaya ilha· 

ı, 1 tıh '- f" Yet' a.t1.1 veya tabi olması key ı· 
al 

1 
Yallltz bir alman ve hatta bir A.::n 'Ve avusturya İJi değildir. B?" 
Pa ıneaelesidir. Almanya vazı· 
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Rakamlarla 
TÜRKİYE . ...... . . 

Japonlar Nankin'i Mareıaı Grazlanı 
Habeıistan umumi 

bomboş bulacaklar vallllğlnden ayrıldı 

Türk iyede 6241 

tane yü.z yaşını 
aşan vatandaş var 

Roma, 20 (A.A.) - Stefani ajan

Hükümet Şungking'e taşındı 

karşı şiddetli 
bulundular 

sı bildiriyor: B. Musolininin inha&ı 
üzerine, kıral, Dük D' Aostayı, ital
yan garb Afrikasr kıral naibliğine ta
yin etmiştir. Dük d' Aosta, ilk!dnun
da Adisa.baba'da bulunacak ve vazi
feyi mareşal Graziani'den alacaktır. 

6241 
2356 3985 

Çinliler Çensi'ye 
bir hücumda 

B. Musolini, mareşal Graziani'ye 
kendi el yazısiyle bir mektub gön
dererek, imparatorluğun zaptr ve ıs
lahı yolundaki muvaffakıyetli eser
lerinden dolayı kendisini tebrik et
mistir. 

Nankin, 2 O(A.A.) - Takriben 1.200.000 kişinin Nankinden 
çrkması üzerine tehir botalmııtır. Dükkanlar kapalı ve camekan
ları tahtalarla örtülüdür. Gazeteler ancak küçük formalarda çı
kıyor. Bakanlıklarda ise ancak onar memur kalmıştır. ~İtalyan Afrikası bakanlığını, biz

zat B. Musolini üzerine almıştır. Bu 
nezaret müsteşarlığına, eski Sirenaik 
umumi valisi Terrezzi getirilmiştir. 

Türkiyede yüz y~ından fazla 
olanlar. Kadınlar • erkekler 

Japonlar, Nankin'i zaptettik
leri takdirde boş bir şehirden 
başka bir şey bulamıyacaklardır. 
Şehirde az çok kıymeti olan her 
şey ·nakledilmek üzere bulun~
yor. Hükümet dairelerinin tahlı
yesi hemen kamilen bitmiştir. 

Hicret büyük bir sükWıet içinde 
cereyan etmektedir. Yağmur japon 
bombacılarının yaklaşmasına mani ol· 
maktadzr. 

Teslim olmak aleyhindeki cereyan 
0 kadar kuvvetlidir ki Çin'in mağdu · 
riyetini mucip olacak şartlar kabul 
edilmesi lehinde vuku bulabilecek 
her teşebbüs merkezi hükümeti muva· 
fık ve muhalif olmak üzere iki kzsma 

Londra • Kap • Londra 
hava rekoru 

Londra, 20 (A.A.) - Tayyareci 
Clomston, Kap'dan Londraya dönüş 

uçuşunu bitirerek buraya gelmiştir. 

Bu uçuşu iki gün 9 saat, 22 dakikada 
yapmak suretiyle dört gün iki saat 
olan evvelki rekoru büyük bir farkla 
kzrmxş oluyor. 

Prens Kantakilzen de 

Karoselli, Adisababa valiliğine, 
general Cavallero da buranın askeri 
valiliğine tayin edilmişlerdir. 

Hava generali Liotta Somali vali
liğine tayin erlilmİlltİr. 

B. Janson'da Belçika 
kabinesini kuramadı 
Brüksel, 20 (A.A.) -B. Janson 

Kap' a gitti. tahminlerin hilafına olarak kabineyi 
Londra, 20 (A.A.) - Prens Can - teşkile muvaffak olamıyarak bu İ§tcn 

tacuzene Londra - Cap hava rekoru - vazgeçmiştir. 
nu kxrmağa teşebbüs etmek üzere ge- Resmi gazete parlamentonun feshi 

61.41 
ŞEHtP./ ' 

5555 
K.Ö'v 

686 

181 +99. 2069 34-86 

ayıracaktır. 

Hükürnet 
ce yarısı Croydon'dan uçmuştur. hakkındaki emirnameyi bugün neşret-

Şungking' e taşındı Tayyareci saat 1,52 de Bourget'de miştir. Yeni seçim tarihi mebusan için 
karaya indikten sonra saat 2,31 de 20 ilkkanun ve ayan için de 22 ilkka · 

Türkiyede yüz yaşından fazla 
olan 6241 kişinin 5.555 i köy

lerde 686 ıı şehirlerdedir 
H "ku··met merkezinin Şunking'e h 

u Tunus'a areket etmiştir. nun olarak tesbit edilmi§tir. 
kl d·ıdı'gvi bugün resmen bildiril-

Türkiyede yüz yaşmı aşmış olanla· 
rm sayısz 6241 kitidir. Bunlardan 2356 
sı erkek; 3885 i kadındır. Bu hususi
yete dikkat ediniz: kadın, daima er· 
kekten çok yaşıyor. Bu; erkeğin hayat 
mücadelesinde aldığı ağzr yükün tesi
rimi, yoksa kadının bünyesinin dahd 
mukavim oluşu mudur? Bilmeyız, dok· 
torlarımız bu nisbete ne diyecekler
dir? 

na e 1 Prens, Londra • Cap ve dönüş için Vilayet ve meclisleri ve meslek te-
meBk~e~~nasebetle neşredilen bir be • yeni bir rekor tesis etmek üzere halen şekkülleri !yana gönderecekleri mü • 

Londraya doğru uçmakta olan tayYa- messillerini 24 ve 30 ilkkinunda seçe
yannamede japonlar garb istikame- reci Clouston ve Kırgygreen'in bu re- ceklerdir. 
tinde ne kadar ilerlerse ilerlesinler korlarını kzrmak maksadiyle sefere Parlamento 17 şubatta toplantıya 
Çin'in hiç bir .zaman haysiyet km.cx çıkmıştır. 1 t 
şartlar kabul etmiyeceği kaydedıl· _______________ ..;_ç:...a..:ğ_r1_m_1_§_1r_. _________ _ 

mekte ve Çinin japon boyunduruğuna 
girmesi ne milli mevcudiy~t ve ş~~ef 
ne de beynelmilel sulhun ıdamesı ıle 
kabili telif olduğu ilave edilmektedir. 

Bir çin hücumu 
Nankin, 20 (A.A.} - Resmi Çin 

tebliğinde ezcümle deniliyor ki: 
" Ka~ing mmtakasxnda japonlann 

daha ziyade ilerlemesine engel olmak 
üzere, Çangsu • Suşov cephelerindeki 
Çin krtalan, Kin~anm on kilometre 
garbında kain Çensiye şiddetli bir hü
cumda bulunmuşlardır. Çin taarruzu, 
japon mevzilerinde mühim zayiata se
bebiyet veren bir bombardımanla baş
lamıştır. Hfila, mütemadi muvaffaki • 
yetle devam etmektedir. Suçov mın
takasında, müthiş yağmurlar yağmış 
olması ve her tarafta göller peyda ol -
ması, Çin müdafaasmx çok kolaylaş -
tırnıaktadır. 

Nankin 20 (A.A.) - Japonların 
Şuçov'u za~tettikleri burada teyid c:
dilmektedir. 

Otomobille saatte 
501 kilometre 

Bonneville p Utah • 20 (A.A.) -
İngiliz koşucusu Eyston dün gidişte 
bir millik mesafeyi saatte 491.292 ki
lometre ve dönüşte aynı mesafeyi sa
atte 511,247 kilometre sUratle katet
mek suretiyle bir dünya rekoru kır
mıştır. Vasati sürat 501,074 dür. Bun· 
dan evvel Campbell tarafından tesis 
edilen rekor 484,510 idi. 

yeti mü&aid buldukça daha ağır ba
&acaktır. İtalyanın Akdeniz ve is
panya meseleleriyle meıgul alınası, 
Orta Avrupada Almanya için ol
dukça mü&aid bir vaziyet meydana 
getirmittir. Bism~r~ Garbi Avrupa
da rahat etmek ıçm fransanm §İ· 
mali Afrika meseiesiyle ınetguJ 0 ). 

maıunı istemiyor mu idi ? 
Sömürge meselesi etrafında ko

parılan gürültünün de İngiltereden 
Orta Avrupa meselesi Üzerinde 
konsesiyon koparmak gibi bir gaye 
istihdaf ettiğine kani olan İngilizler 
vardır. Belki de İngiltere buna razı 
olacaktır. 

Gerçi ingilizler Avrupada Al
manyanın geni§lemesini İstemezler. 
Fakat İtalyanın bunu kendilerin
den daha çok az istediğini biliyor
lar. Binaenaleyh Almanyanın ftalya 
ile arasını açma.k için Almanyayı 
Orta Avrupada teıvik bile edebili. 
lirler. Bu me&elenin Hitler ile Lord 
Halifaks arasındaki görüımelere 
mevzu tetkil edeceğine ~üphe yok
tur. 

Her halde üçler tarafmdan oy
nanmakta olan politika oyununun 
parsasını toplamak sırası Alman
ya'ya gelmiştir. Japonya Mançuku
da yerletti ve timali Çinde yerle§i· 
yor. İtalya Habetistanda yerleıti. 
Şimdi. ~e ~a.~s~yı Almanya tolıya· 
cak gıbı gorunuyor. 

A. Ş.ESMER 

Lord Halifaks fon Noyrah 
Lond raya davet etti 

Yeni bir Lokamo paktı için 
görtıımeler yapılması da muhtemel 

Fakat daha enteresanı şudur: Tür
kiyenıizde yüz yaşından fazla olanla
rın dörtte üçünden fazlası köylerde 
yaşıyor. 6241 yüz yaşından fazla olan
dan 686 sı şehirlerdıe, 5555 şi köylerde
dir. Şehirlerde yaşayan 686 ihtiyardan 
187 si erkek, 499 zu kadındır. Köyler· 
dekinin ise 2669 erkek, 3486 sı kadın· 
dır. 

Köyde insan ömrü daha uzundur. 
Saf hava, temiz hava ve bazı yerlerde 
bol, yliksek kalorm yiyecek, belki de 
mideyi yormayan az çeşidli yiyecek. 
Hele şu köy kalkınmamız bir tamam
lansın; yüz yaşmda olanlarımız, bir 
yaşında olanlarımız kadar çoğalacak
tır . 

Berlin, 20 (A.A.) - Lord Halifakı ile fon Noyrat, saat 7,55 
te buraya gelmitlerdir. 

Lord Halif aka hugÜ'n Schorfheide general Göring'in misafiri 
olmuştur. Lord Halifaks av parkını gezdikten sonra öğle yeme
ğini Göring'le birlikte yemiştir. Yemekte lngiltere Büyük Elçisi 
ile alman dış bakanı da hazır bulunmuşlardır. 

Yemekten sonra B. Göring'le 1-------------------------
Lord Halifaks uzun müddet ko-
nuşmuşlardır· 

İngiliz bakanı Lora Halifaks ta· 
rafından alman dış bakanı fon Noy
raea Londrayı ziyaret ederek iki 
memleketi alakadar eden meseleler 
üzerinde noktai nazar teatisi yapıl
ması hakkında vukubulan daveti Al· 
manya bilkuvve kabul etmiştir. Bu 
ziyaretin tarihi henüz tasrih olurum· 
yor. Fakat noelden sonra olması muh· 
temeldir. Çünkü fon Noyrat'ın Lon
drada yapacağı müzakereler uzun bir 
diplomatik hazırlığı icab ettirir. 

Alman mahfillerinin şunu kaydet
mesi tabiidir ki, Halifaks ziyareti ile 
başhyan görüşmelerde alınanlar iyi 
niyet göstermekten hali kalmıyorlar. 
Almanların istediği kendilerine ka· 
yzdsız ve tahdidsiz olarak tam ve mut· 
lak hukuk müsavatının tanınmaszdır. 

Neler konuşulacak? 
İyi maliimat alan kaynaklardan öğ

renildiğine göre alınan sömürge ta.leh· 
!eri görüşmelerin ön safında yer alını§ 
bulunmuyor. Almanyanm her §eyden 
evel istediği garb sınırlarını yeni bir 
lokarno ile teminat altına almaktır. 
Almanya bu yeni lokarnoda, öteki dev
letlerde aynı suretle hareket etmek 
şartiyle Belçikanın bitaraflığmı res
men teahhüd edecektir. 

Berlin siyasi mahfillerinin kanaati 
şudur ki, Almanyanın kollektif emni
yete karşı olan muhalif vaziy.etinde 
hiçbir degışiklik yoktur ve Milletler 
cemiyeti icabı gibi veçhile tensik olun· 
madıkça da Almanya bu müesseseye 
giremez. 

Londra mahfillerinin fildrleri 
İngiliz hükümeti fon Noyratı bun· 

dan daha birkaç ay önce Londraya da
vet etmişti. Lord Halifaks'ın bu sefer
ki daveti mezkur davetin yenilenme· 
sinden başka bir şey değildir. 

Ancak şurası var ki, bu davetin he· 
men şimdi yapılacağı beklenmiyordu. 
Maamafih bunda hayret edilecek de 
bir şey yoktur: Halifaks'm alman ri· 
caliyle yaptığı konuşmalar alman poli· 
tikasmm bazı noktalarını aydmdat· 
mışsa, münhasıran gayri resmi konuş· 
malara mezun olan Halifaksın bu bab· 
da resmi görüşmelerin yapılabilmesi 
için alman dış bakanını davet etmiş 
olması kadar tabii bir şey olamaz.,, 

Halkın nazarı dikkatine 

Sömikokun evsafı 
değiştirildi 

Ankara Belediye reisliğinden: 

1-Ankarada aıa~da ya.zılı fiatla 
Batılacak SiJmikok evsafı 20111193 7 
tarihinden itibaren ıu suretle defiı. 
tirilmiştir: • 

O- 10 milimetre ebadı % 2 

5 1 O- 30 milimetre ebadı % 
30-150 milimetre beadı % 93 

2 - Depolarda perakende satış fi
atı «müşterinin getireceği nakil va
sıtasına kömürü dökmek depo sahi- 25 
bine aittir.» 

3 - İstasyonda vagon içerisinde 

Lira 

teslim fiatı «asgari bir vagon top
tan addedilir.» 

23,5 " 

4-Bu fiatlara kömürün mahalline teslim 
bedeli ve resmi mübayaalara ait vergiler 
dahil değildir. 

5 - Sömikok alışından dolayı şikayeti o
lanların en yakın polis karakoluna veya be
lediyeye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

............................................ .-...... 1 
İTflDVIYE BASINI t 
~ .............................. .......ı 

Adamın kıymeti · 
AKŞAM'da Necmeddin Sadak, 

makine devrinde yaşadığımızı, son za• 
mantarda makinenin insan hayatı ine
rinde aldığı büyük ehemiycti kayde
derek milletlerin ilerleyişini ellerinde· 
ki makine ve motörlerin sayısı ile ölç· 
mek kabil olduğuna inananları tenkid 
ederek diyor ki: 

" Bu sanıya kapzlrnak milletler için 
en büyük tehlikedir. En ileri cemiyet• 
ler, makineleri bol olan değıl, adamı 
çok olan milletlerdir. 

Makine, çalışan, iş gören insanla• 
rın aayıaıru azaltır; daha az kemmi• 
yette, fakat keyfiyeti daha yüksek İn• 
sanlar ister. Cahil İnsan sürüleri ara• 
sında, en mükemmel makineler demir 
kümesinden ibarettir. Bu da gösterir 
ki makineyi kullanmak bile, ilk dev • 
rinde, insan seviyesinin bir derece 
yüksekliğine bağlıdır. 

Makineyi almak, fabrikayı kurmak 
her milletin daima eUndedir. Terakki· 
yi gösteren alamet, bu maddelerin var
lığı değil, maddeye hayat veren adam
ların var olmasıdır. Bir milletin fen 
ve teknik kabiliyeti, satın aldığı tek • 
nik vasıtaların çokluğu ile ölçülmez. 

Yetiştirdiği fen adamlarının, tek• 
nisyenlerinin kudreti ile belli olur. Ne 
kadar ameli de olsa fen ve teknik, yük
sek nazari ilimden doğar. Bunun için· 
dir ki endüstride ileri giden milletler, 
makine kullanan, fabrika açan değil, 
bizzat bu makineleri yapan milletler
dir. 

Makine, endüstri, motör, bir mem
lekette tek başına yaşıyabilen faaliyet 
şubesi değildir. Bunların iyi İ§lemesi, 
tam verimli olması, batmaması için 
diğer bütün faaliyet ihtisas ıubeleri • 
nin onunla denk olması lazımdır. ilim 
bir değil,bir çoktur ve biribirine bağ· 
lıdır. Bütün bunlar ancak adamla olur. 

Adam makineye hakimdir. Parayı 
verince yüz makine, bin tayyareyi bir 
ayda satın almak mümkündür. Fakat 
onları kullanacak bir mühendis, bir 
tayyareci kaç yılda yetişir? Genç 
neail motör gürültüsü, çelik pabrdm 
karşısında ne ,a~ınnah, ne ümidıizliğe 
dü§melidir. Muhtaç olduğumuz ve her 
faaliyet ve ihtisas şubesinde daiına 

muhtaç olacağımız §CY adamdtr: yük. 
sek kültürlü adam. 

Bir milletin en büyük zenginliği, 

en büyÜk kuvveti adamdır. Bu kültür
le olur. 

Bundan dolayı Celal Bayar'ın prog 
ramında yüksek kültüre büyük yer ay. 
nldığıru sevinerek gördük." 

METAKSAS'IN SON NUTKU 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, B. 
Metaksaa'ın son verdiği nutukta Yu· 
naniıtanın istiklaline ne kadar düşkün 
ve iç itlerine başka devletleri kanttır• 
mamaya ne kadar azimkar olduğunu 
anlatan sözlerini zikrederek §Öyle 
yazıyor: 

" N eıillerce yunan milletini mace
ra peşinde koşturan politikacıların ve 
Yunaniıtan'ı kendi heıablarına alet 
diye kullanmak istiyen ecnebi devlet• 
lerin icad ettiği (Megalo idea) ülkü· 
ısünü, yunan ba§vekili mazide gömülü 
göriiyor. Çünkü bu idealden ~sad 
arazi idi. Halbuki bugün yunan mılle
tinin ideali, medeniyet ve kültür kıy· 
metlerini yaratmak ve ancak bu saha• 
larda zafer kazanmaktır· 

Türkiye ile Yunanistan muvazi yol
larda ilerliyorlar ve bu yoldaılığın zev• 
kini ve yakınlığını duyuyorlar. Avru• 
panın bu müphem dakikalarında Ge
neral Metakıas'm sulh lehinde ve ma• 
cera aleyhinde yükselen sesi, memle
ketimizde memnuniyetle karşılanacak 
ve ıulhu seven bütün muhitlerde iyi 
akisler uyandıracakbr. Yunan başve
kilinin nutku, iki memleket için müş• 
terek olan yüksek gayelerin cidden 
açık ve samimi bir ifadesidir." 

MEMUR VE iLiM ADAMI 

CUMHURIYET'te Peyami Safa 
ünivenitenin memur değil ilim adamı 
yeti§tirmesi matlub olduğunu kayde • 
derek diyor ki: 

" Bir sosyoloji nazariyesinin tahlil 
ve tenkidi bu sütuna ıxğmaz. Fakat 
memur değil, ilim adamı yetiştirmesi-
ni biz üniversitenin içerisinden değil, 
dıtaıırmdan beklemeliyiz; barem, yük 
ııek tahsil görmüş memurlara güzel 
istikballer vadediyor. Resmi teşvik, i· 
ki kelime ile hulasa edilebilir: "me
mur ol!" 

IJim adamlarma, güzel bir istikbal 
değil, hatta yamasız bir kundura vade
den hangi kanun, hangi teşkilat, han
gi müessese vardır? Şüphesiz ilmin en 
büyük mükafatı da bu kaçan hakikate 
kelepçe vurmaktan doğan keyfiyettir. 
Fakat hasbi çahıan bir ilim adamını, 
yakasına yapıtan maddi endieşlerden 
kurtaracağımızı temin eden hiç bir ka
nunumuz, tetkilatmız, müessesemiz 
yoktur. Bu, olmadıkça, üniversiteye 
girenler, baremin cazib davetine koş • 
maya hazırlanmaktan başka bir şey 

düıünmiyeceklerdir." 
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Yazan: Ceviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Bir kaç asır farkı le yan yana 
ycişıyan iki kasaba 

ANKARA: 

ÖÖLE NEŞRİYATI - 12.30 M 
plak neşriyatı. 12.50 Plak: Türk nı 
ve halk şarkıları. 13.15-13.30 Dahili .,. 
rici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI -18.30 Plik 
riyatı. 18.35 Çocuklara masal: Nurettİll 
tam. 19.00 Türk musikisi ve halk şa 
(M. Karında§ ve arkadaşları). 19.30 
yarı ve arapça neşriyat. 19.45 Türk 
kisi ve halk şarkıları (Servet Adnan .
kadaşları). 20.15 Konferans: Selim 
Tarcan. 20.30 Viyolonsel solo: Edip 
(piyanoda Marsel Bi). 21.00 Ajans 
l~ri. 21.15 Studyo salon orkestrası. (1· 
hı~omo: Rund um den Erdball. 2- S 
Nınetto. 3- Codard: Pastorale. 4- Paul 
eke: Bcrlin bei Nacht. 5- Honegger: 
ıne). 21.55-22.00 Yannki program ve · 
lal marııı. 

Gazi Bayır tabyasından at.lan ilk 
toplara Romanyahlar mukabele ettiler 

S eyahatimde uğramağı düşün

düğüm yerlerden birinin de 
Turhal olacağından bahsederken, An
karada, eski bir idare memuru : 

- Tokat'dan Samsuna giderken bir 
(Bunun kuyruklu bir yalan olduğu- tik. Pata da hekimin tavsiye ettiğini gece Turhalda kalmıştım; sıtmalı bir 
na hiç fÜphe yoktu.) Zatı devletleri, söyliyerek bu içkiye iıtirak etti. köydür, demişti. Fakat bu sıtmalı köy 
maiyetinizde bulunan zabitlerin bu Saatin tam kaç olduğunu aöyliye- yanında modern bir kasaba teşekkül 
vesile ile ıuracıkta etrafma toplan- miyeceğim. Fakat saat dört suların- etmiş oldugunu biliyordum. 
dıJdan mütevazı yemek sofra&ını ıe· da idi ki sol tarafımızda bir top Turhalda dikkate Hiyik olan cihet 
reflendirmeie tenezzül buyurur musu- patladı ve onu bir ka çtop sesi daha eski ile yeninin yan yana nasıl ya\>a· 
nuz? takib etti. Bu toplar, Kalafat ile Vi- makta olduğu, bunların biribiri üzerin-

Sofraya vakur bir bakııtan, çor· din'in §İmali garbisinde monitörle- de nasıl bir teııir icra etmekle bulun· 
buun ittiha veren kokusunu bir kok- rin bulunduğu yerlerden atılıyordu. duğu idi: Kski mi yenHen, yeni mi 
la711tan IODl'a fİfman Pata •iır bir Bir müddet sonra atet kesileli. eskiden müteessir oluyordu? 
...ı. cevabım verdi: Bu ateılerin muhitimizde uyan- Turhalda ilk i9im önce yeni ve sonra 

- Peki ,ıeleyim. dırdıjı deiitikliii aize tarif ve tas. eski toplulukları gezmek oldu. 
Misafirler ayaja kalktılar. Asker- vir edemiyeceiim. Gözü açıp kapa· Dıt mamaruı bakımından her bü

ler aelima durdu; inıiliz elile ita .. ymcaya kadar bir zaman içinde yücek fabrika gibi bir fabrika ve bu 
ketine dokundu; alman cerrahı ejil- müstahkem mevki, rahatı bozulmut fabrikanın itlemesine lüzumlu hangar 
di. Pqa ,_., mevkiine geçti ve te- bir karınca yuvaıma dönmü,tü. A.. gibi, marangozhane, demirhane gibi 
lifb telitb çorbayı atqtırmaia batla- kerler hemen yerlerinden fırlamq • küçüklü büyüklü 11ra sıra binalar .... 
clı. Mari UTifDUftı. Kendiai cebinde lar, her taraftan boru ve kumanda Eski Turhah arkamda bırakarak ~ 
para bulunan mülazimlerden pek sesleri ıelmeie bqlamııtı. Kua bir miryolundan geçip temiz bir şoaada 
hotlandıiı halde pqalardan korku· zaman içinde Vidin kaleai faaliyete ilerlerken 10lumda spvr ıneydanlannı, 
,.du. Ben, ıiderkea "Do mdania,, hazır bir durumda idi. Sulhu andı- ve bunların önünde, tirket memurlaıı
dediiini duJIDUflum. Bu, aırpça ran haller bir an içinde ortadan kay- na her türlü efya ııatan bir dükkan, 
"au NYOirn demekti. bolmut. ıözle ıöriilen her ,.erde yanında kadın ve erkeklere mahsus 

ATludaki aıkerler itlerini bitir muharebenin izleri belirmifti. bir berber salonu görüyurum Biraz 
mitlerdi; çadırlannda dinleniyor Topçular, toplarmı Kalafata doi· ıonra yol saga ve t\l:a kıvı: hyor: tab-
lardı. Topçularla piyadeler de mah- ru çevirmiıler, at91 etmek için ku- rikanın memur mahallesindey~ 
fuz ,ollarda idiler. Yalnız dqarıda. manda bekliyorlardı. Piyadeler, el- Yetitmit ağaçların gölgesuıde tek 
ki duvann önünde dolatan nöbetçi- lerinde silahlan, aiperlerinde doi· ve çift katlı, iyi malzeme ile inta edil
lerin muntazam ayak aesleri bu öi- rulmutlardı. Emir neferleri •e ya- mi9 ve daima temiz tutulmasına itina 
le,.U. ortalıkta hüküm süren ...UZ verler bir yandan bir yana mekik göıterilmi9 oldugu düzgün sıraların
liiini ihli.l ediyordu. Parlak bir gii. dokumaia bqladılar. Pqalarm dan. kapı ve pencere boyalarından. ~1-
Def önümüzdeki aulan ve onun öte. ,.üzleriDde bir ıerıinlik peyda ol- 1i olan dört bet tip ev tasavvur edınız; 
aİlacleki manzarayı yaldızbJOI", Ta - mut. bütün dürbünler, asi komfuya her tipe göre kül renginin açıklı ve ko
auaın çırpıntı yapan ıalarmm üze. çevrilmİflİ· Önümüzdeki terasa yiiz- yulu tonlarile bunlarm boy~f oldu
rinde binlerce elmu parçası gibi pa- lerce nefer birikmifti. Hepli harb ğunu dilfününüz; ııayıları ~~ ge_çen 
nld.,.ordu. Hafif dalıalar, sahilin ilam üzerine kendilerine •erilmit o- bu evlerin bütün pencerelerını güzel 
tatlarma çarpıyor ve bir fwltı halin- lan talimat dairıinde yerlerini al- perdelerle örtünmü' olarak gözler~iz 
de sanki inaanlarm iyi niyetlerinden mıılar ,emir bekliyorlardL ilk dalü- önüne getirin.iz: Turhal teker fabrika
ır• dün,.a aulhundan bahsediyordu. kalarm karıqalıjı hemen kaybol- 11run kurmut oıdu~u yeni kasabayı ha· 

Harla bu idi demek! Mahaaama mut, aükUnet aoiuk kanlılık ve em· yali.nude canlandırmı9 oluraunur. 
Gin edileli on bet sün olmuttu ve re intizar hüküm Minnete Htlamıt-
ltia, hüi, tam bir .Wh içincle J'Afl• tı. s okaklarda geli9i güzel geziyo-
,onluk. Düpnanlık niyeti ile bir tek llk top, ıimali f&l'kide en ileri tab- rwn. Bahçeler, bahçelerde 
ksfua bile atdmemlfb. KıllCllD h&- 1amız olan Gazi bayır tabJ'umdan, kahkahalarla gülerek oynayan çocuk
li bütün mumni1etini muhafaza .. biaim tarafllllladan, ya tecrübe, ya· lar, kapıları açık mutbaddar, ınutbak
di,onlu. Re•ol•erimin kUl'funlan, hud da taarruz m•kaadile atılmq, larda teıa,lı genç kadınlar görüyoru~. 
INr rua neferi ,.klinde J•Pılaut tala- bm Kalafat'tan mukabele eclilmift Bu cadde baW>ab büyüklüğünde, bir 
ta hedeften bqk& hiç bir ,.... aap- ı.--. _.. öteki tab,.alanaua ela dalı kırık, heybetli bir çınarın önünde 
l·-11 delildi. ıt. jlgjejnjn it sör- alet ~ ilk iDcıe Gam baJ'll' nihayet buluyor. Burada mcnDC&' med· 
meie bqlemuı için daha oa bir tah1a11, ,.eni tabJ'a •• monitörler a· halli, arka tarafı pcrgolalı hilT\lc:ek ye 
it.afta ela ıeeçcekti. tet açmq, aanra nehir ~ ö- çok giizel bir bina var: idare meclisi 

Taaa'lllll üzerinde ,.üzen ıemi teki tabyalar da banlan takib et- dalreai. Arka ~da gene mermerden 
RamallJ'a ıu,.darma daha J'akm ol • mitlerdi. yapdmıt haVlUları olan iyi tanzim e
mak üsere Kalafat hizalarına ıel- Pqa kaHap sitmit. alman cerrah dilmif genit bir park ruhunuza derin 
mitti. B•acla AY111t1D'J'a baJl'aimı ka .. ktini kaparak aavupn111tu. Yüz- bir baz veriyor. Geri dönüp bu ıokaim 
çekti. İçinde ukerler bal anan bir bap Chock ile ben bofalan JDalUUJl kal'fıımdaki yola &iri yorum: buratı 
lraJ'lk aahilden açdclı •• bu sırada baflllda kaJmq, birbirimize hayret henüz intuı tınnamlamnakta olan • tek 
plkeali IMJ'az bir SÖftn:İJl gibi IÜ • ifade eden ıözlerle bakmıttık. Hiz- katl.ı ~ititiık evlıel"den mUrekkeb • ye.p 
silfip ıeçti. metimize bakan neferler yammıza yenı bır mahalle ... Evlerden ancak bır 

Ka•bada hltulmut ve kalenin ıelclilw •e Jiiabqı da, ben de ban. kaç ~ ifgal ~dilmif .... ~~ yeni kıs· 
matfajmda pifirilmit bir nehir balı- lara bol keeeden bahtııler verdik. mm önünde ve once gezdığım kılDlln 
iı olllll ikiaci tabak ~ ..... jimizi de Bütiia bu hareketler dmdaktan aon- deftllll ~inde, tek katlı evlerden mil· 
,-ittik Ondaa IODl'a etli pila•, ra J'iab.fı Chock he7ecanh bir ...ıe reldııeb bır parça daha vaı'-
tlaha IOBI'& IDUll' mamaclan balla J'a• bana dedi ki 1 Yanımdaki zat anlatıyor: 
pdauf bir tatlı, .. _.. da bir ,.. - Affecl•Iİaiz efeedim, ıazete- - Bu evlerde fabdlwwı evli me· 
Un:w.. ••INDlf pa.at.alannuı ,. .. me ıönd.-ilecek bir haberim var, o- murları otururlar. 
etik. Ben huabları ödeyec:ejim ara· nU J'&:aacajım;ben ıicliJOl'UDL Siz de - Bekirlar? 
da JÜslNap Chock, paranm ,.aruau benim öiüdimü dinleyin de bir an - Onlar içiıı de bir bina vana da ki
YWmek cömerdlijiai ıöMenli. Za- nel tahunmua iltiblık edin. Buna fayet etmiyor. Bazıları Turhalde otu
biti• k•dilerini bekleyen ~-- libmn olmua bile yalotık alır ve ai- ruyorlar. Fakat timdi kaubaya gider· 
ri batmcla buhmm•k üz_.. bizim sin için iJ'i olur. Size bu kadar kant- ken görecetinu gibi yeni bir bina da· 
1anmmı:claa a,nlclılar, ondan aonra tıimı için kuuruma bakmayın; fa· ha inp ediliyor. 
biz dördümüz, J'UÜ inıiliz, alman kat ben etki bir a8kerim. Göaterdi- - Bu evlerde ne gibi teaiıat vardır? 
C*'l'ah, ben ve paf& dört kiti orada finiz miaafirperyerliie tetekldir e- - Elektrik, ıu ve bazı tiplerde ka· 
kalcblı. Kah•••• yüzbqı Chocık'un derim. Şimdilik alahaıamarlat.k. lörifer, banyo .•. 
tifeainden ikram ettiii içkiden iç- (Sonu var) - Şirket bwıları memurlarına beda· 

- Ne sörü,oram, bqbap iki erkek! SaUiaant 
t.W.O. de ......,.. ezotiqaul .... 

E•ki T arlaal' dan llÜUI bir görüniit 

YAZAN: 
Naauhi Baydar 

va mı verir? 
- Hayır, memurlarm, devlet me

murlarında olduğu gibi, maaşlarına 
göre meıken zamları vardır. Bu zamla
ra mukabil memurlarımız bu evlerde 
otururlar. 

G eri dönüp eski Turhala dogru 
yürüyoruz. Fabrikayı bu sefer 

solda bırakıyor ve genitçe bir ıu kena
rmda yüksekçe bir tepeyi sanki ova 
rüzgarlarına kar91 kendine siper etmi9 
küçük bir Anadolu kuabasmı kar91-
mızda buluyonu. Genitçe ıu Kızılır
mak, küçük Anadolu kasabalı Turhal. 
dır, zan edenem Turhal bu meşhur ıu 
kenarına infa edilmit ender kasabalar
dan biridir: Kızılırmak tehirlerin hep 
uzaklarından geçer ... 

ibaret olamazdı. Onu daha yakından 
tetkik edip temaslarımı çoğaltarak an
layacaktım. 

y üz ki9inin rahat rahat yemek 
yiyebileceği kadar genit bir 

salon ve bu salonda büfe, buz dolabı, 
masalar, iıkemleler ve bir kÖ§!ede bir 
radyo makineıi: Turhal fabrikasının 
lokaiıtasındayız. Temiz örtüler, iyi 
yıkanmıt. iyi kurulanDllf bardaklar, 
tabaklar, ve yemek takımları ile için
deki buz gibi suyun buğuları.nı taşı

yan 9i1e tife maden ve menba suları 
kar911ında yemeğimizi beklerken et
rafa bakıyorum: tek batına yemek yi
yenler olduğu gibi masalara dörder 
ıekuer ycrletmiı olanlar da var. Her
kea bariz bir itina ile yemeğini yiyor. 
Fazla gürültü olmadığı gibi müeueee 
müdürlerinin orada bulunmaaından 
dolayı çekingenlikten gelme sesaizlik 
de yok: konu9uluyor, gülü,ülüyor. 
Yemek dağıtanlar beyaz ceketler giy
mi9ler; her emri derhal yerine getiri
yorlar. 

- Bu bina lokanta ve ıinemaya tah· Yemek liıteıine göz gezdirdim; bu· 
ıiı edilmittir. rada, iyi pl9irilmi1, lezzetli ve temiz 

- Hangi tarihten kalma filimlerj yemeklerle çok ucuz tegaddi ediliyor. 
burada aeyrederainiz? Meaeıa çorba, makarna, salata ve mey-

- En büyük ,ehirlerimude göate- veler ,.edi buçuk kurut. eebz~ ~e kom
rildikten aonra iyi filimler bue gelir. poatolar on kurut. etler on ıki buçuk 

Bira ileride " J'ohm'Mlmda Tur· kurut: Ekmek ve eu bedna. Demek 
bal ilk moktıebi- Daha ileride Tubal ~ ebibiz bir öile ftJI. akf11D yeme. 
belediye daireıi .... Hülriimet konağı ... iı yirmi bet kurueadır, 
Bir meydancık: Juıubenm bqhca Blr genç tasavvur ediniz ld ~bal 
dUkklnlan buradadır ,,. bu dilkkin· ,.ker fabrikamda memur " yem ev
larda oldukça efy& görilrailnüz. Mek- lidir. Güzel Uıbiat içinde n temiz bir 
tel>, belediye daireai, hiikilmet kona- evd~ oturarak günde nihayet ~ir.buçuk 
ğı meydandaki evler beyaz badanalı- lira ile geçinebilen bu çifte kim ımrcn· 
~. Kuıhrmak üzerindeki geniı lı:öp· mez 1 Fak.at dikkatime çarpbğı için 
rünün yanmda bir levha: "otomobil kaydediyorum: Turhal'daki gıeoçler-
durak yeri." den çoğu beklrdı. 

Yeni Turbal'ın eüi Turhal üaerin- ---
deki sabiti tesiri temizliktir. Bir de, 
fabrika kurulduktan aonra Turhalm 
nahiye olduğunu biliyonun: nahiye 
vaaf ı ona nahiye tqldlltı kazandır
IDlfttt. Kuaba canlı, dilkklıılarmda a
lıt verifle mefCUl köylil ve b11balılar 
çoktur. 

••• 
Öile ftkti olmuftu• ve aat yarım

da fabrika müdür vekili ile lokantada 
bulupcaktı.k. 

Bir kaç •ır farkla yan yana yap
makta olan Ud Turhaldan ealı:iıinin 
yeniai üzerinde ber hangi bir teairi o· 
lamazdı. Yeni Turhal iae eakiyi, te
mizleaıı, ve canlandırmı9tı. P'abt ye
ninin eald ibıerindeld teairi bunlardan 

Kızday gençlik 
kurumunda 

seçim yapddı 
Kızılay İençlik kurumu merkez 

idare heyeti evelk:i gün toplanmıı ve 
yeni ıeçimini yapmııtır. Reilliğe ha
len reiı mevkimde bulunan Tekirdağ 
mebuıu B. Cemil Uybadın, reiı ve
killipne de Kuılay genel merkezi 
umumi kitibi eeçilmittir. Yeni he
yete kültür bakanlığından B. Ali 
Haydarın yerine millt aeferberlik di· 
reötrU B. Kadri Yaman aza olarak 
ıeçilmi9tir. 

fSTANBl'J .. : 

OGLt. .N.t..;.rt1 YATI - 12.30 P 
tıirk musıkısi. 12.50 Havadis. 13.05-14 
yoğlu halkevi gosterit kolu tarafından 
temsil. 

AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 P 
dans musikisi. 19.00 Safiye: piyano ve 
man .refakatiyle. 19.35 Konferans: 
Namı Duru (İıin terbiyede yeri). 
Boraa haberleri. 20.00 Müzeyyen ve 
daılan tarafından turk musikisi ve 
tarlaları·. 20.30 Ömer Rıza tarafmdall 
rabça söylev. 20.35 Hava raporu. 20.45 
Muzaffer ve arkadaıları tarafından 
musikiıi ve halk sarkılan (S.A.). 21.ıS 
PERA: 1- Lalo. Le Roi d'Ys-Uvertiir• 
Offenbach. La Pericola. Fantezi. 3- T 
kovvsky. Valse De 5 inci Senfoni. 4- .R 
koff. Roınance. 5- Meodel11ohn. Sch 
22.15 Ajana haberleri. 22.30 Plikla sol 
opera ve operet parçaları. 22.50-23 Son 
herler ve ertesi &iinun proıramı. 

AVRUPA: 

OPEJ..tA ve OPERETLER: 14.35 
- 14.40 Kopenhag. - 19 Beromümtet• 
20 Frankfurt, Münib. - 20.15 Kopenba,. 
21 Milano. 

ORKESTRA ve SENFONİK O 
TRAS!: 8 Miinih. - 8.25 Hamburı. -1 
Praı. - 11.45 Viyana. - 12 Berom
Brealav ve cliıer alman istasyonları. 
12.20 Prai. - 13 Miınıh. - 14.5 Liypzi• 
14.45 Hamburg. - 16 Brcalav, Frank 
- 17 Roma. - 17.30 Strazbure. - 1 
Stokholm. - 19.30 London - ReeionaL 
20 Hamburı, Könipberı (Beetboven). 
20.45 Stuttıart (Haendel, Reger, B 
ven). - 21.30 Paria. - 24 Franldurt. 

ODA MUSİKİSİ: 14.30 FranJdurt. 
15.40 Viyana. - 18.20 Beromünster. 
18.20 Droıtvich. - 18.30 Berlin. - 1 
Brcalav. - 20.5 Breılav (Beetboven. 
mann). 

SOLOI KONSERLER: 8.10 BreaJav. 
8.20 Berlin. - 8.30 Köniııberı. -
Brealav. - 10.30 Frankfurt, Lbı>ziı. -
Hamburı. - 11.10 Brcalav. - 11.30 
burı. - 13.15 Stokholm. - 14 Berlin, 
lonya. - 14.30 Könipberı. - 19.10 
burı. - 19.30 Liypziı. - 19.35 Viyana. 
22.15 Stokholm. - 22.30 Münib. 
NEFESLİ SAZLAR: 6 Hamburc ve 

ier alman istasyoıılan. - 17 Biikret ( 
d konaer). 

ORG KONSBRLERl ve KORO 
8 Liypziı. - 8.45 Frankfart. - g Pnl-
11 .u. r .awos1 .. - tJ.26 Beromllmter ( 
bert). - ·18.45 Hamb •· - ...... _ __ ... 
- 19.10 Franldurt (Reldem). - ıuo 
ria • P. T. T. - 21 Kolonya. 
HAFİF MUZ1K: 7.30 Prai. - 8.15 

lonya. - 8.30 Llypziı. - 9.30 Kololl7S-
12 Berlin ve diier alman istasyonları. 
14.30 Stuttprt. - 15 Berlin. - 16 S 
prt. - 17 Varıova. - 19.25 Berlin. -
Liypziı. - 20.5 Viyana. - 21.45 Tutus. 
22.35 London • Reıional. 

HALK MUSİKİSİ: 13.30 Berom·· 
(İsviçre prkılan). 

DANS MUZİGİ: 19.10 Münib. - 22 
ffem. - 22.30 Kolonya, Liypzis. Vi 
- 23 BudaPette. - 23.10 Brüksel. 23· 
Katoviç. - 23.5.0.30 Poate Parisicn. - ,.. 
Lüksemburs. - 24-2 Paris, Paris - P.T."' 

Bir yandan ordu luwacılı· 
iına para ile yardım eder
ken, bir yandan da türlı 
gençliğini kanatlandırama
ia çalqan Hava Kurumamı 
laer zaman diitünmeli, ''fit• 
re" /erimizi bu qe ayırmalı
:vu;. 

RaalP Be,., bu tözü J'• ifitmecli, J'• ifitti de an
ı.m.c1ı. Fakat, bütün hatlar dönmüt; kısık ıülüt
mel•le onları ae:rrecti,.,..du. Fakat, onlar, kendile
riae bir J'W balup otaracak kadar bir zaman bile 
seçmeden .... bu kaba imalı latife parantezini çok • 
tan kapatmq, tarloama dnam etmifti. Ba tarkıclan, 
doktor Hilmaet'in akJ.Ma kalan ,.almz ıu nekarat-

BİR SÜRGÜN 
ıördüiü kızdı. Rasıb bey önele, o, arkada kendi
lerine bir ,.... bulmak için dolu maalarm arum
clan ,üriirlerkeıı, birden, iki sert ve emek meme
nin ıöıaüne sürtünerek ıeçtiiini hiuetti. Dönüb 
baktı. Kız da dönmif ona bakıyordu. Doktor Hik· 
met, bu yqa kadar bir kadm bakqmm hiç bu de
rece tehlikelisine rast ıelmemitti. Bir an içinde 
sanki JÜreii J'erİnden kopar gibi oldu. itte, bu •• 
nm iiatünclen dört sün dört ıece ıeçmiı olmauna 
rainaen, f11 dakikada, doktor Hikmet bu bakıp 
anmakla içinden gene ayni yırtılııı, ayni aökülü
tü dUJ'Uyordu. Kendi kendine : "Bu, bir yırtlCI 

mahlukun ıindiren gözleriydi. A vma pençeaini u
zatan bir Param bak111 da mutlaka böyle bir ba· 
kıttır." dedi Bir Para veya bir diti kaplan, her ne 
i•; Doktor Hikmete göre vahfi bir ormanın W. 
tün mairur kudretleri o narin luzm küçücük çeh• 
reainde toplanmıfb. Kim bilir, belki, Hasib be7. 
itin farkına 'ftrlP da "Kendine gel birader; bu bir 
kalclm oraapuau in deme.,.di, doktor Hikmet 
bu lozm Petinden ne korkunç maceralara dojra 
sürüklenip gidecekti 1 Lakin .düpneıine ramak kal• 
dıiı bu uçurumun bat dönmeainden henüa kurtul• 
mut ela delildi. O geceden beri, hemen her gece 
a,ni ... tte içinden bir aes ona : "Ha,.di kalk. 
(Montmartr) a git ! O kızı bul;,, deyib duru,_.. 
du. 

br: 

···········-··-·· .. ···············.;, ai 
Pepere Lo6a6et -..,ait l' ail 

Raıib be,., ıözlsi, hayranlıktan J'UYarlak 
J'UY•rlak açılmq, elini hir dikkatle dinliyor ve her 
Loaht ( 1) ilmi seçtikçe eli,.ı. aizma siper ,. •• 
paralı doktor Hikmetin kalaima •iiliJW : 

- GöriJOI' m1UUll, reiliıi:• -h111"11 nud berbat 
ediJW ? HürriJ'et itte b-. d.lw, cliJ'Ol'du. Ve a
nıda bir içini çekiJOI' : 

- Bizim bu hürri,.ete ... ı olabilmemiz için da
ha bir aur lhım ne denin, ha... cliye flaalclıJQl'du. 

"Chat noire,, in bat f&l'kıc:ıu çılsm bir alk11 aai· 
aaiı içinde aon defa olarak " .... ai, ai - Pepire Lo
a6et ....ıait l'ail,, nekaratmı IÖJ'ledikten aonra 
bİI' miclclet durdu. Alnmm üatüne düten perçemle
l'İDİ elinin teni,.le arkaya itti. Dineiini J'anmdaki 
pi70GGJ'a d&J'adL Gözlerini tavana kaldırdı, ,. .... 
inclirdi. Bir üaühat beldiJW sibi,.di. Birden cloi· 
nida. Yüzüne , .... dMDinki hayret ve istihza tav
rım takb. Dikkatle lraplJ'• bakarak : 

- Hele ,_. bakın, hele fUDA balon ... diye aöy
a-cli. 

(1) O demin camlaar reüi. 

-23-
Bütiin hatlar, demin, Raııb IMJ'le doktor Hik· 

mete olcluiu gibi, J'eni gelen miifteriden yuaa çev· 
rildi. Bu, orta yaılı, tulak kafalı bir adamdı wı 
ne halinde, ne ,ürinde ıöze çarpacak bir huami· 
J'eti J'oktu. Şuuöni,.. ı 

- Hımmm; dedi. Bu ... te kadar ıecilanek için 
mutlaka karumm UJ'Ull"• ımı beklemit olacak. 

Salcle bir kahlrahaclır koptu. Şair çoktan "1900 
...pi,, mannb :reni bir ,...ıu,.. bqlamlfb. Halk· 
la beraber ,..m ........ aiilmekt• olan Ragıb bey, 
palu panciU-u toparlandı. DineiiJ'I• doktor lfik. 
metin °kolUDu dürtt6 ı 

- Aman, bunu dikkatle dinle, çok bottur; dedi. 
KalaYe f&İrİ, ba tarkumcla, • aİ)'ade, 1900 ter· 

ıiei münaaebetiyle Parite selmif olan türlü türlü 
J'abancılarla ala,. edi,.da. Şarkı, •am.emi7le bir 
"NY1111n nün MllU'J'OMI ,.kllncle ,.zdmqtı ve UJ'• 

durulmut bir IÜrÜ ezcıtiqae Wml•, kelimeler, ta· 
birlerle clolu idi. Fnnsızcanm umumi ahengi için 
de banlarm J'aptıia kakafonilerdir ki, tarluJ'a bel
li batlı mizah Ç.,.W YWİJ'Ol'du. Gerçi f&IYODİJ'• 
nin hançere.i hasilialenlen. Cenubi Ameribblana, 

Cenubi Amerikalılardan S....alli Zencilere •• 
banlardan Çinlilere kadar Çefid çficl milletlerin 
acayip wlerini taldidcle bi7'ik mtlYaffakiJ'et söe-

YAKUB KADRi 
terlJOl'da. f'allat, aanat balmnmclaa, ba, niha,..t 
bizim meclclalalarm wı karaıöscül..m J'&ptıklan 
hünerden üatün bir f81 cleiilcli. Doktor Hikmet, bir 
lataabw efeacliai ufatiyle Raclb be,.U. bu tara sa
nat oJllDlannm kim bilir daha ne kadar iyilerini 
clinlemif olmaama rajmen, banan karpamda 1ı ... 
dinden ~ d.-.ced• haJhll kal ..... f&flJ'OI'• 
da. 

Şarla bittldn ...... Rapb ...,. içini çekti : 
- Göri1www p, ba-ad•. Zencicl .. Çinli,.. ka

dar ıa.n-- 1Nıhaedi;ror da bi• Mlgnısı ai:u· 
na bile .....,._; dedi. 

Fakat, .....am,....m, aaütt-ilwcl• birine dalaa 
............... ,_ bir ....... beJin teeuii
rünü bir anda claiıtmaia lifi .. leli. Bu, sür ._ 
kaqani akalı söbeiine bclar aarlmut " kaim 
kqlan alamı J'&rllm& kadar örtmüt kara J'•iız bir 
adamdı. Şair, sösiinln actlJ'le halka bu adamı ita· 
ret ed .. k 1 

- Iıte, dedi. Moatmut'b kızlar için tüyleri ,o
lana ,oluna bibai,..c:ek bereketli bir •• 1.. Ye ken
di aöaiDe k...U ıülenk f&DOClan çekildi. 

DoldGI- HilaDet, ltu ...,_ dair bafb bir .. ,. 
daha hatırlı)Oftla. Ba, (0..t noin) dan çıktıktan 

- -- bira ..... airadııldan kahYecle 

Bereket versin ki, Doktor Hikmet, her dilecliil 
Yalüt, tek b&fllla Pariain her hanıi bir yerine ıi
clip selebilecek kadar ıehre alıımıt ve tehrin -
nakale YaUtalarmı öirenmif değildi ve kencli.me 
en kolaJ' gelen arabalı gezintilere İle çoktan niha• 
,.t ftl'lllİf bulunu,.ordu. Uç hafta içincle cam sibi 

(Sonu var) 
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Banyo odası 
Eakiden de evlerde guıulhane 

denilen, çinko ile döıenmit bir ara• 
lık bulunurdu, Fakat timdiki apart· 
ll'lanlarda banyo odası sadece bir 
~o~for alameti aeğil, bir medeniyet 
laznneaidir. Apartmanın aaanaörü, 
kaloriferi, sıcak suyu bulunmasa bi
le bir banyo odası bulunması mut
laka farttır. Medeni adam yıkan• 
!bak İçin vücudunun kirlenmiı ol· 
111~anu beklemez, hiç kirlenmeden 
da111ıa temiz olması, yani her gün 
1Ikannıaaı lazınadır. Temizliği hak· 
kiyle aeven it adamları, aabah, ak· 
tanı, aıiiııde iki Jefa yıkanırlar. 

Ancak, banyo odası deyince orada 
lllutlaka bir banyo bulunması bana bir 
iZ larib geliyor. Banyo içinde yıkan· 
~ inaanlan musluktan akar ıuyu 

fUDeınedikleri zamandan kal • 
lhıf bir usuldür. Banyo içine airerek 
~da bir müddet kalmak, bir ilaç ai· 

,teda'Yi için lizım olabilir. Fakat te
lllİzlilc için bizim alaturka hamam uıu· 
li banyo uaulünden üstündür. Bir ke
re banyoda ıu içeriıinde sabunlanmak 
icaba dejildir. Sonra insan banyo ıu· 
hnu "-9 defa cleğiıtirae en sonunda· 
t,ene temiz olamaz. Vücudundan 

P&ıı deri puçalan o ıuyun içinde 
kalır. Ve tekrar vücuduna yapqır. 
li.JbulQ alaturka kurnadan ıu alarak 
~unlanmak ne kadar kolay, MI dö
ı.';.~k ne kadar temizdir. Avrupab-

bızden öğrendikleri alaturka ha· 
bıanıı kendilerinin az çok kirli banyo
~na tercih ettikleri bir zamanda bi· 
:a_ın banyolara heveı etmemiz, biraz 

Inethur Pantalon bikayelİne benzer. 

~yolu olaun, banyoauz obua bir 
da ~eri her evde, her aparbmail· 
au Pelc 1UZUnıJu bir 19yclir, fakat eski 
b" ıulJıaneleri hatırlatacak bir ıurette 
ır aralıkta, karanlık bir yerde olma-

De.lrytl koni••• llflrlk 
ı ... heyet dinlli 

~ t•tanbul, 20 (Telefonla) - Atina
ıni;~~nan Balkan memleketleri de
heye~· ~rı konferansına iştirak eden 
bir l' ~ ~rnız döndU. Konferanıta balkan 
ınü ~gıne dahil ınemleketler arasında len! ere~ nakliyatı allkadar eden iş-

. e. ?1PmnMMlerinin birlottiril. 
~ı ıçın hazırlana"' ıH·.nie lr.nnu-ful-

-:r ilKat ıntaç edilememiftir. Pro-
tnin tetkikine gelecek toplantıda 
.. "&nı edilecektir. Konferansa Yu-
,.oıla R r b vya, omanya, Yunanistan mu-
,' hasları da ittirak etmiıler ve kon
~~ns on gUn silrmüttür. Gelecek 

•ntı lstanbutda yapılacaktır. 

-
Ordu tilibi kaptanı 

verildi Adliyeye 
,}~.~bul, 20 (Telefonla) - "Ordu" 
p_;~nın Hamidiye kruvuörüne çar· 
btıt&ı ba~iyle neticelenen kaza 
liJc n~~ı tahkikat müddıei umumi
ıaı Çc bıtırilmiı ve gemi süvariıi Mah
be~d •u.çlu görülerek evrakı ile bera
kilca ldhycye verilmittir. Yapılan tah
d~ &~i ıüvariainin tedbirsizlik, 
~t tıızlık ve nizamlara aykırı hare
ıı. \' e~k ıuretiyle geminin batmaaı
laeti: ~1 kifinin ölümüne ıebeb oldugu 
'~ıne varmıttır. Kaptanın muha· 

eaıne Yakında baflanacaktır. 

mak f&rlİyle, hamam yerinin mutfağa 
pençereıi olmuımn, yalan oradan 
ııık almaamın ne kadar fena oldufunu 
anlatmaia hacet yoktur. Buı apartı· 
manlarcla hamam oclaımın kapııı ve 
pençereıi • kolaylık olıun diye • yatak 
odaıına açılır. Böyle olunca bir kere 
hamamdan çıkan ıu buhan yatak oda· 
ıımn dıvarlanm, eıyaıım bozar. Son· 
ra ela hamam odumın kendisi biç bir 
vakit temiz hava alamaz. 

Halbuki hamam oclaımın da, evin 
her odaıı aibi, doğrudan dofruya te
miz hava ve bol ııık almaaı prttır. in
san yıkanırken, hele banyo içindeyken, 
hava11 bozuk, ıüneıaiz yerele daha çok 
müteessir olur, daha çabuk haatalamr. 

Hamama .. c:ak ıuyun clofrudan 
clofruya 11cak olarak santraldan gel· 
meıi elbette müreccahbr. Fakat ev 1&• 

bibi 11cak vereceiim dediii ıuyu pr
çekten ııcak veriyorsa. Bunu yapan 
evler pek az olduiunclan apartımanm 
hamam yerinde ıuyu 111tmak zaruri 
oluyor. 

Gene kolaylık olıun diye hava aa· 
ziyle ıu 111tan aletler aittikçe çoialı· 
yor. Bunlann temin ettikleri kolaylı· 
ia, çabukluia diyecek yoksa ela ıuyu 
111tan han sazının kötü kokuları ha· 
mam oclaamda nereye aiderler? Son• 
ra da han ıaz1 borusunun clelinmelİ, 
füit yapması, inaam hlmlamclayken se
birlemelİ her vakit mümkündür. 

Elektrikle ıu Ilıtmak pek pahalı 
olduktan bqka rutubetli yerde elek· 
trik daima tehlikeli olur. Banyocla:r· 
ken elektrik limbuının, elektrik çın
SJRiının düjmeaine bile dokunmak· 
tan büyük tehlike çıkbfı vardır. 

Onun için en iyisi hamam odallnda 
termoaifonlu eoba kullanmak en iyİIİ· 
dir. Bari, odunun, kömürün dumanı 
ve kokuıu aobanm boruıunclan çıkar. 

G. A. 

Deniz nakil vasıtalar1 
hakkında talimatname 

latanbul, 20 (Telefonla) - Bele· 
diye İ•tan.bul deniz nakliyatı için bir 
talimatname hazırladı. Talimatname -
ye göre vapurların pisliğinden süva
rileri meaul olacaklar, vapur ve mo
tör gibi deniz v~ıtaları belediyeden 
alacakları pllkalu1- vapur.luıa ._, •• 
kıç taraflarına .... ta mecbur ola· 
caklardır. -

Wıkly w dv•ılll 

bllllıaıy• ...... 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Kadıköy 

ve civarı lcanalizuyon teıkilatı için 
belediye ite İstanbul kanalizasyonunu 
yapan şirket arasındaki müzakereler 
neticelenmlftir. Niundan itibaren 
Kadıköy tarafından tesisata ~!ana-
caktır. 

lıtanbul'da bir alman 
Jdta bıterpi açıldı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Alman 
Tötonya ku1Ubilnde bugün bir alınan 
kitab sergisi açıldı. Ser~de puar 
günü btanbul~ ~ele nBertin muhar
rirler odası re111 aon senelerdeki al
manca netriyat hakkında bir konfe
rans verdi. 

Hayat, sen ne aüzelsin ! 
Nakleden: N. B. 

Eski dost düsman olmaz 
a:ar~ınetre durmadan yükseliyor. 
lı:i seyın Turğulun netesi aari olacak 
ne1:~i.&ahibleri de, misafirler de hep 

lın:ıa· 1\iı . ıl Zeki, vidolu tavlada amcama 
be lıraya yakın para ödemiş olmakla 
J;',.~ber hala inad ediyor, oynuyor. 
-at . · l" Yoh aıncanıın ya müthış bır ta ıı v~~· 

teıı u~ taki kumarbazlığı sevkiyle du
!lın trı, dübc,leri iatediği zaman atına· 
lar

1 
u~~~~nü hatırlıyor. Daima dudak

hud gtilurnaüyor; çünkü kuançta, ya~ 
etme ta&avvuriap yavaş yavaş tahakku . 
''h ~tc ••• Güzine yan gözle bakafken · 

ele ı..~• ~ • 
ı>eı· . ..,.. •eninle naaıl doat olacagıı: • 
• ın 'b' old .ıın olduğun zaman. .... " der gı 1 

~g~n~ aanki işitiyorum. , 
nin ~.•ntıden suratı asık dönen Zizi -
zaıı:buzu g~.ne giilmeğe ~ladı. '!3u bir 
Çala k degıl, Fikret Selım pıya~ 
rrıa r en ~ Hüıeyin Tuğrul da bır 
ban~ ve bir otomobil kornası ile caz 
folca taklidi yaparken oynadığımız 

t ~rottan beri bir hakikat ..... 
Çını· . 

:.c b" Jzde yalnız Fikret biru ıessız 
ıraz dütünccli. Belki bu sabah 

.Pendikte, denis kıynında bir takım 
kabuklu hayvancıkları tetkik ederken 
benim Güzini alıp ilerliyerck kcndiai ' 
ni kabuklarla bat b&fa bıralanıı ole. 
ğumdan dolayı hiddetli 1 fakat kaba
hat benim mi? ve üç &rkadq cWc ko
nup ıezcrken -cndiainin horoz bina
lara takılıp kalmıt olmuınm manuı 
var mı idi? 

Bana aelince; mıcamm dedikleri ü
zerimde bir yıldırım teairi yapnu9 ol
malda beraber tamwniyle aaldn göriln
ıneic çabpyorum. Amc•mm fikri de 
tuhaf ya: bana bir milyonerin kızını 
almap kalkıpnak 1 

Amcam. odumda, Hilaeyin Tutru
lwı da hunriyle, fildrleri.ni tavzih e· 
diyor: 

- Bu fikrime Pflm delil mi, ot· 
luın? fakat bu böyle olacak: İsmail 
zekinin kızı Güzin bamnla evlenecek 
sin. Yokla bana Ahmet Sırrı demeein· 
lerl 
yemektıen önce, yemekte ve yemek 

ten sonra içti~i rakınm, prabııı ve 
konyağın, yanı kadeh kadeh rakmın, 

ULUS 

Marş Dııınaıler 

Müsabakamız 
15 inci yıl martı gülteainin, 
tairinin emek ve heyecanı· 
na uygunsuz bir be•te ile a· 
raya vermit olmamak için, 
riayeti mecburi bir takım 
mu•iln kayıdlan göz önün
de tutularak huırlannvmnı 
muvafık buluyoruz. Evvelki 
ilaanlarda verdiiimiz taln
latı, bu dela tanınrmı be•te· 
karlarla temcutan •onra, fU 
tekilde tavzih ve tcunil et· 
mek imkanını elde etmit bu
lumıyonız : 

Konseri dinlerken K1ralhk oyunlar1 

1 - Martm bünyesi evvelce de taı
rih ettiiimiz cibi dörder mııralı 3 kı
tadan ibaret olacaktır. 

"A": Ana fikirleri ihtiva eden, bat
ta ve diier kıtalann sonlarında birer 
defa tekrar edilen ana parçadır. 

B ve B
1

, "A" daki yalın mııralarm 
izahını ve edebiyatını yapan iki kıta
dır. 

2 - Hece sayısının çift olması ter
cih olunur. 

12, 10 ve 8 heceliler beste için uy
cun olanlardır. "A" kıamının diierle
rinden ayrı hecede yazılması muıiki

' de kontraatı temine imkl.n vermeai i
tibariyle tavsiyeye deier. 

3 - Marıın ıddia ve manasına uy
cun bir beıtenin temini için, kullanı
lacak kelimelerin nihayet 4 heceden 
falla olmamaaına dikkat etmek, pir
lerimize muilak ıöriinecek vurcu 
prtlanna her kelime için bir kerre ri
ayetden kurtulmak için en doiru ve 
llizuınlu çaredir. 

4 - Kıtalarda mııraların, ya birer 
aıın, ya biribiri ardı aıra, muaiki bün
yeleri ayni olmalı yani hecelerin cin
ıi ve nevi itibariyle aralarında muta
bakat olmalıdır. 

Bu itibarla heceleri dört kııma ayı-
racıiız: 

I - Uzun ve vurculu hece, 
il - Uzun ve vurcuıuz hece, 
111 - Kısa ve vurculu hece, 
iV - Kısa ve vurcuıuz hece. 
Vurcu, bir kelimenin tabii ve bariz 

bir telaffuzda üzerinde en fazla du
rularak kuvvet verilen hece ıesidir. 
Hemen aöyliyelim ki: Uzun hece vur
culu hece demek delildir. Mcaeli 
vurcu kelimesinde "vurgu" "gu'' he
cesindedir. "Vur" uzun hecedir, vur
gulu hece değildir. Bir kelimenin han
gi hecesinin vurgulu olduğunu, ken
di kendinize ,tabii telaffu:ı:unuzla, her 
hecenin iızcrinde bir kere durup, her 
hecenin bir defa en faı:la hakkını ve
rerek kelimeyi söylemek suretiyle 
kontrol ve tesbit edebilirsiniz. İstis~ 
nalarının çok olduğunu peıin söyli
yerek şu umumi kaideyi kaydedebili
riz. Türkçe kelimelerde vurp, ekse
riya aon hecededir. Fiillerde, muzari 
ve hal siıalarında lahikalardan bir e
velki hecede, mazi sigalarında lihika
nın kendisindedir. Tek heceli kelime
ler, ifadedeki ehemiyetlerine ıöre 
vur1UIU veya vurgusuz itibar olunabi
lidec. Demclı: oluyor ki: m111iki i&itıa
rfJ"le mUtenuır olmaJan ._..._ -
rllarda ve mufld btln)'elerf bfrblrfnln 
aynı olma11 prt olan B ve B1 kıtala· 

rmda bir nevi muıiki anmma ri&J'et 
etmek, hecelerin yalıuz uzun ve kıa
hklanna deiil, vurııulu ve vurıulU 
oluılarına ıöre de mütenazır olmala· 
rını temin etmek lazımdır. 

Söyle bir mısri alalım: 
Meydaa, bu göle senin; çılc da yübel/ 

Hecelerinin clna ve nerilerini tea
bit edelim: 

U zwı. mun ve vur11ılu, kısa vurcu
suz, mun vurıulu, kısa vurgusuz, ln
aa vurıuJu, usun vurculu, kıaa vurgu
ıuz, usun vurculu, uzun vurıulu. 

5 - Çift sayılı mıaralann 10n hece
lerinin muhakkak vurcuhı ve açık 
aeıli harfleri ihtiva eden uzun hece
lerden aeçilmit olma11 earttır. 

Bu kayıdlara riayet etmek ve 
bu ıuretle iyi bir beateye imkan 
nnnek f&l'liyle hazrrlanmıı sif· 
teler arumclan birincilifi kua· 
nanm f&İr'İne telif halda olarak 
500 lira verilecektir. 

Güftelerin •n •on 30 ıubata 
kadar "Ulu marı müaabakcuı,, 
aJre.U.e 6Önd•rilmeai lôınulır. 

\ J 

bardak bardak prabm ve • konyağı 
fincanla içmekten zevk alırmıt • bir 
kaç fincan konyağın tesiriyle kararla
rında çok katı oluveren Hu.eyin Tui· 
rul lafa karıfıyor : 

- Bana da Hüseyin Tuğrul demıe
ainler I 

Amcam HU.eyinin ıözünü keserek, 
koltuğuna biraz daha yaalanıyor ve 
anlatıyor: 

- Bugün lamail Zeki ile konu,ıuk· 
tan sonra para huauaunda ocıa gUveııile 
bilecetine kani olduk. Fakat bu pve
nin haddi nedir? 50 bin, haydi yüz bin 
lira diyelim l ya aonra? lamail Zeki it 
adamıdır: una kartı olan manevi bor· 
cuna bir kıymet tayin etmif oımuı 
lbımdı.r ... Yiiı bin liraamı, buı prt· 
larla aldı tını farudelim; bu para ile 
ne yapacakam? Bankaya mı koyacak· 
ım? Bu ıuretle eline geçecek olan fa· 
iz .eni doyurmaz. Şu halde ticaret ya· 
parak mı itletecebin? bunun kolay 
bir it oldutunu una.: ne ticaret ve 
ne de sanayi hakbnda faydalı bilple
rin, ıeniKe tecrübelerin olmadıtma 
eminim. .. Demek ld bu .ermayeyi eli· 
ne geçirince iti ıücü olmıyan bir mi· 
ruyedi vasiyetinde blac:akam. Her 
miruyedinin etrafmı alan dalDvu.k· 
Jar, aörim ona it adımlan • kendi tabi· 
rinle • kombinezoncular aeni de abloka 
edecekler.... Avcı iken avlanacak bir 
zavallı haline gelecebln. •• 

"Fikrimi kısaca aöyliyelim: 9Cft bu
~ü mükemmel, fakat yarını filphe
lerle dolu bir adamam. İki bile kalmı 

Genç lcompozitörümüz Huan Fe
rid Alnar'm idare ettiği dünkü filar· 
moni konacrini dinlerken, asırlarca 
uzağa aidınit bi8aini veren en yakın 
bir muinin hatıraları hafızamda rea
mi geçid yapıyordu. On yıl öncesine 
aid hatıralar. On yıl, adeta dün, hal
buki ... 

Darüttalimi Musiki • isme dikkat 
ediniz - heyetinin çok rağbet gören 
saz konserlerinde dizleri üzerindeki 
kanuna büyük bir sevgi ve itina ile 
eğilmit son derece genç bir baş, ade
ta bir çocuk batı gözlerimin önünde 
canlanıyor. Yatlı arkada,larının hür· 
met ve takdirleriyle çevrili olarak, 
vecd içinde taksim yapan bir deli
kanlı. 

Şimdi, altmıf kişilik büyük orkea
trayı görünmez tellerle elinde tuttu· 
ğu ıihirli değneğe bağlayan, mahcuıb 
fakat vakur gencin, notalara eğilen 
batı, hayalimdeki çocuk başının hat
ları biraz daha olgunla!'Dıttır. 

On senede ne büyük iıtihale 1 Ko
ca filarmoni orkeıtraıının tefi ve i
çerde olduğu kadar dı,arda da takdir 
ve hayranlık uyandıran birçok eserle
rin kompozitörü. 

Fakat, inkılib Türkiyesinin ve o
nun yarattığı yeni musikimizin de 
tarihi bu otodidakt gencin harikulade 
kariyeri ile dikkate değer bir benzer
lik arzetmez mi? 

Yirmi yıl öncesini göz önUne ge
tiriniz: toprak bozkırın harab ve ba
kımsız bir kuabaıında, yirmi yıl aon· 
ra, en büyük bir musiki satihiyeti ta
rafından orta Avrupa orkeıtraları a
yarında olduğu tasdik edilen bir tilrk 

Bulgaristanda 
tahsil gören 

türK çocukları 
Kültür bakanlığı Butgariatanda 

türk ve bulgar mekteblerinden aldık
ları tahsil vcaikalarına göre tahsil de· 
recelerini teabit ettinnek iatlyen lnıl· 
gariıtanlı türk çocukları hakkında ya
pılacak muameleleri teebit etmiftlr. 

Dört yıllık tü11k veya bulıar ilk 
mektcbleri mezunları ilk mektebJıeri

mizin dördüncü ımıfını bitirmit nyı
lae•klardır. Türk riifttycainin veya 
buıtar ~roFmau7umm birinci llDI• 
fını bitirenler, TUrldyede ilk mekteb 
mezunu uyılacaklardır. Bulpriatan
da Uç yıllık rilftlyeyi veya progimna.z
yayı bitirmi9 olanlar TUrldyede ona 
mekteb mezunu tayılamıyacaklardır. 
Bulprietanda hem tilrk rilftlyaini, 
hem bulgar proıUnnuy•mı bitimıif 
olanlar ona mekteb derecealnde tahail 
gönnUı aayılacaklardır. Bulpriıun
daki dört yıllık tUrk ril•tiyelerinden 
muun olanlar memuriyet bakımından 
orta okul mesunu hakkından iıtif ade 
edebileceklerdir. Bulgariatanda tilrk 
rilttiyeainden veya bulpr proıimnaz· 
yaauıdan mezun olduktan aonra aim
nuya (bulgu liteai) nin dördUncU aı
nıfını bitirenler memuriyet bakımın
dan ona mekteb mezunu hakkından is
tifade edeceklerdir. Dört yıllık ilk ve 
üç yıllık progimnazya tahsiline istina
den beş yıllık bulgar gimnazyalarm
daıı diploma alanlar, Türkiyede lite· 
den olgunluk diploması alm11 olanla· 
rın bUtün haklarından iatifade ede
ceklerdir. Rüttiye tahaili üzerine mü
Cftel olan Şumnudaki iki yıllık türk 

yacak, gene meteliksiz bir genç ola
cakaın. 

. "Seni, Hüeeyln Tuğrulu ve yUı bin 
lıra!ı kartı karşıya tuavvur ettiıkçe 
h~pıniz nıe hale ıeleceği.nizi görür gi
h! oluyorum: yüz bin Ura ortadan çe
kılecek ve aizler de ...• 

- Hakkın var. Amca 
- Tabii hakkım var. .öak sana bı 

fCY daha aöyliyeyim: İlmail Zeki sa 
na verebileceğini verdikten aonra tük 
ran borcunu da tanwniyle ödemi9 sc 
yac:ak değil mi? Halbuki ona bu Iran. 
ati vermek de bir beceriksizliktir 

"Hliliaa, madam ki yapılabilecek 
daha iyi bir it vardır, ilk ve alelldıe ta
uvvuru bir tarafa bırakalım, iyi ite 
bakalmı. .• 
~canı bbe biraz daha yaJdafDWDı· 

zı ıpret edip aeeini de alçaltarak de· 
vam etti: 

- İamail Zekinin iyl ki blr kın var: 
onu almakla 1en !mmil Zekinin kur· 
muı oldup biltiln ifleri. ubibi bulun
duğu konakları. apartJintnları, kötk· 
leri ve batta bankadaki helabmı dahi 
alımt oluyonun: bir buçuk. .ı mil· 
yonluk bir tervet, " beUd daba da 
fazla... 

Hllleyin Tufrul, aç aklU. aunlda
nıyor: 

- Bir buçuki lld milyon, n belki 
daha fazla. ••• 

Suauyoruz. 
Daima iyi niyetli oldufum halde, 

neden bilmem, bu tasavvurda y.enilmez 
güçlüklerin mevcudiyetini farzedi· 

filarmoni ork:estraaınr dinliyeceğini
zi size &ayleıeler inanır mıydınız? 

Bu küçük salonun, dabıa dört beş 
yıl önceeini de hatırlarız. Henüz 
emekleme devresinde olan o zaman
ki dar kadrolu orkestra tarafından 
verilen oldukça fal90lu konserlerin 
ne kadar yadırgandığını, ne kadar u 
anlatıldığı gözümüzden kaçmıyordu. 
Bugün, iftiharla söyliyebiliriz ki, 
Ankarada eğer orta Avrupa aeviye
ıinde bir ftamıoni orkestramız varea. 
gene orta Avrupanın uzun bir kültür 
ananeaine eahib muaiki dinleyicileri 
ayarında tanata aueamıt bir balkımıs 
da vardır. 

Artık orkestramıza nasıl dinleyi· 
ci tophyacağnnızı değil, her gün ıa
yıaı mütıhit bir süratle kabaran aa
nat ltıkı dinleyicilerimize nereye ve 
naaıl aığdıracatımuı dütilnmek mev
kiindeyiz. 

Unutmıyorus ki henliı türk muai
kiıi ilk adımlarını atmaktadır. Sevinç 
ve cururumus bu itibarla daha bü
yilktlr. Ruhan unatklr olan türk, a
sırlarca bndlelne haram edilen anat 
aaha11nda nelere kadir oldujunu bü
tün di1nyaya iapat etmek için ,alnu 
biru uman iati,or. Ardmmdaki on 
yılda elde ettiğimi• neticenin bllytık
lUlil önümüzdeki on yılda nelere ka
vupcaiımı•ı bize müjdeliyor. 

Dünkü konaerden bahsetmeye ye
rim kalmadı. Sadece mükemmeldi di
yeceğim. Mükemmeldi ve her geçen 
günle konserlerimizin biraz daha mil
kemmellc,tlğint milşahede etmek se
vinci içindeyiz. 

YAŞAR NABi 

-----------------------
Abırkapı -

ar um da 
yenikapı . 

açılacak 

meydanla• 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Belediye 

nafıa vekaletinin talebi üzerine Ahır 
kapı ile Yeni kapı ar---4a açılacak 
meydanlara aid p1'nlan .hasırladı ve 
dokuzuncu itletme müfettitliğine ver
di. Buralar gösterilen lüzum üzerine 
iatimlik edilecek ve çirkin ma,n.zaalı 
binalar kaldırılacaktır. 

ispanyayı kendi kanlarına haya. 
makta olan türlü ideolojilere men
ıub lıpaayollann uzlllflDasım te
min edebilecek tek çare, biliyomıu· 
sunuz ne imit ? Kıralhğı iade et• 
mek ..• Bunun için de, kırallık taraf• 
tan lspanyol aristokratlarından, ı .. 
panya kırat aileaiain doıtu ingiliz wa 
fransızlardan mürekkeb bir komi· 
tenin Londra ve Pariıte faaliyete 
baflamq, kırallık tahtına getirilme
si diifünülen veliahd don Jaime'in 
resmini taııyan yüz binlerce ilanm 
ve bir de pulun hazırlanmıf oldu
iunu, franııııı: emniyet itleri idare.i
nin bu huamta tetkikler yapmakta 
bulunduimau gazeteler yazı:ror; Ye 

ilave edi:ror)ar ı 
"İspanyadaki yabancı ıöaüllü· 

ler iki taraf iapanyollannm o d ..... 
ce canlarmı yakmaktadır ki bunla
" kapı dıtaraı etmek için hansi ta
raftan olurlarsa olsunlar bütün ı .. 
panyollarm birleıip anlatacaldan· 
na cebhel• serisinde vukua selen 
bazı haditeleriıı dellleti kafidir.,. 
Yabancı idolojiler, yabancı ıö

nüllül• ve lural •.• 
81itfia bu yabancılar araamcla 

lepua,ollarm tercih edecekleri ya· 
Hacın• hanaiai olacaimı anla· 
...... ...u. tahrik edici bir f9J; 

delil midir 1 
Ayni gazatelerin verdikleri bir 

batka haber var : Haile Selaaie 
ÜfÜyormut; çünkü para11 o kadar 
azalımı ki ancak çocuklarmm oda· 
amda aoba yakabiliyormUf. 

Kırallar kıralı, Habetiatan impa
ratoru Haile Selasie, Saacl~ Ref .. 
ree gazetesi muharririne J'an& ya
kıla tunları anlatıyor ı " ... H&beti9-
taadaa çıkarken memleketime tek
rar döneceğimi mau:ronlum. Bun
dan dolayı yanona ancak kısa bir 
zaman Avrupa'da yapmama iınkiD 
verecek kadar para almıflım. Ba 
parayı da tebaamdan bazılanaa .,_.. 
dıma ve Pariı v~ Londrada nr ..... 
ettiğim pbıi hukuk davalanaa ~ 
fettim. Şimdi eWni Ye otomobilimi 
1&tarak lafı reçirebilecefimi d1ifl. 
nGyorum.,, 

Habet imparatorunu Kudüae p. 
tinnit olan fngiliz harb gemiıinden p. 
karılan ağır aandıklann Hayfa &... 

------·---------: nı nhtnnındaki manzaraamı r&t. 

SADAKAI FITIR 
Diyaaet itleri ReiaJiiiaclm : 
Un 
Bufday 
Arpa 
Kıal lbilm 
Çckirdeksia 
U.ilm 
Kara üzüm 
Hurma 

(4312) 

20 
9 

11 
100 

10 
30 

133 20 
58 20 

233 20 
3-GlS 

muallim mektebinden mezun olanlar, 
orta mckteb dereceaiııde tahsil gömıüt 
uyılac:aklar ve ilk mekteblerde mual
lim muavinlijine tayin olunabilecek
lerdir. Bulgaristanda reami bulgar mu· 
allim mektebkri~n mezun olanlar 
TUrldyede ilk mekteblerde uıl mual
limliklere tayin edilebileceklerdir. 
Yalnız bunlar tayinleri tarihinden iti
baren üç yıl içinde bakanlıkça g81teri
locek bir muallam mektebinde tür~çe, 
tarih, tilrkiye coğrafyası ve yurd bil
gieinden imtihan geçirmek mecburi
yetinde olacaklardır. 

yorum: 
- Evet, btltün dedikleriniz gliıDel 

99yler ama. .. Eveli kıa iatiyecek mi? 
:Lıtihfafla yüzüme bakıyor: 
- Benim seni bu tetcbbüse körü kö· 

rilne sevkettiğimi mi aanıyorı1un? goz
lerimi açtım ve tetkik ettim: hatti kı· 
sı daha görmeden dikkatime çarpmıt 
olan bir hidiadcn, yani lamail Zekinin 
ıeçon aabah ICAi haberai%ce ziyaret 
etmeainden Güzinin sana karfı kayıd
ıız olmadığını sezdim. Bu ziyaret an
cak onun aevkiyle yapılabilirdi. Mak
eadı ne idi? Mabadı ten.in yalnız mı, 
yoksa bir kadınla mı ya.-dığını anla
maktı ... 

- Giiıin beni .eriyor mu ? 
- O ka4m ileri gitme. Sen kendiai-

ni aliJralandırıyonwı- Ve bu da mil· 
him bir tcYdir. "Böyle bir zenıinin 
kızı etrafında fimdiye kadar kimbilir 
kaç genç pervane gibi dönüp dolapıf 
olduğu halde yalnız ben mi onu alika
landınm9mı IH diyecebin... Kadın 
kalbini kim anladı ki! benim anladığı· 
ma gelince; kızın ho9una &itmekte ol
duğundur; ve bu, itiraz edilani) ecek 
bir hakikattir. 

Bu &azler, içimde uyuyan bir takım 
hatıraları birdenbire canlandırıyor: 
GiWnin yumu,_ır ye .hareketli elleri· 
nin yarw:nı DMıl aarmı9 olduiu akluna 
ıeliyor. Onu aüler yüzlü ve daima he
yıecaıılı, bq ucumda beni avutma&• 
çabalarken &örüyorum; aonra, bupn 
Pendikte aordu&u acaib aualler kulak
larmıda çuılayor ve tera cevablarım ..... 

ren reshnler L'llluatration kollek
aiyonlarmdadır • 

Don Jaime'ler bir .....,.nr.da ı... 
ıma musallat olacaklan saman hal
kın uzlapcafmdan bah.edill,ar: 
iruparatorlar paralannı yedikl..t 
zaman kendilerine acındırarak ~ 
nuıuyorlar. Bütün bu itlerin bir ı.. 
mi vardır : Kırallık oyunları ••• 

Acaba önümüzdeki aıırda da ba 
oyunları oyıuyacak aktörler bulu. 
nacak mı 7. - N. B. 

.. v 

TEKOUGME 
sizin için dOşOnen 
bir lyar otomaııaıdlr 

PHILIPS 

kartısmda göaterd~ği hUzünlU hail 
gözlerimin önünde canlanıyor. Bana 
kartı kayıdsız olmadığı muhakkak .... 
Ancak bütun bu müphadeler beni gi· 
ri,mek istediğimiz teşebbüste ilerlete
cek yerde geriletiyor. Hattl amc:amm 
tasavvurları beni ıinirlendiriyor. 

- Benim bir dtim, bir servetim ol· 
madıgını hiç dütündünilz mü? Güzi· 
nin bunu, giıniln birinde, başıma kaJra
cagını hiç akıl ettiniz mi? 

- Babaaının hayatını kurtardın. 
Yalnız bu, bugünkü ve yarınki rakib
ler karşıamda en müsaid vaziyette bu· 
lunman için kafidir. 
Amcamın bu derece emniyetle ko

nu,maaı, beni Jatedlği tarafa aevket· 
mek istemesi canımı sıkıyor: 

- Güzinin hofum& gidip gitmediği· 
ni. kendiaini sevip sewmiyece,ğimi hiç 
sormuyorsunuz 1.... 

_ Oglum. meeele sevmek meıelee.i 
değil, evlenmek meselesi ... 

Hiileyin Tuğrul daha ileri gidiyor; 
- Bu ne miışkilpesendlik! ben ae

nin yerinde olsam kendimi pek talili 
bir adam uyardım.. Ve oılınin ki Hil· 
aeyinio elinden fstanbulun en ıüze1 
kadınları gelip geçmiftir .... 

Amcam, bu görütrneyi kifi görmilt 
gibi ayağa kalkıp mühmel bir tavırla 
ciganunnr söndürerek: 

- Nasihatimi dinle de iti tacJI et, 
dedi. Maksadlarmı hiç belli etmiyerek 
kızın etrafında dört dönenlere bak
Mesela küçük doktor .... 

(Sonu vu) 
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Egenin mahsulleri 
değerlenecek 

TRAKYA'DA İÇ TURİZM 

İzmir, (Hususi') - Partide valinin 
reisliği altında bir toplantı yapıldı 
ve Egenin başlıca istihsal maddeleri
nin iç ve dış pazarda değerlendiril
mesi için alınacak tedbirler karar
laştırıldı. Bu müzakerelerde beliren 
nazar noktası şudur : Ege bölgesin
de, yaş meyve ve sebze ihracı işine 
büyük bir ehemiyet verilecektir. Ü
züm kurumu bu büyük işin başarıl
ması hususunda tecrübe sahibi ol
muştur. Önümüzdeki senelerde bu iş
te mühim bir rol oynayacaktır. 

Alpulluya yapılan ilk 
gezi çok cazib geçti 

............................ 
Gezmenler 
Havza'daki 
tarihi köprü 

altında 
Muhtelif piyasalara tam zamanın

da mahsul ve meyve sevketmek, yurd 
için iki bakımdan faydalı olacaktır : 
Hem milli mahsuller değerlenecek 
hem de hariçten yurda para akacak
tır. Bu işin ehemiyeti kavrandıktan 
sonra her kazada ziraat ve mahsul 
bölgeleri kurulacaktır. Yapılan he
sablara göre bu yüzden her sene yur
da on milyon liralık bir döviz gire
cektir. 
Toplantıda tütün meselesi üzerin· 

de de durulmuş, bugünkü tütün sa
tın dlma şekilleri tenkid edilmiş, 
müst;:ıhsilin bir "tütüncüler koopera
tifi ne,. bağlanmasr istenmiştir. 

Ağabeyisi hesabına 

yaralamış! 

Edirne, (Hususi Muhabirimizden) -· !on ~c1.manda Edime Tu 
ring ve Otomobil kuJübü güze) bir ite girİfmİ§tİ : Her pazar Vt' 

tatil günlerinde Edirneden Trakyamn muhtelif yerlerine otobüs· 
lerJe seyahatlar tertib edecek ve bunu yavaş yavat turing kulüb 
Trakyadaki diğer tube)erine de yayarak her hafta Trakyalılar 
arasında kartılıklı ziyaretlerin yapılmasında ön ayak olacaktır. 

Bursa, (Hususl) - Şehrimizde 

garib bir yaralama hadisesi olmuştur 
Kızlar mahallesinde oturan Haydar, 
yengesi Hafidenin, İsmail adında bi
risinin evine akşam yemeğine git. 
tiğini görünce kadını kaba etin
den ve omuzundan yaralamıştır. Suç 
lu, bu yaralamayı "ağabeyisi hesa
bına!" duyduğu kıskançlrk yüzünden 
yaptığını söylemiştir. 

Memleket dahilindeki seyyah. r--------------------------
lara bir adım tetki' edecek olan 
bu hareket, Edirnede büyük bir 
alaka uyandınnıt ve ilk kafile 
Trakya Umumi Müfettitliği ik
tisat müşavirinin riyaseti altında 
Alpulluya kadar bir gezi yap
mııtır •. 

Kafile kadınlı, ukckli, doktorlar
dan, muallim ve memurlardan milte
tekkildi. İstanbul ile Edirne araaın
dai §leyen radyolu glizel bir otobilı 
bu ite tahsis edilmitti. Sabahleyin E
dirneden hareket eden kafile on Uç· 
te Alpulluya varmış ve Alpulluda 
kendilerine bir ziyafet ~ekilmiştir. 

Çok samimi ve neşeli bir hava için· 
ete geçen yemekten sonra fabrikalar 
ve tehir gezilmiftir. 

On yıl evvel bir sıtma kaynağı o
lan Alpullu bugün modern ve temiz 
bir if §Chri olmuştur. Her tarafı par
kelerle döşenmiş geniş ve güzel 
yollar, parklar, köşkler, gazinolar. 
tenis kortlan, hastahane ve okul, 
yüzme havuzu, çocuk bahçesi ve daha 
neler, neler yok. 

Burada şeker fabrikasmdan başka 
biri melas, diğeri iapirto olmak üze. 
re en ileri teknikle milcehhez iki fa.ı:> 
rika daha var. 75 metre yüksekliğin· 
deki muazzam bacaya erişmek isti· 
yormuş gibi yükselen fabrika binaıa· 
rma bakarken insanın göğsü gururla 
kabarıyor. 

Dokuz yıl evvel bir istasyon bina· 
aından başka bir şeyi olmıyan Alpul
luda fabrikanın usta başlarına varın
caya kadar bütün işçiler ecnebt idi. 
Bugün bütün bunların yerini türkler 
tutuyor. 

Gaziantebin ihraç malları 

Antep Avrupaya yaş 
üzüm ihraç edecek 

Fıstrk için 
tedbir 

alındı 
Gazianteb, (Hususi Muhabi

rimizden) - Fıstık Antebin en 
kıymetli bir ihraç malıdır. Fıs· 
tık yüzünden her ıene Antebe 
bir milyon lira girmektedir. Hü' 
kumetimiz fıstık işini büyük biı 
ehemiyetle tetkik etmİf ve fıstı
ğın kalkınması için lazım gelen 
tedbirleri almı9tır. 

Bu arada fıstık hastahklariyle mil· 
cadele i'i ilerlemiş ve bir de fıstık 
istasyonu açılmıştır. Bu sene fıstık 

rekoltemiz az olmuştur, 650 tondur 

Geçen yıla kadar yalnız Amerikaya 
gönderilen fıstıklarımız, bu sene Dalında bir fıstık salkımının 

görünüşü Hindiatana, Kıbrısc ve Sudana da 
gönderilmiştir. 

Avrupaya üzüm l(önJerilecek "Manisada müze deposu 
Gazianteb yeni bir servet kayna· 

ğına daha kavupıuş bulunuyor. Seh- Manisa (Hususi) - Şehrimizde· 
rimizde çıkan ve adına Humusu deni- ki Muradiye medresesi hususi idare 
len üzümlerimizin müstesna bir hu ve halkevi tarafından tamir ettirile
ıusiyeti bulunduğu meydana çıkmış· rek müze deposu haline getirilmiştir 
tır. Geçenlerde şehrimize gelen ikti· Depoya daha şimdiden çok mühim e· 
aad vek!leti yaş meyve miltahassısı serler konulmuştur. 
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MEMLEKETTEN RESiMLER J 

Karacabey harası civarında yPTdeği rmenleri 

Karacabey Harası 

Yeni tesisat ile modern 
bir fen müessesesi oldu 
Bursa, (Hususi) - Karacabey harası eski devlrl~rdc btr çtf~

lik halinde kullanılır. on-da-n millet istifade etmezdi. Bugün mü
essese; bütün bu havalideki ve türkiyenin hemen her tarafındaki 
hayvan yetittiricilerinin istifade ettikleri örnek bir müessese ha· 
line gelmiştir. Bu maksadı temin için Karacabey harasına büyük 
fedakarlıklarla bir çok modem tesisat yaptırılmış ve burası mü. 
kemmel bir hale konulmuştur. 

Mübalağaya se:.pmadan denilebilir 
ki, haramız bugünkü laboratuvarları 
ve ıslah istasyonlariyle Avrupanın 

ve bilhassa Macaristanm sayılr hara-
ları arasına geçmiş bulunmaktadır. 
Karacabey harası yalnız hayvan ye
tiştiriciliği ile meşgul değildir, ayni 
zamanda köylüye en son ve fenni 
usulle ziraat ve ziraat sanayii öğre
ten geniş teşkilatlr modern bir mü
essesesidir. Son senelerde harada bir 
de Merinos yetiştirme çiftliği teşkil 
edilmiştir. Bu suretle Merinoslaştır· 
maya tabi tutulan geniş bir mıntaka· 
nm ortasına kurulan bu çiftlik her 
sene memlekete binlerce Merinos ka
zandırmaktadır. Bu çiftlikte Merinos 
cinsinin yetiştirilmesi bakımından 

halka faydalı işler yapılmaktadır 

Hulasa hara, günden güne tekamül 
etmektedir Burada yeni yeni bina-
lar kurulmakta ve işçilerle memurin 
evleri haraya modern ve şirin bir şe· 
hir manzarası vermektedir. 

KONYA'DA 

Talebeler klüplerin 

maçlarında 

oyniyamiyacaklar 
Ke>nya (Hususi) - Türk Spor 

Kurumu son toplantısında bir karar 
vermiştir, bu karara göre bundan 
sonra mekteb talebesi, kulüblerin 
resmi maçlarına, lik müsabakalarına 
iştirak edemiyeceklerdir. Aynı za· 
manda kulüblere de almmıyacaklar 
dır. Buna mukabil talebeler arasında 
spor sevgisini çoğaltmak için bölge 
heyeti, mekteb futbol takımları ara
sında müsabakalar tertib edecek, ku· 
pa koyacaktır. 

Bu karardan mekteb idareleri ve 
talebe velileri memnun olmuştur. 

İnnirde bir hadise 

Bir suçlu 
mahkemede 

metresini öptü 
t '"'"'; r fl-T """"n - Peynirci Uil· 

seyin adında birisini öldürmekle zan~ 
lı bulunan Burhanettinin ve Kar• 
Nazifenin muhakemeleri bitmiş .,e 
Burhanettin on iki sene ağır hapse 
mahkum olmuştur. Zanlı NazifeniJl 
de beraetine karar verilmiştir. 

Karar okunurken adliye tarihin.da 
ender tesadüf edilen bir hadise ol• 
muş, metresinden ayrılacağını anlf• 
yan Burhanettin, yanında duran Na• 
zifeyi çenesinden tutarak öpmüştür. 

Mahkeme heyeti ve dinleyicilef 
huzurunda yapılan bu uygunsuz ha' 
reket karşısında müdeiumumilik der· 
hal vaziyeti tesbit ettirmiş, ve uın11' 
mi ahlaka uymıyan bu hareketindell 
dolayı Burhanettini nöbetçi sulh ce' 
za mahkemesine göndermiştir. 

Bir dakika evel 12 sene gibi en a• 
ğır bir cezaya çarpılan zanlı laübal~ 
bir tavurla ve hiç bir teessür eseı1 
göstermeden ağır ceza mahkemesitl' 
den çıkmış, ikinci bir mahkemeyeı 

sulh mahkemesine girmiştir. Burh,,.. 
nettin, büyük bir kayıdsızlık içinde 
soğuk kanlılıkla kendisini şöyle~ 
müdafaa etmiştir: 

Büyük bir hayranlık ve en ince duy
gularla dolu olarak gezilen Alpullu; 
her halde Trakyalıların değil, her 
türkün adan admı dola1ıp gururla 
göreceği bir yer olmuştur. Misafir· 
ler Edirneye döner dönmez bu sabah 
Turing ve Otomobil kulilbü idare he
yetinin ilk işi bir toplantı yapmak 
oldu. Otomobil kulübü biri Alpullu
ya, diğeri Liileburgaza olmak Uzere 
iki ıeyahat tertib etmiş ve derhal bi
letleri bastırarak sallhğa çıkarmı§tır. 

~~lı~~:~~.!:. ~~::::::i::~ i~~: , ............................................................ Cı ....... u ....... ~·z ....... E ......... L ............. TRAKvA:oAN.J3iR···ôö:RoNüş--·-ı 
nun gibi hiç bir yerde üzüm kalmadı· 

- Ben bir şey yapmadım ki... ~ 
iki seneye mahkfim oldum. On iki se: 
ne dile kolay. Bitip tükenecek gib1 

değil ki.. Ne yalan söyliyeyim Na.ti• 
feyi seviyordum. Onu bir daha nere' 
de görür nerede vedalaşırdım.. Veda: 
laşmak için tuttum öptüm. Bunda ne 
var sanki? Bu benim hakkım değil 
midir? Bu seyahatlara yüzden fazla Edir

nelilerin iştirak edeceği umulmakta
dır. Bunu Tekirdağ, Çanakkale ve 
Gelibolu gibi diğer kasabalara yapı
lacak seyahatlar takib edecektir. 

Kadri Oiuz 

Aydın Halkevinde 
çahşmalar 

Aydın (Hususi) - Aydın Halk
evi 19 fUbat 932 de açıldı. Bef sene 
içinde verilen temsil, konser ve kon
feransların yekQnu 178 i bulmuştur 
Bunları gören ve dinliyenler de 
70219 kişidir. Halkevinde 171 kongre 
,<>len, balo, çayh dans verilmiştir. 

2474 kitabı olan kitabsarayında 
bu müddet içinde 100797 kişi kitab. 
gazete ve mecmua okumuştur. 

Adana' da meşhud cürüm 
ve evlenmeler 

On ay içinde şehrimizde 375 me~ 
hud cürüm vakası olmuştur. Aynı 
müddet içinde 479 çiftin akidleri ya· 
pılmıştır. 

ğı aylarda son turfanda olarak Av
rupaya gönderilebileceğini tesbit et· 
mi~tir. Bilhassa İngiltere ve Mı . .r

da bu üzümlerin büyük bir rağbet 

göreceği anla§ılmaktadır. 

Deli tütünü 
Şehrimizde dünyanın en nefis deli 

tütünleri yeti9ir. Bu tütünler Mısıra 
ihraç edilir. Bu yüzden şehrimize se

nede ortalama bir hesabla 150 bin li
ra girmektedir. Burada deli tütün a
lıcıları Mısırdaki bir kaç şirketin 

'komisyoncularından ibarettir. Bu a
damlar bütün hareketlerinde ken· 
di menfaatlerini düşündüklerinden 

müstah•il ahn terinin karşılığı ala
mamaktadır. Bu yüzden evvelce kilo· 
ıu SO kuruşa satılan deli tütününün 
9imdi kilosu 15 kuruşa satılmakta
dır. Deli tütününün alnn ve satımı. 
inhiaar idaresinin Mısırdaki fabrika 
aı vasıtasiyle yapılması imk!n altına 
alınacak olursa yurdumuza giren dö
viz mikdarı bir kaç misli artacaktır. 

A. N. Ünler Meriç üzerinde Gazimihal köprii.sü 

En ağır bir cezanın teessürü içitl' 
de bulunduğu bir dakikada nornısl 
bir insan mahkeme huzurunda böyle 
bir hareket yapabilir mi? Böyle bi! 
harekette bulunması zanlının akhnd1 

bir noksan bulunduğu şüphesini \1' 

yandırmış, bunun üzerine suçlunııtl 
muayene edilmesine karar verilınif 
tir. 

Zarcı Makaradan 

davacı! 

1 

İzmir, (Hususi) - İkinci sulh ce· 
za mahkemesinde bir yaralama hadİ' 

1 sesinin muhakemesi yapılırken, b~' 
kim şikayetçiye soyadım sordu, §1' 

kayetçi şu cevabı verdi : 
- Zarcı 1 ••• 

- Zanlı senin adın ne ? ? ? 
- Makara ! ... 
- Tamam şimdi bir iğne Jazıtı'"' 

Bakalım belki o da gelir ı. Neticede 
şahid getirilmesi için mahkeme bar 
ka bir güne bırakıldı. 
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Büyük :o;et Atatürk Etazıi'da kartılanıyorlar 

Atatürk Tuncelinde letkiklercle bı~lunuyorlar 

At t .. ,_,.. T n ·elr·nJe yaptıhlan tetkikler a ur., un u c 

8 .. "L. ~e1'· T ---'inJ• yaphklan tetkiklerden 
U)'ll1e ..., ın UJICCI L- "riiniif 

bir,,_,,.. • 0 

Atatürk TuncelinJe bir köpı~" 
nüu ıçılıtını yaparlarlıen 

lertelı'te Atatlirllii 'artıl.aj· ... ~ 
minimini melctebliler 

Lik maçlannın ilk günü 

Albnordu-Demir Çankaya 
4-4 berabere kaldılar 

-

Bugün kartılatacak olan Muhafız Gücü - Ankara Gücü oyunculannın geçen Mnelıi lilı 
maçlarında bir aracla çelıilen re.;mleri 

Lik maçlarına ba,lıyacağınr dünkü ıayımızda 
bildinnittik. ilk oyun Altrnordu ile Demirçanka. 
ya arasında idi. Şehir ıtadyomunda ıenenin ilk 
lik maçını görmeğe gelenlerin aayııı pek çoktu. 
Hakem B, Omer ortaya çıkıp da takımları sahaya 
çaiırdığı zaman herkes her iki tarafın takımJan
nı merakla bekliyordu. Nihayet takımlar ortaya 
çıktı: 

Bugünkü maçlar 

Altınordu: Cihad, Nihad, Mehmed, Turgud, 
Sedad, Rauf, Tacettin, Necmi. lskender, Orhan ve 
Hasan. 

Demirçankaya: Hayati, Gazi, Hüseyin, lbra
him, Kamil, Abbas, Zekeriya, lbrahim, Arif, Fet· 
hi ve Kemal Şefik. 

Yavq yavq yağmağa batlıyan yağmur ata
dın çimen sahasını ıılatmıf, sahayı patinaj alo
--~ti. Daha oyun bqlamadan vu
l'Uflar yapan oyunc11larm ayaklan kayarak clüttü
iü görülüyordu. 

Bqünün en enlere..,. o)'llfta fiiblaem Anltara 
,.ücü .altaaında J'(lpılacalı olon Ankara 6iicii .,. 
Maltalm PCÜ ma~ır. Ba m~ Hat 12,30 tla 
rrwfh.,. Fener6alapli B. R..,lnn idarainde 79-

pdocalıfrr. Güaal o)'llftlarile FenerWçede 7Ü· 
•len Rqıbı Anltarada iadem obıralı •öreceiis. 
Şii.llais Ra,.lnıe lacıhmlili Aniora için bir lta
.sançtır. Anltara pçliilerin hqiinJıii maça çolt 
elaeıni~ oerdifi onlflfllı)'Or. lllt maçtan •alib p
ltard f""lpİ)'Oftada paoan ltayhetmem•i• curm 
etmif •ibi pnini)'Of'. Buna maltabil Mulaal..tıla
n bu,.ün ıalaada •ör.cefia. 

llıintt:i .,..._..,., 14,MJ tJ. H•'1i79 ~ a. G._ 
...., .,,... .....,Jetlır . •• ilıi ,...... • ~ 
tlaluı p,...etlilı. ltiltilim'- .,. '"' taltrmlonn 
)'Gllfftlf oWalılon ı....-~ •ör• 6ia ha .... 
~ H~ sücü lelaiM •örü,orrıs. 

Saat 14,30 da maça bqlandı. iki taraf da ka
zanmak için çahııyor. Demirçankayamn daha 
teknik oynamak iıtediii göze çarpıyor. Likin 

Altınordulular da Demirçanka- sonra birinci haftayım bitti. 
ya'ya göre ihmal edilecek bir İkinci haftayım hatlar batlamaı 
kuvvet değil, batti daha genç Demirçankaya bir hücum yaptı ve o
ve çahtmıf oyunculardan hazır- yunun ilk dakikasında bir gol yapa· 
lanınıt bir takım. Zaman zaman rak 3-2 galib vaziyete geçti: Altmor
Altınordululann yağmur hava- dulular ne olduklarını .-tırdılır. Al· 
sına ve kayan yere göre oyun tınordu toparlandı, müdafaa listemi 
oynadrklannı görüyoruz. takib etmesi aleyhine oluyor. Çok 

geçmeden Demirçankaya Jbrahimin 
.4.ltınordulııların ilk golü. ayaiiyle bir gol daha yaparak mat· 

Altınordunun orta muhacimi pas- lQbiyetten 4-2 galiti vaziyete geçti. 
la bu havada gol çıkaramıyacağını d l •-
kestirdikten sonra 9ütüne güvenerek ..4.lıınor u Uıurın beraberUk 
uzaktan uzun uzun ~ütler çekmeğe golleri. 
başladı. Lakin ıütler kaleye isabet Altınordululırın böylelikle kıH 
etmiyor. Bir defasında İakender aıy- bir zamanda mağlubiyete düf111Hi 
rılıp tüt çekmek isterken Demirçan- Demirçankayalıları canlandırmıı. Al· 
kayalrlar tam çizgi üzerinde topu tınorduluları da korkutmuftu. Demir 
tuttular. Hakem firikik verdi. İaken- çankaya daha düzgün oynuyora da 
der bunu güzel çekti kaleci tuttuk- lbrahimin hakem tarafındın oyundan 
tan sonra elinden kaçırdı. Açıkta ka çıkarılmuı ve takımın da yorulmalı 
l~n topa Orhan yetiterek 14 üncü da- baflamaaı seyircilerin de kanaatini 
kıkada Altınorduluların ilk golünü 

değiıtirdi. Herkes Demirçankayanın 
yaptı. Bu gol Altınordulularu daha daha birkaç sayı yaparak galib çıka· 
düzgün oynamaya sevketi. 

cağını konuıtuğu sıralarda Altmor· 
Altınordulııların ikinci golü duluların c:.nlandığını ve daha ener· 

Aradan çok geçmemi,ti, Altmor
dunun daha canlı oynamağa ba1ladığı 
anlarda yapılan bir hücumda kartı 
taraf kalecisinin bir hatalı vuruşun . 
dan istifade ederek hkenderin aya-
ğ.iyle ikinci golünü de yaptı. Böyle
hkle az bir zaman içerisinde iki golle 
üstün vaziyete geçen Altınordulula
rın daha açılacakları yerde oyundan 
ziyade hakemle vakit geçirdiklerini 
görüyoruz. Netekim bıı hakeme sinir
lenerek devam eden oyunun tekli 
aleyhlerine oldu. 

Demir Çankayanın birinci 
"e ikinci golü 

Demirçankayahların oyun teklini 
düzelttiğini daha canlı ve paslı bir 
oyun oynamağa baıladığını görüyo
ruz. Altınordu ıert ve sinirli oynu
yor. Demirçankaya Jbrahimin aya
ğiyle 29 uncu dakikada birinci golil· 
nU yaptı. Oyun canlandı, her iki ta
raf da dilzgiln oynuyor. Çankayalılar 

jik bir oyun oynamağa batladığını 
görüyoruz. Netekim uzun usun pM· 
larlı oyunu açan lıkenderin yardı· 
miyle üçüncü ve dördüncü gollerini 
de yapan Altınordulular maçı 4 • 4 
berabere getinneğe muvaffak oldu· 
lar. Son dakikalar tamamen Altınor
dunun baüıaı altında geçti. 

Naaıl oynadılar~ 
Altınordu: ilk anlarda galib vazi· 

yete geçen Altınordulular, aeıt oy. 
namak hevesine düpneyip oyuncu 
ve hakeme de ıinirlenmeden oynıya
bilaelerdi maçm tekli lehlerine ola
caktı. Ellerine geçen avantajı iyi kul• 
lanamadılar. Kalecilerinin hatalı çı
kıt ve tututları var. Her Uııi bek de 
ıiizel, ilkin aolbekin yerinde çıkıt n 
dUzıtin vurutları bugün aahadaki 22 
oyuncu içerisinde en iyi oynıyan ol• 
dutunu her hareketiyle göıteri70rd11. 
Hafiar çal19tı. Santrahaf oyunun eon
larına doiru yoruldu. Hücum hattın
da hepei çalı9tı. Tecrübeli bir oyun
cu olan lekenderin sahanın patinaj 
ve çamurunu dUıünerek yerinde at• 
tığı tUtlerle ve uzun vuruflariyle o
yunu açması bugünkü neticenin tı.ıe
rinde büyük bir bi•e6i olduğunu &ıti9 
terdi. 

Demirçankaya: kaleci çok sayıf, 
takımda oynıyamıyacak kadar sayıf. 
Gösteriıli hareketler, takımının dört 
gol yemesine malolmuttur. Bekler• 
den Gazi bozuktu. Hüseyini iyi ft 
enerjik bulduk. Aıbbu ile Kamil ça.. 
lıttı. KAmil birinci haftayım ve ikin
ci haftayımın batlangıcında iyi oyna
dı, ilkin tonraları ti1ti ve sahada 
yokoldu. Sağ haf Maraton İbrahim 
de zayıf. Forved hattında hepei iyi 
çahttı. Santrfor Arif çekingen oy• 
nadı. Demirçankaya 11i haf ile kale· 
cinin yerine daha iyi elemanlar ko
yacak olursa daha iyi eder. Delilse 
bu takımla daha iyi netice almak M. 
ktnıızdır. 

biraz sonra bir gol daha yaparak 2-2 
berabere vasiyete geçtiler. Çankaya· 
nm 2-0 mağlQ.biyetinden 2-2 berabere 
ıe~ takımı canlandırmıttı. Biru 

ldan6artla ilıi Jendaltı ıremimUin İnta edilmekte oltlaiuna 
telJon ltaNri olaralı bilJinniftilı. Yrılıanlalri raimtl• 

tlndaltılann iıuaatı 11örülmeld.Jir 
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Swas'ta buiday silosu 

, 
Kfü.;ii k esnafa ve küçük sanayi erbabına muhtaç ol
duldarı kredileri kolayca ve ucuzca verecek bir teşek
hil 1•ücude.getirmek ve kredinin, normal şartlar al.tın
<fa, Jtcıtzlatılmasına çalışmak da çok lazımdır. 

ATATURK 

Türkiye' de· endüstriyel 
kuruluşun bir hususiyeti 

.. Fert tarafrndan yapılabilecek işlerin fertlerce yapılmasını 11 

" himaye ve teşvik edeceğiz. Bu makssdla sanayii teşvik si- " 
" yasetimizde devam edeceğiz. Fakat ferdi mesai ve ya wer- " 
" mayenin bugün için yetmediği veya gidemediği işlerde " 
" milli korunmanın gerektirdiği hususlarda milli emniyeti ve " 
" umumi menfaati temin etmek, ferdi mesai ve se11mayenin " 
" çeşitlenip büyümesini kolaylaştırmak ü;in devlet iş başına " 
" geçecektir. Bu bakımdan Kemalist rejimin karakteri yapı- " 
" cı ve yaptırıcı olmasI ve bazı memleketlerde olduğu gibi " 
" mevcud çeşitli sınıflar menfaati arasrndaki mücadeleleri uz-" 
" )aştırmak değil, umumi ve ferdi çalışmaya ve menfaate biz- " 
" met gayesi!1i gütmektir. Türk milletinin umumi menfaati, " 
" Türk.iye'rıin ekonomik kabiliyeti ve imkanları ahenkli bit " 
•• milli ekonomi manzume ve cihazlanmasrnı türk vatamnda " 
" doğup serpilmesi milli idealdir". " 

Bugiln memleket iş bölümüne ehe· 
miyetli bir unsur olarak iştirak eden 
devlet endüstri sektörü, devlet ve mil· 
let İ§ birliğinin, fert ve devlet iş iştira
kinin, kısaca, Kemalist ekonomi pren· 
&iplerinin reel bir ifadesi olarak önil· 
müzde yükselmektedir. Endüstri sa
hasında "ferdi mesai ve sermaY'enin 
yetmediği ve gidemediği işlerde" dev· 
let, "yapıcı ve yaptırıcı" fonksioniyle 
memleketin endüstriyel inşası işini 
bizzat üzerine alarak "Türkiyenin e
konomik kabiliyet ve imkanlarının a-
henkli bir mim ekonomi manzumesi" 
halinde "Türk vatanında doğup ser
pilmesi" idealinin tahakkukuna çalış-

uu§tır. Bu idealin tahakkuku yolunda 
başarılan işler, bizi ıı.evindirecek.ve bi· 
ze milli bir gurur ve iftihar verecek 
kıymet ve mahiyettedir. 

Memlekette fert ve devlet iş iştira· 
kinin inkişafı, dikkate değer neticeler 
arzetmektedir. Ferdi mesai ve serma
yenin yetmediği sahalarda kurulmu§ 
ve kurulmakta olan büyük endüstri 
cüzütamları, bir tarafdan bugün milli 
endüstri istihsaline iştirak hisseleri 
itibariyle bir siklet arzetmekte, diğer 
tarafdan bu iştirakin perspektifleri 
Türkiye ekonomisine hakikaten a
henkli bir manzume çehresi verecek 
mahiyet taşımaktadır. 

Devlet endüstri faaliyetinin mümes
sili olan Sümer bank endüstrisinin 
muhtelif iş sahalarına iştirak hissesı 
bugün şu nisbetler dahilinde hareket 
etmektedir: Sümer bank pamuklu fab· 
rikalarının milli pamuklu endüstrisi 
bez imalatındaki hissesi 1935 de o/o 
19.35 iken 1936 da% 46.30 a çıkmıştır. 
1934 de Kayseri bez fabrikası henüz 
mevcud değil iken, Sümer bank'a mer
but olan Bakxrköy pamuklu fabrika
sının hissesi ancak % 9 u buluyordu. 

Bugün işlemeğe abşlamış olan Ereğ· 
li ve Nazilli, kurulmakta olan Malatya 
fabrikalariyle devlet fabrikalarının 

hissesi ebemiyetli nisbetlerde artacak· 
tır. 1936 vıh hususi fabrikalar bez i-

CELAL BAYAR 

ınalatını (4.325.957 kilo) sabit farze· 
dersek bu üç fabrikanın nazari imalat 
hadleriyle (3.050.000 kilo) beraber Ba· 
kırköy ve Kayseri fabrikalarının bez 
imalatı (1936 yılı imalatı sabit farze
dilmek şartiyle) memleket pamuklu 
bez imalatının % 61 ini vermiş olacak
tır. Memleket yünlü imalatının 1935 
de % 40 mı, 1936 da % 37 sini Sümer 
bank yünlü fabrikaları vermiştir. Ba
zı devlet fabrikalarının memlekette 
mümasilleri bulunmadığından, bunlar 
doğrudan doğruya memleket ihtiyaç· 
!arına hevab verecek vaziyettedir. İz
mit kağıd ve karton fabrikası, memle
ket kağıd ve karton ihtiyacının % 50 
sını karşılamaktadır. Kurulmakta olan 
ıkınci İzmit kağıd fabrikası memleket 
istihlakinin tamamına yakın bir kıs· 
mını kapayacaktır. Türkiyenin demir 
ve çelik ithalatı, 200 bin ton etrafında
dır. Karabük demir ve çelik fabrikala
rı 180 bin tonluk imalitiyle bu ihtiya
cın tamamına yakın bir kısmını dahil
de temin edecektır. Merinos yünipli
ği ve sunğipek istihlakinin mühim bir 
kısmı, Bursa Merin06 ve Gemlik 
Sunğipek fabrikalariyle dahilden te· 
min olunacaktır. 

Sümer bank fabrikalarının muayyen 
bran§lardaki hissesi değil de umumi 
endüstri imalatındaki hissesini hesab 
edersek şu nisbetleri buluruz: 

Devlet fabrikaları gayri safi imala
tının, memleketin umum endüstri ima
latındaki hissesi, kıymet olarak 1934 
de % 3.39, 1935 de % 5 idi. 1936 yılına 
aid umumi endüstri imalatı rakamları 
henüz neşredilmemiş olduğundan 1936 
yılı mukayesesi i!iin 1935 yılı hususi 
endüstri imalatını sabit farzeckrsek 
devlet endtiat risinin 1936 da umum i
malat kıymetindeki hiaaesinin % 7 ye 
çıkmış olduğu görülür. 

1935 de hususi endüstri imalatını yi· 
ne sabit farzeder&ek hesablanmızı beş 
yıllık programın tatbikinin hitam bu
lacağı seneye kadar uzatırsak devlet 
fabrikalarının umum imalattaki hisse· 
sinin 1939 da% 20.8 e baliğ olduğunu 

Endüstrileşmek, en büyük milliğ davalarımız arasında 
yer almaktcidır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik 
elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, kü
çük her çeşit sanayiği kuracağız ve işleteceğiz. En başta 
t"tJtan müdafaası olmak üzere, mahsullerimizi kıymet
lendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türki
ye idealine ula§abilmek için, bu, bir zarurettir. 
Bu kanaatle, beş yıllık ilk sanayi planının geri kalan ve 
bil.tün hazırlıkları bitirilmi~ olan bir kaç fabrikasını 
da> sür'atle başarmak ve yeni plan için hazırlanmak 
icabeder. 

ATATtJRK 
J 

Dünya piyasalar1nın umumi vaziyeti 

Bütün piyasalarda bir 
Fiat düşüşü 
Göze çarpmaktadır 

Son aylarda dünya piyasalarının ha. 
reketleri, memnuniyet uyandıracak 

mahiyette görünmüyor. Bütün emtea 
piyasalarında istisnasız fiat sukutları 
nazarı dikkati celbetmektedir. Bil
hassa mentei Amerika olan sukut dal
gal :ıırı emtea piyasalarını tedricen sar· 
r ..ıaktadır. Dünyanın en büyük ham 
madde müstehliki olan Birleşik cum
huriyetlerde son zamanlarda kauçuk, 
~lay, pamuk ve yün giıbi ehemiyetli 
ham maddelerin istihlakindeki tena
kus, başka memleketlerdeki mümasil 
maddelerin fiat teşekkülüne fena te
sirler icra etmektedir. Mesela kahve, 
pamuk, yün, bakır gibi maddelerin fi. 
atlarındaki sukutların cenubi Ameri· 
ka'da bu maddeleri istihsal eden mem
leketlerin alım kabiliyetlerini tahdid 
edici tesirleri olmaktadır. 

Sene başında başlıca istihsal şııbele
rinde müşahade edilmiş olan ü.tiı1sal 
tıevsi hareketi, mühim ham madde kar
tellerinin istihsali daraltarak dünya 
ihtiyaçlarına intıbak etmeğe karar 
vermeleri Uzerine sönmüş bulunmak· 
tadır. Binaena1eyh son dünya vaziye
tinin ihdas ettiği gayri müsaid fiat ha
reketleri, ham madde müstahsillerine 
kafi gelir temin etmediği takdirde, 

önümüzdeki sezonda ham madde is
tihsalinin geniş mikyasta tahdid edil
mesi beklenebilir. Son iki ay zarfında 
ham madde alıcılarında görülen mu
bayaa çekingenliği, bilhassa uzak 

şark vaziyetiyle artmıştır. Gerek alı -
cıda, gerekse satıcıda emniyetsizlik 
ve endişe hakimdir. 

Dünya piyasalarında teşrinievvel ve 
teşrinisani fiatlarr, kanunue•·velde bu
günkü seviyeden de daha aşağı düşme· 
yecekse, senenin en derin sukut çu· 
kuruna inmi§ addolunabilir. Fiatlar i
çinde çay ve ham jüt fiatları sene ba
şındaki fiatlardan henüz % 20 yük
sektir. Ham madde fiatlarınm son iki 
ayda sukutları, hububata ve yağlara da 
sirayet etmiştir. Çavdar, ham şeker, 
kopra, merinos yünü, kurşun, platin 
gibi maddelerin fiatları sene başma 
kıyasen % S ila 10 düşmüştür. Yüzde 
10 dan fazla sukut kaydeden maddeler, 
buğday, sisal kendiri, keten, bakır, 
çinko ve kauçuktur. En kuvvetli % 20 

derecesinde sukutlar, kahve, kırma 
yünü ve kalayda olmuştur. Ham ipek 
ve gümüşte fiat istikrarı müşahade o· 
lunmaktadır. Londra'da altın fiatları 
da müsaid bir seviyede kalmıştır. 

Dünya piyasalarında Hal hareketleri 
Emtianın 
ismi 

Borsa ve vahidi 
klyasi Kalitesi EyHU T. evel T. sani 

Şikago. Buşeli 
Sent. 

Hardvvintcr 
No. 2 

107,25 99,SO 89,50 

Kahve N evyork. Libresi 
Sent. 

Rio No. 7 6,29 6,26 4,82 

Ham şeker Londra 112 Librcsi 
Peni 

6/ 3 6/ 5 6/ 0 

Pamuk 

Yün 

N evyork. Librcsi 
Sent. 
Bradford. Libresi 
Peni 

Minddling. 

64 Iük tops. 

9,10 7,70 7,64 

38.- 32,SO 30,50 

Keten Leningrad. Tonu 
Sterlin. 

B.K.K. 58.- 53.- 48.-

Jüt 

Kendir 

Bakır 

Londra. Tonu 
Sterlin. 
Londra. Tonu 
Sterlin. 
N cvyork. Libre .. 
Sent. 

Frist Marks. 

Şarki Afrika 
sisali. 
Elcctrolyt 

21,12 28,80 20,75 

27,37 26,50 24,25 

14.- 12.- 11.-

Kalay 

Kurıaun 

Çinko 

Gümüıı 

Kauçuk 

N cvyork. Librcsi 
Sent. 
Londra. Tonu 
Sterlin. 
Londra. Tonu 
Sterlin. 
N evyork. Librcsı 
Sent. 
Nevyork. Libresi 
Sent. 

Dünya zirai ve ham madde fiatların· 
da bu beklenilmiyen ani sukutlar, harl 
malzemesi istihsalinin piyasalarda u 
yandırdığı hararetli muamelelerin d< 
vamlı olamadığmı ve dünya piyasala 
rınnı gayri iktisadi faktörlerin müd 
halesiyle düzelemiyeceğini açıkça 

göstermektedir. Bu bütün oephe üze· 

milşahade ederiz. Yalnız bu nisbette, 
kurulmasına henüz başlanmamış olan 
kimya, porslen, kendir ve çimento fab· 
rikalarınm imalatı dahil değildir. 

Devlet endüstrisinin hususi bran~
lardak.i hissesi, umumi imalattaki his
sesine kıyasen daha yüksek görünmek· 

tedir. Bundan başka devlet fabrikala· 
rmm esaslı istihsal şubelerinde inhi· 
sar vaziyeti de mevcuddur. Demir ve 
çelikte, yünipliği, kağıd, sellüloz, 

sunğipek, kimya gibi. 
Bir tarafdan devlet endüstrisinin 

mümasil endüstri şubelerine olan işti
rak derecesinin fazlalığı, diğer taraf
dan esaslı endüstri branşlarında haiz 
olduğu inhisar vaziyeti, ekonomi poli
tikas bakımından büyük bir ehemiyeti 
haizdir. 

Milli ekonomide hususi endüstri ile 
devlet endüstrisinin bu kar'ılxklı mu-

Straita 

Adi marka 

Adi marka 

Standard 
Smoked 
scheet. 

58,55 54,80 45,25 

21,70 18,- 16,25 

22,50 18,- 15,37 

44,75 44,75 44,75 

18,68 16,68 14,68 

rinden beklenmiyen sukutlar, bilhat 
sa harb endüstrisi maddeleııindeki yu
varlanışlar, ham madde piyasalarında 
diğer ekonomi şubelerine de sirayete 
başlarsa, dünya ekonomisinin yeni bir 
ihtilat karşısında kalmasını bekleye
biliriz. 

vazene hali, devletin yüksek kontrolü 
altında dalına hüsnü suretle sevk ve i
dare edileceğinden, zaman zaman eko
nomik hayatı sarsan buhran dalgala
rının tezahürü imkanlarının azaltıl

ması kabil olacaktır. Binaenaleyh pi· 
yasanın insiyaki hareketlerinin reak
siyonları şiddetini kaybetmiş olacak 
ve bugün Avrupa memlek1etlerinin i
dealize ettikleri konjuktursuz ekono
mi, yani buhransız ekonomi Türkiye'

de filen tahakkuk etmiş bulunacaktır. 
Pipasanın ihtiyaçlarına göre istih

sal hacmini ve makCtl bir fiat politika
siyle mensub olduğu branşın hareketi
ni tayin edecek olan büyük endüstri ü 
niteleri, memlekete, "ahenkli bir eko
nomi manzumesi" manzarası vermek
le, türk inkılabının bir ekonomik pren
sibini realize etmiş olacaktır. 

l. H. T. 

Türkiye emtea piyasalar1nın umumi vaziyeti 

Dünya piyasalarındaki 
düşüş bizde de 

tesirini göstermiştir 
Dünya piyasalarında gördüğümüz 

şiddetli fiat sukutları, memleketimiz 

piyasalarında da tesirini göstermekte 

gecikmemiştir. Esaslı ihraç maddele

ııimizin fiatları son üç ay zarfında bir

bir arkasına düşmüştür. 

Emtea fiatları içinde en mühim su

kut kaydeden maddeler, fındık ve pa

muktur. Fındık fiatlan sene başı fiat

larına kıyasen teşrini sanide yüzde 54, 

pamuk yüzde 28 düşmüştür. 

Kuvvetli planlı bir rasyona
lizasyon savaşı zirai kalkınma 
davamızın en hayati muvaffa
kiyet unsurudur. 

Harici ticaretimiz bakımm
dan büyük ehemiyet verdiği
miz standardizasyonu, tam o
larak tahakkuk ettirebilmek i
çin bu istikamette itinalara, e
kim anından itibaren başla
mak icab eder. 
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Türkiye piyasalar1nda emtea Hatları 
Emtianın 

ismi 

~ugcıay 

Arpa 

Pirinç 

Zeytinyağı 

Uzüm 

İncir 

Fındık 

Afyon 

Yiln 

Tiftik 

Pamuk 

Pamuk 

Pamuk 

Piyasa ve vahidi 
kıyasi 

J.stanou1 rte&to-htre 
Kuruş. 
İstanbul. Kilosu 
Kuruş. 
İstanbul. Kilosu 
Kuruş. 
İstanbul. Kilosu 
Kuruş. 
İzmir. Kilosu 
Kuruş. 
İzmir. Kilosu. 
Kuruş. 
İstanbul. Kilosu 
Kuruş. 

İstanbul. Kilosu 
Kuruş. 
İstanbul. Kilosu 
Kuruş. 
İstanbul. Kilosu 
Kucuıı. 
Adana. Kilosu 
Kuruıı. 
Adana. Kilosu 
Kuruş • 
İzmir. Kilosu. 

1 9 3 7 
Kalitesi EylGI 

6,12 1/2 

Yemlik çuvallı 4,50 

Tosya 
Ekstra 
yemeklik 

No. 7 

Sllzme 

İç tombul 

İnce 
Anadolu 
kırkım. 

Ana mal 

20,5 

55,75 

14,50 

12,-

39,50 

550.-

61,50 

137.-

Piyasa parlağı 30,0SI 

Klevland 40,-

T. evel T. sanf 

6,37 

4,37 1/2 

19,5 

58,-

1!1.-

19,50 

20,-

590.-

28,75 

28,50 

6,26 

4,20 

13,50 

6!1.-

12,75 

12,-

!12,50 

446,25 

58,-

127.-

29,-

28,50 

Kuruıı. Akala 41,51) 40,- 41,-

Yün fiatlarında sukut yüzde 21, pi- r----......----------
ri.nçte yüzde 27, arpada yüzde 20 dir. r 
Sukutu mutedil olan emtea, yüzde 6 
ile buğday ve tiftik, yilzde 10 ile incir 
ve yüzde 8 le afyondur. Fiat tereffüü 
kaydeden ihraç maddelerimiz zeytin 
yağı yüzde 10, üzüm yüzde 2 yüksel-
miştir. 

Piyasalarda fiat sukutlarmm şidde
ti pek fazla olmuştur. Fiatlar 1936 yı-
lının aynı aylarındaki fiatların da al
tınatına düşmüştür. İhracat sezonun
da irademiz dı~ında tahassül eden bu 
fiat sukutlarının ihracatımızın kıyme-
tine menfi tesirler icra etmemesi şaya
nı temennidir. 

Türkiye piyasaalrmda fiat hareket
lerinin bir hususiyetinıe burada işaret 
etmek isteriz. Dahili piyasada fiatla
rın bir kısmı dirije, bir kısmı serbest
tir. Serbest fiatlar dış piyasaya arzet
tiğimiz emtea ile dahili istihlakte ha-
reketi kontrola tabi bulunmayan emte
anın kıymetleridir. Dirije fiatlar, 
memleket dahilinde istihlaki geniş o-
lan maddelere aittir. Bunların başın
da istihlak maddesi olarak şeker, on-
dan sonra istihsal maddesi olarak kö
mür ve çimento gelir. Hükümetin da-
hili istihlaki tezyid politikasının bir 
neticesi olarak fiatları indirilerek tes-
bit edilen şekerin fiat hareketi, bu su
retle drş piyasa ile alakasını kesmi~ 

ve bilgiyi tam zamanında ve 
devamlı surette köylünün aya· 
ğma kadar götürerek hallet
miştir. Ekim ve mahsul za-
manlan, bağlan, tarlaları, bah
çeleri adım adım dolaşacak 

köylüyü samimi alakasına ol
duğu kadar müsbet bilgisine 
de inandıracak ve filen bu bil· 
gisini gösterip isbat edebilecek 
geniş bir ziraatçi ordusu mem
leketimiz için idealdir. Bu isti· 
kamette çalışmalarımızı geniş
letmek azmindeyiz. 
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bulunmaktadır. Dış piyasanın fiat ha- ,,,,,--------------""' 
reketlerinden müstakil olan kömür de 
aynı vaziyettedir .Bir taraftan evler
de kömür istihlakini arttırmak, diğer 
taraftan yeni endüstriye ucuz işletme 
malzemesi temin etmek maksadiyle 
devlet, kömür fiatlarını dünya fiatla
rmın temevvüç tesirlerinden kurtara
rak indirmiş ve miıstakar bir seviyeye 
bağlamıştır. Memleketi imar işinde 
mühim bir inşa malzemesi olan çimen
to da sabit bir fiata irca edilmiş ve 
memleket ihtiyaçlarına göre fiat ha
ııeketi kontrol altına almmı§tır. 

Memleket mahsullerimizin Hatla
rındaki sukutlar, 1933 yılının fiatları
na kıyas edilecek olursa gene memnu
niyet bahştır. Hiç olmazsa bugünkü 
sukutlar memleket mahsullerinin pek 
kıymetten düşmüş olduğu 1933 yılı fi. 
atlarına kıyasen ehemiyetli nisbetler
de yüksektir. 

. .... ,, ... 4 ........ ,.. tt 

Her seneki gibi, bu bay. 
ram da Türk Hava Kurumu
nu düşünmek borcunu unut
mamalıyız. 

ANKARA 
zahire borsası 

- 19 - 11 - 1937 -
VAHİD! KIYASİ 

METAIN 
t<> .... t 

" 
" .. 

Arpa 

Mı~~r 
Kepek 
Un 
Un 

ve 
l{-"T t'i'.,;: 

Yumuşak. Kilo 
Sert. ,, 

MahUlt. ,, 
Sünter. ,, -. ,, 

Kar. ,, 

.,,uo 
4,66 

4,55 
3,46 

5okiıoi'uk ıo~:50 
Ekstra çuvalı 945,
Birinci ., 860,-

Ankara piyasasında milhim bazı 
maddelerin vasati perakende fiatlan: 

METAIN 
tSMt 

Ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Dana eti 
Sıiır eti 
Balık 

" Koyun başı 

VAHİDİ KIYASİ 
ve 

l{A UTE KU'R nı:: 

Birinci Kilo - ... 
Kilosu .. 

Torik.' Adet 
Kefal. .. 

Adet 

ıo 
14 
40 
30 
35 
55 
75 
10 
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MACAR H i KAYELERİ 
.:" ................................................... Mı 

t .. ~.~ .. ! .. ~ .. ı .. ~.2.~.~.~ .. ~.!.~.J 
Yeni Adam 

Kadınlar 

Yazan: Ôjen HELTAY 
Bu bir teklifti. 
Fakat kocasının dostu olan bekar 

kadını iyi sözlerle teskin etti: 

Bu haftalık fikir mecmuasının 18 
ilkteşrin tarihli 203 üncü sayısı şu 
yazılarla çıkmıştır : İsmail Hakkı : 

i 
Genç kadın ölüm halinde bütün a-l . . • 
esı ve aile dostları başı ucunda idi. 

.. Anası, kızının üzerine kapanarak: 
f Yavrum! yavruml" diye hıçkırıyor, 
1 
akat genç kadın kımıldanmıyordu bi-
e. 

. Kocası, hastanın elini tutumu~. içi
nı çekerek: 

- .. canım, ne oluyorsun? diyordu. 
Ölum halindeki hasta, bu sevgi te

~ahürüne elini biraz sıkarak olsun ce
Yab vermiyordu. 

- Tahkik ediniz, göreceksiniz ki si
ze anlatılanlar dedi kodudan ibaret
tir, dedi. 
Kadın sükfuıet buldu· evine ıiöndü. 
Bir kas; hafta sonra ' kadınla bekar 

erkek bir dost evinde karşılaştılar. 
Kadın erkeğe bariz bir saygı gösteri· 
yordu. Nihayet, yalnız kaldıkları bir 
kaç dakikada kadın, dudaklarında tat
lı bir gülümseme ile: 

- Siz ne iyi insanmışsınız, dedi, sa
adetimi size borçluyum. 

Halkevinde gösterit, hayatım. Hüs4 -

meddin Bozok: Kokuriyikay, Şehir 
tiyatrosunda "Kuru gürültü,, , Hüse
yin Avni : Hükümetin programr. 
Suphi Nuri : Politika ve (Sorel'in 
fikirleri), Lütfi Erişçi : Para ve in
kilab, Tarık Onan : Spimoza, Saded
din Vedad : Lamarch ve Darwin 
İzzeddin Şadan : Akıl hastalıkları' 
Espion (roman), iç ve dış sosyete: 
kitab haberleri. v.s. 

On dokuz seneden beri İngiltere 
mütareke devam ediyor 

biz sulh istiyoruz 
Haile Selasiye sefalete clüşmü~ 
Sabık habeş imparatoru Haile sela

siye bütün mübalağalı haberlerin ve 
rivayetlerin hilcifına olarak !ngiltere
ye pek az şeye malik olarak gelmiştir. 
Kendisinin ve ailesinin Adisababada 
giydikleri merasim elbiselerini sat
mak suretiyle o zaman bir ev satın ala
bilen N egüs iştndi nasıl geçineceğini 
lıilemiyerı::k acı düşüncelere dalınış vo 
gazetelere bir ilan vererek on odalı e
vini ve otomob!lini satılığa çıkarmış
tır. 

Çocuk bağırdı: 
- Anneciğim, anneciğimi 
~dın, bu feryadı işj.tmedi. 
Aıle dostlarından, bir genç bir za

~lar. hasta kadının kendisine karşı 
~la bır zaaf gösterdiği rivayet edil
~ş o~arı glizc:l bir delikanlı k:r.ısenin 
ış'ıbt~iyeceği hafif bir sesle, mırıldanır 
gı l: 

- Ne kadar çirkinleşti! dedi. 
ta Öl~m halindeki genç kadın, yatak

dogruldu ve bir ayna istedi. 

~airler 
Genç şair pe.K sevimli bir kızı sevi

~~rdu. Fakat, ne yazık ki, kız şairi sev
ıyordu. 

lı ~ir, ruhunun melikesine heyecan
Şllrler yazdı; kel bini ezip mahvet

:eıkte olan sonuz istirabı bu şiirlerle 
n attı ve so .. l . . b' to 

1 
nra, şıır erını ır araya 

S 
P ayıp neşretti. Bütün sevenlere 
evnıen· · · k ın ıstırabını hikaye eden kitab 
apısılıyo d G . . ola ~ r u. enç şaır meşhur şaır u. 
'Gazetele d · •ra r, ergıler, basın evleri ~a-• en ye . .. T 

Ş . nı şıırler istediler. 
aır şi d ' 

O"-· m ı rahat ve memnun yasıyor, 
-.vnıobille d . _ :ı 

eksik 
1 

r e gezıyor, eglencelerden 
hitab od rnıyor ~e .... Zalim sevgilisine 
du B e en, ye.nı yeni şiirler yazıyor-

• unca taz 11" ca ist· a um, bunca iltifat, bun-
da ~a ·ır.ab ve sevgi karşısında genç kız 

B ırı sevmeğe başladı. 
old; saadetli günün nihayet erişmiş 

gunu anlayan . . .. .. ld ve zilın · . şaırın yuzu so u 
_ 11 .. ıdderın düşüncelere daldı: 

Ula anı k• • 
nıu~tu . . 1 ıstirab kaynağı kuru-

' şunaı n d . al k nasıl ş · · ere en ılham aca , 
ıır yaz 

&atacaktı?. acak ve şiirlerini kime 

Gen~ kızlar 
Delikanı b. h . ı, _ır gece, pansiyona sar-

q1ı geldı. ~~~nde oturduğu ihtiyar 
lcin n~n yuzune bakılamıyacak çir
Ye bır kızı vardı. Delikanlı şimdi
ba~dar kıza başını çevirip bir lrerre 
&eldi ~ıştı. F~kat bu gece aklına kız 
<f· .. ' onun guzel ve cazib olduğunu 
llŞUndü. 

l<ızın ne eks· - · d ? · k. · · fak ıgı var ı çır ınce 1d1; 
bili~~i~ze idi; şu halde güzel denile-

Yavaşca k .. girdi. _ apıyı ıtip kızın odasına 

optu.' Yataga yaklaştı ve onu öptü, 

Genç k . 
fidd ~z sesıni çıkarmadan kendini 
ltanı etle, ısrarla müdafaa etti ve deli
N·~a galebe çaldı. 

bir 
1 

ayet delikanlı utandı ve aklı da 
<las~z ba~ına gelince çekilip kendi o

na gıtti. 
Ertesi .. 

kanır gun, kızı tenhada bulan deli-
- A .lnahcu b, gözler.i yerde : 

niz. f ederseniz, dedi. Beni af edi
hoş~une Yaptığımı bilmiyordum. Sar-

ın. 

dc~~z, hiddet ve kin taşan gözleriyle 
ar~as atılıyı baştan aşağı süzdü. Ona 
Yiiıu ını dönüp yürüdü ve bir daha ne 
ledi ne baktı ve ne de bir kelime söy-

do~~nç kı~, dün geceki teşebbüsünden 
diledt- ~elıkanlıyı affe hazırdı, özür 

gınden dolayı asla .... 

- Madam ki öyledir, ben de kendi
mi mesud sayabilirim. 

Varlk 
15 sonteşrin tarihli 105 inci sayısı 

çıkmıştır. İçinde şu yazıları görüyo
ruz : Yaşar Nabi : Durmuş edebiyat
çılar, Cemil Sena Ongun : eflatu
nun biyografisi, Ziya Osman : Ede
biyatrmızın bugünkü meseleleri, Sa
id Emin Özbek : Tasarruf sandıkla
rı ve posta tasarruf sandıkları, ki
tablar, Veleskey : Şarkının ölümü ve 
doğuşu (çeviren Nihal Palaza), Um
ran Nazif : Kapı yoldaşı, Ernest 
Hemingway : İspanyada güneşli ve 
a~dmlık .bir yer (çeviren Hayri Rüş
du) ve Zıya Osman, Ali Mümtaz, Fa
zıl Hüsnü, Baki Suha, Feruzan Hüs
rev, Ahmed Rahminin şiirleri. Vedad 
Nedimin Köksüzler isimli piyesinin 
tefrikası devam ediyor. 

- Evet, size minnettarım. Ya o gün
kü çılgınlığımı ciddi bir şey telakki 
etseydiniz, çoktan sizin olmuş buluna
caktım, halbuki .... 

- Halbuki? 
- .... Bugün beni deli gibi seven gü· 

zel bir gencin sevgilisi olmanın saade
tine erişememiş bulunacaktım .... 

Gene kadınlar 
Genç V'e güzel bir kadın ölen kocası

nın cena..ce alayından döndü. Aglıyor, 
çırpmıyordu. Onun ne derin bir acı ile 
kıvranmakta olan akrabası, dostları 
felaketine hürmet göstererek genç Ju
lu istirabı ile baş ba~a bıraktılar. 
Kadının yanında nihayet bir kişi 

kaldı: onu uzun zamandanberi sev
mekte olan ve teessürünü görerek te
selli etmek isterken a~kını da itiraf
dan nefsini menedemiyen bir erkek: 

Yeni Türk 
İstanbul Halkevi tarafından neşre

dilen bu aylık fikir ve sanat mecmu
asının ikinciteşrin tarihli 59 uncu 
sayısı her zamanki gibi dolgun ya
zılarla çıkmıştır. Bu sayıda şu yazı
lar vardır : Enver Ziya Kalakılx : 

- Sizi seviyorum, karım olunuz, 
dedi. 
Kadının göz yaşları birdenbire din

di: 
- Bunu bana şimdi mi söylüyorsu

nuz? 
- Beni af ediniz, kendime hakim o

lamadım. 

- Cenazeden dönerken söylemiş ol
saydınız iki saattıenberi böyle ağlar 
mı idim? .... 

Ilgaz kü1tiir birliği 
bugün toplanıyor 

Ilgaz bölgesinden yetişenler ara
sında himayeye muhtaç olan talebe
lerin tahsillerini takib hususunda on
lara yardım ve bu bölgede yetişenler 
arasında tesanüdü temin etmek mak
sadiyle geçen sene kurulan Ilgaz 
kültür birliği umum! heyeti bugün 
saat on dörtte Halkevinde bir top
lantı yapacaktır. Bu toplantıya Il
gaz bölgesinden olanlar davetlid1r
ler. 

Cam tencere İçinde · 

yanardat 

Cumhuriyetin yıldönümü, M. Halid 
Bayrı : Müverrih Ahmed Refik, H. 
Namık Orkun : Macarların yurd 
kurması, Raşid Gökdemir : Osmanlı 
devletinin mali ahvali, Raşid Gökde

mir : Ulak, Naci Yüngil : Bizans. 
Bedriye Yeginsoy : Mozart, Naci 
Yüngün: Şair Necati, M. Omaçar 
Cumhuriyet abidesi, Naki Tezel 

Hasan Efe (hikaye), Yeni Türk 

Evimizde çalışmalar. Bundan başka 

mecmuaya ilave olarak verilen "halk 
bilgisi haberleri,, btilteninde de ~u 

yazılar vardır : Naki Tezel : İstan

bulda loğusalık adetleri, H. Turhan 

Dağlıoğlu : Halk türküleri, Ali Ke
mal Kaygısız : Köy hekimliğin.de 

efesonculuk, Naki Tezel : lstanlbul 

masalları, Sadi Yaver Ataman : E
reğli şairleri. 

Bilardonun tarihini 
öğrenmek isrermisiniz ! 

Bilardo oyununu kim 
icad etti ? 

Bilardu oyununun kimler tarafından icad 
edildi&ıne dair muhtelif nazariyeler vardır. 
Kimisı eski yunanlılar tarafından bulun
du&unu, kimisi, ııarktan haçlılar va&ıtasiy
le garba gctirildıgini, kimiıi fransızlar ta
rafından on be;jinci asırda icad edildiğini, 
kimisi de ingilizlerin Pall Mall oyunundan 
çıktığını söyler. 

Birçok salahiyetli kimseler. oyunun İn
gilterede baıilamıı olduiunda ittifak eder
ler. Bilardo ismi de bir nevi deinek demek 
olan "billet" kelimesinden gelir, 

Şurası muhakkaktır ki bu oyun önceleri a
çık havada, çayırlar üzerinde oynanırdı. 
Hatta şi!71di bilardo masalarına yeşil çuha· 
dan zemın yapılması çayrrlıiı temsil etmek 
içindir. Fransız muharrirleri ise bu oyunun 
lngilterede kıraliçe Elizabet zamanında 
başladığını ve oralarda oynandığını yazar
lar. 

Yazan: Winaton · C hurcill 
Bu ayın on birinci günü, büyük 

harbdan galib çıkan memleketlerde 
törenlerle kutlcınan mütareke günü 
dolayısiyle, ingiliz devlet adamların 
dan Winaton Churcill, Paris-Soir 
gazetesinde bir makale nepetmi§' 
tir. 300.000.000 avrupalıyı incilin 
meşhur on emri dairesinde kardeıç• 
geçinmeğe davetten başka sulh çare· 
si göremi1Yen Churcill'in bu makale
si son on dokuz senenin umumi man· 
:zarasını vuz;uhla taril ve telhi.a et
mektedir. 

ise başka idi: sulh yapmak kabiliyet
sizliği. 

Cedlerimizin, Napolyon muharebe
lerinden sonra bir gayesi vardı. Onlar 
Bonapartı Sent - helen adasına ölümü
nü beklemeğe göndermişlerdi. Avru
payı mukaddes ittifak - veya bazıları
nın söylemiş olduğu üzere şeytanı it
tifak - halinde teşkilatlandırmışlar ve 
otuz seneden fazla bir zaman sulhun 
nimetlerinden istifade etmişlerdir. U
zun zaman en nafiz devlet vaziyetini 
muhafaza etmiş olan Fransa, Water-

On dokuz yıl oluyor; dünyanın en 
büyük parçası üzerinden kuvvetine 
dayanılmaz bir saadet dalgası geçiyor
du. Hoş görülmesi imkansız cihedler
den sonra derin bir kurtuluş duygusu 
hepimize huzur veriyordu. Zafer elde 
edilmişti. Ve zaferin peşi sıra sulh 
ve refah devreleri gelecekti •.. 

Fakat mütareke sulh demek değil
dir. Kamus onu şöyle tarif eder: "Har
bın muvakkat surette durması, bir ne
vi mola ... " ve sulh, hala beklenmekte
dir, hiç bir vakit akd edilememiştir. 
Geçen on dokuz yıldanberi mütarıeke 
halinde yaşamaktayız. Barı§, hıristi
yanlxğın uzlaşması, medeniyetin tek
rar doğması bugün her vakitkinden u
zaktır. 

Mütareke devrinin ilk yıllarında ga
libler nefes alırken bir talum küçük 
devletlerin türlü dilekleriyle sulh ha
vasını bozduklarından ve tahmini ka
bilken galiblerin unutup mağlubların 
hatırladıkları bir başka devrenin gelip 
çattığrndan ve lngilterenin, bu esna
da, manevi ve ma.ddi harb kazançları
m birer birer elinden çıkardığından 
bahsettiklerinden sonra, Bay Chur
cill yazısına şöyle devam etmektedir: 

Mağlubiyetin hastalığı bolşeviklik 
oldu. Fakat bol9evlkliğin, Foch'un 
dikkate layik mütaleası veçhile "zafe
rin hududlarını aş.mağa hiç bir vakit 
muvaffak olamamrş"tı. Zaferin illeti 

loo muharebesinden sonra, Avrupa i
çin bir tehlike teşkil edebilecek bir 
hale kattiyen gelememiştir. 

Sulha hiç bir zaman kavuşamamı§, 

yalnız vakit vakit yenilenen ve faizi 
gittikçe artan bir mürabahacı senedi
ne benzeyen bir mütareke devresine 
erişebilmiş olduğumuzu yazacaktım. 
Ancak bu da yanlış bir idda olmıyacak 
mı idi? bugün mütarekeden istifade 
ediyor muyuz? Avrupamn - veya As
yanın - vaziyetine kim "harbın mu
vakkat şekilde durması" vasfını vere
bilir? bugün içinde bulunduğumuz 
hal - büyük orduların ve büyük donan
maların iştirak etmemekte oldukları. -
harb halidir. Kısa veya uzun mola bır 
kaç senedenberi nfoayet bulmuştur. 
Bugünkü hal büyük milletlere aid top
ların patlamamakta ve milyonlarca in
sanın vurulup ölmemekte bulunduğu 
harbtır; harta ve kağıd üzerinde bir 
harb, böyle olmakla beraber gene harb
tır .... Öyle bir vaziyette bulunuyoruz 
ki eski gruplar - tıbkı 1918 yılının on 
birinci ayının on birinci gününün on 
birinci saatinde olduğu gibi - biribi
rinin karşısındadır. İtalya, 1915 de 
yapmış olduğu gibi taraf değiştirmiş
tir, fakat o zamandanberi Avusturya 
- Macaristan imparatorluğu iki tarafa 
aid parçalar halinde inkisama uğra
mıştır. Japonya cephe değiştirmiştir. 
Fakat diğer tarafdan, Rusyanın uzak 
şarktaki kudreti 914 tekile kıyas edile· 
miyecek kadar çoğalmıştır. Beri taraf
da, artık Rusyanın ve Yunanistanın 
dlişınanı olmıyan Türkiye, Mustafa 
Kemalin idaresinde, "müttefik ve mli
ŞFTik deyletler" adiyle anılan devlet
lerle barışmıttır. Amerika birle§ik 
devletleri ise, gün geçmiyor ki, müs
takbel harbten uzak kalacaklarını be· 
yan ebnemiş olsun. 

Hemen yirmi seneye yakın bir za
man geçti. Siperler düzelmiştir. Sapan 
eski garb cephesinin bir başından öte 
başına kadar işlemektedir. Fakat bü
yük devletlerle tarafdarları biribiri
nin karşısında ve silib altında bulun
maktadır. 

Şimdi Haile Selcisiyeye tercemanlxk 
vazif.esini gören Habeşistanın sabık 

nafıa bakam gazetecilere demiştir kiı 
- İtalyanın Habeşistana dönmek 

üzere kendisine yaptığı teklifleri ka
bul etse Negüs sefaletten kolayca kur
tulabilir. Fakat o İtalyan hükümetinin 
himayesi altında hizmet etmeyi kabul 
etmemiştir. Şimdilik biz bir kas; odalı 
daha kiıçük bir ev aramktayız. Serma
yemiz suratle erimektedir. Allah ~ilir 
ileride ne olacağız. 
Diğer tarafdan sabık imparator da 

demiştir ki: 
- Habeşistandan kaçarken yanım

da pek çok para kaçırdığımı söylıedi
ler. J:ialbuki ben milletler cemiyetinin 
yardımiyle az zaman sonra tekrar va
tanıma a C:nebileceğimi umduğum için 
yanıma ancak kısa bir zaman geçinme· 
me yetecek kadar para almıştım. Bu 
para da Habeşistandan kaçmış olan es
ki tebalarımın ihtiyaçlarına sarfcdil· 
miştir. Ben biraz gümüş getirmiştim, 
fakat yanımda altın ve mücehver yok
tu. 

İngiliz dış bakanlığınca sabık Ne
güs 'c küçük bir tahsisat bağlaması hu
susunda teıklif yapılmışsa da henü~ 
bundan bir netice çıkmamıştır. 

İspanya 
Iı;paııya' da kıralcılar 

Merkezi Salamankada bulunan asl 
İspanya hükümeti, nasyonalistlerin 
müstakbel hükümet tasavvurları hak
kında beyanatta bulunmuştur. 

Verilen malUnıata göre sabık İspan
ya kıralı Alfons'un en küçük oğlu tah
ta çıkarılacak, kırallık rejimi işçilerin 
haklarına riayet edecek olan sendika
lar esasına istinad edecektir. 
Diğer tarafdan Salamanka hüküme

ti, zaferi kazandığı takdirde İspanyada 
ve Balear adalarında bir yabancı ha
kimiyetine asla meydan verilmiyece• 
ğini bildirmekte ve yabancı gönüllüle
rin ~imdiden hükümet saflarını ter
k-etmeye başlamış olduklarını teyid 
etmektedir. 

İşitilmemiş 
bir macera 

Meselenin halll: 

1) Vezir: g2-gl 1) Şah: dS X d4 
2) Şah: e7-d6 2) İstediği taşı oyna-

"Silah altLnda" dedim; hiç bir za
man silahlanmamış oldukları kadar .... 
Gece gündüz demirhaneler homurdan
makta, çekiçler çelik döğmekte, şey
tani bir takım silahlar talim ebnekte 
olan askeri kıtaların silahlarını biraz 
daha artırmaktadır. Devletlerin takib 
ettikleri politika iflas politikasıdır. 
Hıristiyanlık bir efsanedir... Geçmiş 
s;ağların iğrenç çehreli harb ilahları 
sinsi sinsi etrafda dolaşmaktadır. 

Amerikadan bize gene çok garib bir 
hadisenin haberi geliyor. Karısından 
kurtulmak için bir kocanın onu götü
rüp hali bir adada bırakacağını akıl e
der miydiniz? İşte San Fransisko ge>
micilerinden kaptan Spenser Boiler 

yabilir. 
3) Vezir: gl x g4, yahut piyade: 

f2-f3 mat. 

bunu yapmıştır. 

!{adın 
•ordu: ' peşini bırakmayan adama 

Su ile dolu cam bir tencere içine şarabla 
dolu küçük bir şişe koyunuz. Bu şişenin 
ağzı bir mantarla kapalı olacak, ancak bu 
mantarda şakuli ve ince bir delik açtlacak
tır. İki mayi arasmdaki kesafet farkı do
layısiyle su şişeye nüfuz edecek ve şarabı 
yavaş yavaş dışarı ç,karacaktır. Sarab, 
mantann ağzında kırmızı bir iplik şeklin
de sızarak yükselecek ve suyun sathına ya
yılacaktır. 

Bu oyunun kıraliçe Elizabet zamanında 
bulunduğu muhakkaktır. Çünkü Şekspir 
"Antuvan ve Kleopatra" isimli eserinde 
bundan bahseder. 

Diğer ihtimallerde de üçüncü hamlede 
mat vardır, 

İmdi, üç yüz milyon avrupalının is
tediği nedir? onlar sulh ve refah isti
yorlar. Rahat yaşamak arzusundadır
lar. Taşımak pıecburiyetinde kaldık
ları faydasız yüklerden bir kısmını at
mak istiyorlar; istedikleri yan yana ve 
bir arkadaşlık havası içinde ve biri bi
rine mütekabil ve müşterek hizmetler
de bulunarak yaşamaktır. Mütareke
nin harbe inkılab etmemesi için hepsi
nin en büyük ölçüde büyük cehdi, en 
büyük cehdi göstermesi daha doğru 
değil midir? 

Bu adam karısiyle geçinmiye bir 
türlü muvaffak olamamıştır. Belki iş 
icabı evine pek az uğraması da bu ge
çimsizlikte amil oluyordu. Bir çok de
falar karısını bo~amak teşebbüsünde 
bulunan kaptan, onun muhaldeti yü
zünden bu arzusuna da muvaffak ola
mamış ve meşru yoldan karısından ay
rzlamıyacağını anlayınca çok garib 
projesini ha1ırlamıştır. 

değ{1~Vet, ben de size karşı kayıdsız 
tllıll ~~; . fakat ne dereceye kadar ke· 

- Ö .~ 1leceksiniz. 
t:. luncey k d .c.rkek .. . e a ar .... 
Zam sozunü tuttu. 

tasına ~n geçti, kadın ,bir gün, ağlar-

aç~l~ıldı.racağmı, dedi. Sırrımı kiıne 
llıa . • btlıniyorum. Hangi arkadaşı-

lnana:vın? 
-sı 

llı1sın rrınızı kalbinizde saklayamaz 
tz? 

.Ya; Saadetimi birine ifşa etmek ihti-
ıyıe k .. 

lesen:ı ka ı.vra.nıyorum; bir kişiıey. soy-
biJip . fı .... Fakat bu sırrı kendı sırrı 

_ Öu~c~k birine... . 
Y e ıse kocanıza söyleyın ... 

İntikam 
İ{ocas 

ond ının ihanetini ög- renen kadın 
dn ay . . 

bedi ~ nı suretle intikam almak ıs· 
· .,..end· · v 

Ilı bildi _.. ı~ıne karşı hissisz olmadıgı-
- A~ı~bır bekarın evine koştu. 

Odiyo laksız, öğrendim bana ihanet 
rınu ' k 1:lb1- ş, dedi. Kısasa kısas: tıb ı 

ıı.ısına · . 
ıntıkamunı alacağım ... 

Şimdi şu basit hadiseyi nasıl cazib ve me
raklı bir şekle sokabileceğinizi izah ede
lim: Alçı veya daha kolayı kunıla tencere
nin ~ibinde bir. küçük d~ğ ş~kl~. vücude ge
tirinız. Öyle kı .ııa_rab __ şı~~sı .!Sozle görüle
miyecek tarzda ıyıce ortulmuş olsun. Yal
nız, bu kum tepesinin üstünde şarabın yu
karı doğru sızmasına imkan verecek kadar 
küçük bir açıklık bmıkacaksmız. Bu vü
cude getirdiğiniz yanardağ minyatürÜnün 
krateri vazifesini görecektir. 

Ara sıra tencereyi hafifçe sallarsanız su 
içinde yukarı doğru yükselen şarab şeridi
ne tam bir yanardağ dumam manzarası 
vermiş olursunuz. 

Diinkü beni bilebildiniz mi 
oyununun halli 

1_ Kumbara 
2- Kura 
3- Bar 
4. Kaba 
5- Bakar 
6- Arab 
7. Kara 

Fakat o zaman da bu oyunun eskidenberi 
İngiltere~e ~evcud olduğu, gene, muhak
kaktır. Çunku Normanların İngiltereyi isti-
13.larmdan çok zaman evci, İrlanda kıralı 
Katkin Mor, öldüğü zaman elli beş steka i
le prinçten yapılmış toplar bırakmııtı. O 
zaman da bu oyun İrlandanın yeail ça· 
yırlarmda oynanıyordu. 

1884 senesinde uzun stekalar ve tahtadan 
toplar ya.~ı~k suretile bilardoyu yeniden 
çayırlar uzerınde oynamağa teşebbüı cdil
IJ?iş, fakat bu_ oyun kri~et oyununu ziyade
sıyle andırdı~ından ragbet görememiştir. 

Otuz sene once beyzi bir bilirdo masası 
d~ i~ad edi_lmiş ise de şimdi unutulup git
mıcıtır. ~n!ılterede kıral İkinci Şarl zama
nında, bılardo oynannuyan İngiliz kasabası 
yok gibi idi. Bir zaman bu oyunun da pro
fesyonel ve. ıı:m.atör oyuncuları vardı. 1885 
de bunlar bırıbırne karışmıştır. 

Fransada on dördüncü Lui yemekten 
sonra hazım için bu oyunu oyn~dı · kendi· 
sine mahsus steka ve toplan vardı. ' 

Bütün oyunlar gibi bilardo yüzünden de 
servet kazanan ve kaybedenler olmuştur. 
Fransada Kont Chamillard isminde bir o· 
yuncu vardı ki bu adam, on dördüncü Lui· 
den başkasına Yenilmezdi. Sonra nazır ol
muştur. Mezar taşında ı:ıu kitabe bulunu
yor: "Burada kendi hükiimdariyle oyun 
o?'~ayan Kı;ınt Chamillard yatar: kendisi 
bılardoda bır kahraman, fakat devlet iııle
rinde sıfırdı.,, 

. Bilardo tarihin~e görülen en büyük şam· 
pıyon mançesterh Con Roberts'dir. Bu a
dam,_ ıs.sa den 1899 a kadar kimseye yenil· 
memıştir. 

Dikkati 

l) e7-d6 demek e7 den d6 hanesine oy
nadı demektir. 

2) gl X i4 demek gl hanesinden kalkan 
taş g4 hanesindekini aldı demektir . 

Çaprast kelimeler 
1 

Diinkü çapraşık kelimelerin 
halledilmiş şekli 

Milletler neden bu cehdi gösterme
meliler? Onların iradesi idarecileri ve 
hüktimetleri doğru yola sevkedecek 
kadar kuvvetlidir. Bundan başka ilim 
de onların emrindedir: Daha kolay, 
zahmetlerinin mukabilini daha iyi mü
kafatlandıracak bir hayat, daha gıdalı 
bir beslenme rejimi, daha ziyade zevk, 
daha çok eğlenceyi onlara temin ede
cek olan ilim .... Her şey emrimizdedir. 
Ciddi, umumi bir azim zamanımızı 
hürriyetin, kanunun, adaletin ve sul
hun hakim olduğu bir çağ haline geti
rebilir. 

..... Henüz zamanı iken on emre, hı
ristiyan ahlcikının iyiliğine avdet ede
lim. İnsanların hep beraber istifade e
debilecekleri servet kaynaklarını ele 
alalım. Mütecaviz milliyetperverliği 
de, marazi ideolojileri de telin edelim. 
Mütarekeyi artık aulha .kalbedelim. 

Günün birinde karısına, yapacağı 
güzel bir seyahatte kendisine refakat 
etmesini teklif etmiş, kocasiyle arası
nın düzeldigini sanan kadın bu teklifi 
memnuniyetle kabul etmiş ve gemiye 
bitmiştir. 

Fakat bir gün gemi Karolin adala
rının içinde in cin bulunmayan biri ö
nünde durmuş, ve o zam:m kaptan ri
yakarlığı terkederek karısına "burada 
ineceksin" demiş, ve projesine vakıf 
olan tayfaların yardımiyle kadım ada· 
ya çıkarmıştır. Karısının biıtün göz 
yaşlarına, yalvarmalarına ve boşanma
ya razı olacağı hususundaki vaidlerine 
sağır kalan kalbsiz koca, onu orada 
terkederek denize açılmıştır. 

Aradan epey zaman geçtikten sonra 
"La Harpe" isimli bir gemi kadının 
verdiği işaretleri görerek bu dişi Ro
bensonu kurtarmıştır. 

Suçunu itiraf etmiş olan kııptan §İm· 
di adliyenin pençesinde bulunmakta
dır. 
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Su, 
Su, 

Su. 
(Başı "t. inci sayfada) 

Dördü11cü şube: büyük 
ve küçük Menderes 

Bu şubenin on üçüncü kısmı k_?çük 
Mendere.s'in Bayındırlık Bakanlıgmca 
tasdik edilmiş olan projeler dahilinde 
inp.atı kontrol edilmektedir. Köprü 
inp.atı devam etmekte olup kanal ~a
zılmaın işi bitirilerek bu sene Cellad 
gölünün boşalnlması muvaffakiyetle 
başarılmış olacaktır. 

On dördüncü kısım ise, Çine çayı 
üzerinde yapılacak olan baraj mahal -
linin tafsilatlı planını bitirerek Koçar
lı ovasının sulanması için açılacak 
kanal geçeğinin tayini işleriyle uğ-

ra~ılmaktadır. . . 
On beşinci kısım Çal'da bara] ın -

p.sına mUsaid görülen üç mahallin 
planlariyle profillerini ve .bu.ra~arda 
yapılacak barajların muhtelıf ırtıfala
ra göre tutabilecekleri su rnikdarlan
na aid etüdü bitirrni~tir. Bu etüd ne
ticesinde gayet dar bir boğazda yapı
lacak bir barajın 250 milyon metre 
kübe kadar suyu tutabileceği anlaşıl
mıştır. Sarayköy ovasının sulanması 
için lazımgelen kanal geçeğinin tesbi
ti ile uğraşmaktadır. 

On altıncı kısım, Çinede yapılacak 
baraj dolayısiyle su altın~a . k.alacak 
arazinin planının ve bara] ırtifaının 
tcabitine yanyacak olan nivelmanlan 
yapmakla uğraş~~k.tadır: 

Bu işlerin bıtınlmesınden sonra 
bu kısım Yenipazar ovasının sulanma
aına aid etüdlere başlıyacaknr. 

Aydından geçen Tabakhane dere
sinin meydana getirdiği büyük batak
lığın kurutulmasına aid proje ve keşif 
evrakı da hazırlanmış ve eksiltmeye 

konulmuştur. 
Bu şubenin bölgesinde bulunan 

Horsunlu sulama kanalı inşaatı ihale 
edilmiş, küçük Menderesteki regüla
tör inşaatı eksiltmeye çıkarılmış bu -
lunmaktadır. 

Beşinci şube: Malatya 

halariyle bunlara aid resimleri bitir
mek üzeredir. Pek yakında bu kısım, 
Merzifon ovasında açılacak sulama 
kanallarının nereden geçeceklerini 
tesbite başlıyacaktır. 

Bundan başka diğer kısımlardan ta
sarruf edilen elemanlarla teşkil edi
l.en bir posta Erbaa ovasının sulanma
sına aid kanal geçeklerile rekülii tör 
mahallini tayin etmekle uğraşmakta

dır. 
Bu şube bölgesinde bulunan Aptal 

ırmağının yatak değiştirmesi i~yle 
Hamzalı ve civarı bataklığının kuru
tulması işleri ihale edilmiş bulun.mak
tadır. 

On birinci şube: Van 
Van ve Havasur ovalarının Şamram 

suyu ile sulanmasına aid etüdler bit
miş ve projeler hazırlanmıştır. Bu pro
jelerden Edrcmid'e kadar olan 78.989 
liralık kanal kısmı iki parça olmak ü
zere ihale edilmiştir. İnıaata devam e
dilmektedir. Diğer parçaların ihalesi, 
bu kısımlar için verilecek tahsisat i
çinde olmak üzere ileride yapılacak
tır. 

On ikinci §ube: Erzincan 
Bu şube i~inde bulunan sağ sahil 

bataklığının kurutulması işi 154.901 
liraya ihale edilmiştir. Bugün Erzin
candaki posta sol sahil bataklığının 

hartasını almakla uğraşmaktadır. Er
zincan ovasının sulanması için açıla
cak ana kanala aid erazinin mesa
haları bitirilmiş ve projelerin hazır
lanmasına başlanmıştır. Bundan ba~ka 
sağ sahil kurutma sahasında yapılacak 
dört köprünün projeleri yapılmıştır. 

• *. 
Yukarıda izah edilen bu işlere aid 

harcanacak para 4.300.000 liraya var
mış bulunmaktadır. 

Su işlerimizin mühim bir kısmını 
teşkil eden baraj ve rekülatör proje
leri bunların esas vaziyetlerinin tes· 
biti için inşa edileoekleri mahallerde 
yapılacak sondajlara göre hazırlan
mak mecburiyeti hasıl olmuş olduğun
dan bütün baraj ve rekülatör yerlerin
de yapılacak sondajlar 184.528 liraya 
ihale edilmiştir. 

uı;uı 

f •pan-ya' da1d yabancı 
gönüllüler 

Franko komiayonlann 
gelmesini kabul ediyor 

San Sebaatiyan, 20 (A.A.) - Reuter 
ajansının öğrendiğine göre general 
Franko, gönüllülerin geri alınması i
çin İspanyada her iki taraf nezdine 
bir tahkik komisyonu gönderilmesi 
teklifini esas itibariyle kabul etmiş ve 
İngiltere delegesi bu yolda bir nota 
vermittir. 

Maaınafih notada bazı ihtiraz kayıt
ları dermeyan olunmakta ve bir kaç 
noktai nazar hakkında da mütemmim 
izahat istenmektedir. 

lspa11)-a'ya cephane götüren 
bir gemi tevkif edildi 

Londra, 20 (A.A.) - İngiliz amiral
liğinden bildirildiğine göre . Grey
hound ismindeki ingiliz muhribi İs
panyaya cephane nakliyatı hakkında
ki kanuna muhalif hareket ettiğinden 
dolayı African Mariner ismindeki yük 
gemisini tevkif etmiştir. 

African Mariner vapuru, Maltada 
nezaret altına alınmıştır. 

B. Stoyadinoviç 
Romaya gidiyor 

Roma, 20 (A.A.) - Yugoslavya 
başbakanı Stoyadinoviç ilkkanunun 
beşinde Romaya gelerek kont Ciano
nun İtalya - Yugoslavya anlaşmala
rının imzasında Belgrada yapmış ol
duğu ziyareti iade edecektir. 

Çoktanberi derpiş edilen ve fakat 
tarihi tesbit edilmemiş olan bu ziya
ret, yeni Yugoslavya elçisi Hiristiçin 
itimadnameleriııi, "kral ve impara
tor,. namına takdim etmesiyle İtalyan 
imparatorl ı;unun Yugoslavya tara
fından tanınması ve mühim bir yugos
lav askeri heyetinin !talyada seyahat
te bulunması neticesinde kati mahiyet 
almıştır. 

Macar baş ve dış 
Bakanları Berline 

gittiler 

Üç şantajcı 
yakalandı 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Şehri
mizde bir şantajcılık lıvakası olmuf ve 
suçluların hepsi suçüstü yakalanarak 
adliyeye verilmişlerdir. Hadise JUdur: 

Bundan birkaç hafta evel, şehrimiz
de kitre ticaretiyle ~gul olan Avus
turya tebaamdan Şaılıinter adlı şahsa 
bir mektub gönderilmiJtir. Bu mek-

tubda, bir pasta kutusunun içerisine 
2000 lira konularak Bostancı iskele-

sinde bekliyecek şahsa teslim edilmesi 
yazılmakta, aksi takdirde kendisinin 
öldürüleceği bildirilmekte idi. 

Tacir bu mektubu polise vermiş ve 
polis de Bostancı iskelesinde va.kanın 
faillerini yakalamak üzıere tertibat al
mıştır. 

Ayın 19 uncu günü istenilen parayı 
bir pasta kutusuna koyarak iskeleye 
giden tacire telefonla parayı adresi 
tarif olunan bir pastacıya bırakması 
bildirihnittir. Bunun üzerine gerek ta
cir, gerek polis memurları pastahane
ye giderek mektubu yazan Lombo ve 
Koçoyu suçüstü yakalamıştır. Bunlar 
verdikleri ifadede bu işi Yorgi adlı 
bir şahsın teşviki üzerine yaptıkları
nı söylediklerinden Yorgi de tevkif 
olunmuştur. 

İki katil dün idam 
edildi 

Aydın, 20 (A.A.) - Parasına tama
an çakmak fitili ile boğarak bir va
tandaşı öldüren Çinenin Demirci kö
yünden Ahmed ile Osman hakkındaki 
idam hükmü bugün infaz edilmiştir. 

lşyerlerinin sağlık tertibatı 
ve içtimai sigorta 

İstanbul, 20 (Telefonla' - İş kanu
nu mucibince iş yerlerinde alınması 
lazım gelen sağlık tertibatını tesbit 
eden yeni nizamnamenin kanunu evel 
içinde çıkarılacağı, içtimai sigorta ka
nununun da yakında tekemmül edece
ği haber veriliyor. 

Sivas - Erzurum tahvilleri 
büyük rağbet görüyor 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Srvas
Erzurum istikrazının dördüncü ter
tib tahvilleri bugünden itibaren sa
tılığa çıkarıldı ve büyük bir rağıbet
le karşılandı, 

Küçük il&n 

ŞARTLARI 
Dört satırlık küçük ilinlardan~ 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kurut 
Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük ilinlann her defası 
için 10 kuruı almır. MeseHi 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her ıatır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin lZO harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruı alınır. .................................................... : 

Satılık : 

Her tarafta • Satılık • Arsa, Ev ve 
Apartmıanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 
Tel: 2181 3-6304 

Satılık arsalar - Y enişehirde Se
lanik caddesinde Maliye şubesi karşı
sında 592, 439, 423, metre murabba-
ında. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık arsa - Çıkrıkçılar caddesi 
tapu kadastro okulu arkasında Say -
lavlar sokak 121 metre çapında bir 
arsa satılıktır. Talibinin mezkur okul 
ittisalinde muakkip Bay Hacı Meh -
medle görüşmeleri. 3-6466 

İran sefaretinin şehir tarafındaki 
sırtında ve ana asfalta 300 metre mesa
fede Ankaranın bütün ufuklarına ha
kim manzarası olan imar hududu için
deki 1400 metrelik bağ 2000 liraya sa
tılıktır. Telefon: 2092 3-6501 

Satılık arsalar - Yenişehir Su de
posu İş Banaksı köşkü karşısında vez
nedar Bay Osmanın apartımanı yanın
daki 734 M2 arsa üç daireli inşaat pl3.n 
ve ruhsatnamesiyle birlikte 3500 lira
ya acele satılıktır. Telefon: 2092 

3-6500 

Müteferrik ı 

Ahnan ailesi yanında oda aranı
yor - Bir ingiliz bay alman ailesi ya
nında iyi lisan öğrenmek için bir veya 
iki mobilyalı oda arıyor. F. İngiltere 
aefareti Çankaya. 3-6514 

it Verenler ı 

bilecek bir bayana ihtiyaç vardır. 
zu edenlerin tekliflerini Posta Icud 
482 ye bildirmeleri. 3-6504 

lş Arıyanlar : 

Bir bayan İ§ arıyor - Ev işi ve 
cuk bakmasından anlar. Arzu edd 
rin Ulus'a S. N. rumuzuna mür~ 
lar. 3-6527 

Diplomalı ve tecrübeli bir bay,. 
Fransızca ders veriyor. Ulus gazet6 
ne L.l. rumzuna müracaat. 3-6525 

Bir bayan iı arıyor - Ev işi 
çocuk bakmasından anlar okur ~ 
biraz fransızca bilirim. Y azıhaneleıf 
de çalışırım. Merkez pastahanesi Y' 
Restan S. N. rumuzuna mektupla d 
racaat. 3-6536 

Kiralık 

Kiralık - Yenişehir Atatürk 116 
varı Balıt Ap. altında Anıl manifotl 
mağazasının nısfı 20 lira aylık ile ~ 
ralıktır. Güneş kundra ma~ 
sorunuz. Tel. : 3588 3-641 

Kiralık daire - Kavaklıdere iri 
sız macar ve Yugoslavya Sefaretlt 
arasında birinci kat (methal ayrıd' 
beş oda, geniş bahçe elli lira. Mjjlf 
c:aat: Telefon 3843 3-6269 

Kaloriferli daire - Aln oda baJI 
v. s. Çankaya caddesi, Sarı köşk ~ 
şısı No. 49. Şekerci Hacı Bekire 1' 
racaat. Telefon (3050) 3-6412 

Kavaklıdercde 6 odalı - Ka~ 
derede Otobüs durağına bir ~ 
mesafede iki katlı ,altı oda, bir sal 
bir hol, bütün konforu haiz be~ dön' 
bağiyle birlikte yeni bir ev kiralı~ 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3-628 

Bir bay için - Möble, banyolu 
konforlu bir oda. Yenişehir Tıl9' 
caddesi, Yiğitkoşun Sokağı, No. ıs 

3-6457 
Kiralık Ev - 4 oda, 1 hol, and' 

banyo, su, elektrik, havagazı va~ 
Yenişehir Demirtepe Akbay so"' 
No: 4 3-64 

Kiralık - Sıhhiye Vekaleti katf 
sı Çağatay sokak No. 5 Deniz apart' 
marn. Antre, .servis kapısı ayn 3 od' 
hol su, elektrik, havagazı, çok kulll 
nışlı. 3-6516 

Genişliği 35.000 hektar olan Akçe
dağ ovasının bu yıl 15.000 hektarının 
•ulanması için genişletilmesi kararla
§&ll Sultansuyu arkının uzunluğ~ 50 
kilometredir .Suyun kabartılacagı ye
re bir regülatör inp. edilecektir. Sur
gü suyundan da faydalanmak için 14 
kilometre uzunluğunda bir kanal ya· 
pdmıştır. 

Büyük su faaliyetine muhtelif ova
ların sulanması işi dahil bulunduğu 
cihetle bu yerlerde yapılacak sulama 
işlerinin birinci ve ikinci derece ka
nallarının geçirilmesi ve sulanacak e
razinin kadastronun yapılması için 
hartasının alınmasına lüzum görül
mektedir. Fenni şartnamelerinin ha
zırlarunası için mütehassıslardan mü
rekkeb bir komisyon kurulmuıtur. 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Başbakan 
ve Bn. Daranyi refakatlerinde harici
ye nazırı Kanya ve maiyetleri olduğu 
halde 13.20 de alman hükümetini res
men ziyaret etmek üzere Berline hare
ket etmiılerdir. Macar devlet adamla
rı, alman devlet adamlarının riyaretle
rini iade etmek üzere Almanyaya git
mektedirler. 

Bir bayan aranıyor - 5 yaımdaki 
Divriki ve Diyarbakır'a giden çocuğuma nezaret ve ev itlerini yapa-

Kiralık büyük daire - Sıhhiye W 
kfileti ittisalinde Sağlık so. No. 6 Sfı 
im Demir apartımanırun S numara 
dairesi 6 oda iki büyük salon ve bütii 
konforu havidir. Aynı apartımanın 
numaraaına müracaat. 3-6518 

Malatya ovasının sulanması işi ü
zerinde çalışmalara faaliyetle devam 
edilmektedir. 20.000 hektar araziyi 
sulayacak olan ana kanalla regülatör 
projeleri hazırlanmıştır. Ayn bir kısım 
Sürgü suyuna aid geçek ile uğraş
maktadır. Su işleri müşaviri tarafın -
dan verilen direktif içinde şube mü -
hendisliğince hazırlanmış olan Derme 
regülatörü, merkezce tetkik edilmek· 
tedir. 

Altıncı şube: Adana 
Bu şubenin bir kısmı, Seyhan sağ 

sahili sulama kanalının arazi üzerin · 
deki mesahalarını bitirmiştir. Projeler 
hazırdır. Seyhan sağ ve sol sahilinde 
mevcud sedlcrin genişletilmesi, yük · 
seltilmesi ve kısmen yeni sedler yap• 
ması işlerine aid arazi üzerindeki ölç 
meleri bitirerek projeleri hazrlamış· 
tır. Bunlardan sağ ve sol sahil ana ka· 
nallan kazılması ve sınai imalatı ek -
siltmeye konulmuştur. 

Başka bir kısım, Bedran regülatör 
yerine aid planları alınmış ve Bedrar 
sağ sahili sulama kanalı ile sol sahilin 
tamamlanmamış sulama kanalı proje· 
lerini hazırlamıştır. Bedran suyu üze · 
rine yapılacak regülatörün projesi 
merkezce hazırlanmıştır. Projeleri 
merkezce tetkik ve tasdik edilmiş o
lan bu çalışmalar eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

}'edinci şubt>: Pımırlmşı 
Geçen yıl bu bölgede J:ıaşlanmış o· 

lan kanalların kazılmasına aid islerin 
sonu alınmaktadır. Bundan başka ka· 
zancık kanalı kazısına aid 12.000 lira
lık son kısmı müteahhidine ihale edil
mittir. 

Bu şubenin geri kalan kanal işle
riyle prizlere aid projeleri bitirilerek 
inp.ata geçilecektir. 

Sekizinci *ube: Samsun 
Bu şubenin bir kısmı Kaz ovasını 

sulamak için Tokad çayı üzerinde ya· 
pılacak regülatör mahallinden itiba · 
ren on beş kilometreden fazla bir kıs
mın planlarını bitirm.ij bulunmaktadır. 
Bugün bu kısım, tayin edilen ve uzun· 
luğu kırk kilometreyi bulacak olan ka
nal geçeğine aid keşif evrakını hazır· 
lamıştır. 

Baıka bir kısım Merzifon ovasını 
sulayacak olan Tersakan çayının baş
langıcında baraj vazifesini görecek o
lan Ladik gölü ve civarının ve rekülii
tör mahallinin zemin üzerindeki meaa-

Küçücük "litre" lerimfale 
büyük havacılık davamızın 
hallini kolaylcıştırm(f oldu
iumuzu unutmıyalım. 

davetliler 'döndüler 
Srvas - Divrigi hattının açılma 

töreni ile Diyarbakır - Irak - İran hat
tının temel atma töreninde bulunan 
davetliler dün saıbah saat 9,30 da hu
susi bir trenle Adana yoliyle şehri
mize dönmüşlerdir. 

Deniz harp okulu 162 vaıında 

Cilulun anıtı önünde yapılan tören 

<.ienç bahriyeliler l(eçıd resmı yapıyorlar 

Deniz Harb Okulunun en e•ki mezunu miralay T evlik 

161 inci bakla damgalanıyoı 

E•ki devirlere aid alaylar: 
lal aka 

• 

DAKTİLO KURSU 
42 • • 

ıncı DEVRE 
42 n<:i devre 1. llkkanun. 937 de başlar. 
En son kayıt 7. llkkfuıun. 937 de biter 

Tahsil aranmaksızın herkes alınır. 
Mezunlara (2) ayda DiPLOMA verilir. 

Kınacı Han No. 7 Tel: 3714 

Kumbar~ biri 
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12.000 kilo kereviz 
alınacak 

:.\nkara levazım amirliğinden : 
. 1 - Harb okulu ihtiyacı için 12000 

kilo kereviz açık eksiltme ile ı3.ll. 
937 saat 15 de Ankara levazım amir
liği satın alına komisyonunda alına
caktır. 

2 • Muhammen bedeli 1440 lira ilk 
t~~inatı 108 liradır. Şartnamesi her
gun komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikaları ve teminat mektub 
veya tnakbuzlariyle belli gün ve saat· 
te komisyonda bulunmaları. 

(4149) ~ 3-6203 

20.000 kilo elma 
eksiltmesi 

~nkara Levazım Amirliğinden: 
1 - Ankara garnizon ve harb oku

lu ihtiyacı için 20.000 kilo elma açık 
~ksiltnıe ile 23.11.937 saat 14 de An

ara levazım amir lig-i satın alma ko-
ın· ısyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 lira ilk 
t~~inatı 300 liradır. Şartnamesi her 
g~n komsiyonda görülür. Eksiltmeye 
gı:eceklerin kanuni vesika ve ilk te· 
~ın~t mektub veya makbuzlariyle bel
i gun ve saatta komisyonda bulunma-
arı. ( 4148) 3-6202 

54.000 Kilo Un alınacak 
'A~kara . Levazım Amirliği Satın 

Komııyonundan: 

1 
1 

- Polatir garnizon için 54000 ki
g~;nun kapalı zarfla eksiltmesi 29.1 ı. 

saat 14 de Polatlı askeri satın al
ına kom· 

2 
ısyonunda yapılacaktır. 

11 ~ M~hammen bedeli beher kilosu 
lif ~ş ılk teminatı 446 lirad1r. Tek
nu:1t tubları sa. 13 e kadar kabul olu
ii · steklilerin şartnamesinı görmek 

zere her .. 
çin belli g~n ve eksiltmeye işt!rak ~-
kalar· 

1 
gun ve saatta kanunı vesı

ıy e ko . 
(4185) mısyona müracaatları. 

1 3-6312 8·500 kilo sade yağ 
alınacak 

"-nkara le A • ı·~· d 
1 _ . va~nn amır ıgın en ı 

\ İzmır mustahkem mevki kıta. 
tının 18500 kilo sade yağı kapalı 

:arfla 25 2. teşrin 937 saat 16 da İzmir 
"Yevavım §.mirliği satın alma komis-

onunda alınacaktır. 

il~~ ~uhammen bedeli 17205 lira 
t- mınatı 1290 lira 38 kuruştur. 
~artnanıesı· h .. k . 
tiileb· . e: gun omısyonda gö-
atten ılı:. Teklıf mektubları belli sa
ol hır saat evveline kadar kabul 
1. unur. İsteklilerin ticaret odası ve 
ıı:anun~ 
ltaı . ı ve şartnamesinde yazılr vesi-

arıle komisyonda bulunmaları. 
(4158) 3-6235 

60.000 kilo patates 
alınacak 

k../\dnkara levazım amirliği Sa. Al. 
· an: 

ha~b- Ankara garnizon'' birlikleri ve 
Pata okulu ihtiyacı için 60000 kilo 
•aat tes açık eksiltme ile 25. ıı. 937 
•at 14 de Ankara Levazım Amirliği 

2
1
n alma komisyonunda alınacaktır. 

tel'tl:- l\fohaaunen bedeli 3600 lira ilk 
gu

11 
ınatx 270 liradır. Şartnamesi her 

tel'tl· komisyonda görülür. İsteklilerin 
gu ınat ve kanuni vesikalariyle belli 
rı n \te saatte komisyonda bulunmala-

( 4145) 3-6263 

SO.ooo kilo ispanak 
alınacak 

l .ı\nkal"a levazım amirliğinden : 
ihti ~ A.nkara garnizon ve harb okulu 
eıcs?ıacı için 50000 kilo ispanak açık 
ltara ~rne ile 24.11.937 saat 15 de An
lllis eva.zım amirliği satın alına ko-

Yonu d 2 n a alınacaktır. 
telll: Muhammen bedeli 4000 lira ilk 
&'i.inınatı 300 liradır. Sartnamesi her· 
belli k~.rnisyonda görüİür. İsteklilerin 
"e;r gun \>e saatte ilk teminat mektup 
riı a ll'lakbuzları ve kanuni vesikala· 

e Itoın· 
ısyonda bulunmalarr. 

----- (4150) - 3-6204 

•ıHm@rıım.gıatttı 
lVIahkemeye çağırı 

d Ankal"a Kadastro Mahkemesin• en : 

\>e ~~Şın liac1.. Memi mahall.esinde~ 
lar ~urnu ogullarmdan Alı çocuk 
hi/ Alı Rıza ve Hasanın Demirci Ta: 
nı··d"e Seyid aleylerine açtığı menı 

u ahaı ~ la e davasından dolayı davacı-
la; Ali Rıza ve Hasanın ikrunetgah· 
ne tnda bulunmadıkları gibi elyevm 

rede d·-· lllüh . oturduklarının da bilinme ıgı 
tan aşır tarafından verilen meşruhat· 
Veki~.nl~şıldığından müddeaaleyhler 

ının talebi ve usulün 141. mad~ 

uı:us - -

desi mucibince ilnan tebliğat icrası
na karar verilerek muhakemeleri 
14. 12. 1937 Salı günü saat 14 de ta· 
lik edilmekle davacıların o gün o 
sıı,atte Ankarada ateş hanında kadas
tro mahkemesinde bulunmaları ve bu
lunmadıkları takdirde haklarında g1· 
yaben muhakemenin yapılacağı teb
liğ yerine kaim olmak üzere il§n o-
lunur. 3-6531 

M. M. bakanhğı 

Fotograf malzemesi 
eksiltmesi 

M. M. Vekaletinden : 
ı) 35 kalem fotoğraf malzemesi ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. . 
2) Tahmin edilen bedeli 5800 ltra 

olup ilk teminat parası 435 liradır. 
3) İhalesi 23 birinci kanun 937 per

şembe günü eaaat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü mad·delerinde 
istenilen belgelerile birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale gününde 
en geç bir saat eveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonunna vermeleri. 

(4137) - 3-6205 

Y enişehirde satılık 
arsa 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Yenişehirde 1057 inci adada 
1 parselde 856 metre murabbaı arsa 
on beş gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3424) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (255,80) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti· 
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 3 kanunuevvel 937 
cuma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (4280) 

3-6469 

Bina sıva ve badanası 
için eksiltme 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Terfi dairelerile depo idrostat 

binalarının bazı aksamının dahill sı
va ve badanalarının tamiri on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 • Keşif bedeli (586,59) lirad'l'. 
3 - Muvakkat teminatr (44) liradır. 

4 - Şartname ve keşifnamesini gör-Çelik malzeme 
eksiltmesi 

M. M. Vekaletinden : 

• mek istiyenlerin hergün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 26 teşrini
sani 937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 

1} 7820 kilo çelik malzemesi kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 6500 lira O· 

lupı ilk teminat parası 487 lira 50 ku 
ruştur. 

İhalesi 22 birinci kanun 937 çarşam
ba günü saat 15 dedir. 

4) Eksiltmeye girecekle':'in 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile birlikte teminat 
ve teklif mektuplarmı ihale günü en 
geç bir saat evıeline kadar M.M.V. sa 
tın alma komisyonuna vermeleri· 

( 4138) - 3-6206 

Fırın tamiratı yapılacak 
M. M .Vekaleti Satmalma Komis· 

yonundan: 
İstasyondaki askeri furunlarda 

820 lira 13 kuruş keşifli tamirat pa· 
zarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığ1 23-11-937 çarşamba gü
nU saat 10 da M. M. V. satmalma Ko. 
da yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi 
her gün öğleden sonra komisyonda 
görülür. . 

Pazarlığa girecekler 61 lıra 51 ku-
ruşluk ilk teminatlarile birlikte pa
zarlık gün ve saatında M. M. V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

(4286} 3~6490 

Asker1 fabrikalar 

95 adet elektrik motörü 
ve teferrüatı 

keri fabrikalar Umum Müdür. 
AS K . 

lüğü Sabnalma omı~yonundan : 
Tahmin edilen bedelı ( 17000) lira o-

l ukarıda yazılı 95 adet elektrik 
any tAkA 

motörü ve teferr~~ ı_ s erı fabrika-
lar umum ınüdilrluğü satın alma ko· 
misyonunca 3.1.938 ~az~rtesi günü sa
at 15 de kapalı zarf ıle ıhale edilece_k-
. Şartname parasız olarak komıs

tır. 

yondan verilir. . 
Talihlerin mu\fakkat temınat olan 

(1Z75) lirayı havi teklif mektubların·ı 

kur günde saat 14 de kadar komis-
mez k d' 
yona vermeleri ve en ılerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
1 rindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 
a~te komisyona müracaatları. 

(4199) 3--6401 

Düzeltme 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satınalma Komisyonundan : 
8.12.937 çarşamba günü saat 15 de 

kapah zarfla ihale edileceği Ankara'
da Ulus, İstanbulda Son Telgraf ve 
tzmirde Anadolu gazeteleriyle 15. 17. 
19. 21 birinci teşrin 1937 günlerinde 
ilan edilen 95 adet elektrik motörü 
~artnamesinin tediye şartlarında bazı 
değişikli yapılmasına zaruret hasıl ol
duğundan mezkur günlerde çıkan i
lanlar hükümsüzdür. (4184) 3--6400 

·Ankara . Belediyesi 

35 ton gürğen 1 O ton 
tahta parçası alınacak 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Belediyeye alınacak 35 ton gürgen 

odunu ile 10 ton tahta parçası 10 ka
nunu evel 937 cuma gününe kadar bir 
ay içinde pazarlıkla alınacağmdan is
teklilerin her cuma ve salı günleri sa
at on buçukta belediye encümenine 
ınüracaatlan. (4190) - 3-6316 

(4189) 3-6315 

Yeni şehirde satılık 
arsa 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Yenişehirde 1054 üncü adada 

19 parselde 730 metre murabbaı arsa 
on beş gün müddetle a~rk artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3650) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yaz1 işleri kalemine ve 
isteklilerin de 3 kanunusani 937 cu
ma glinü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (4279) 

3-6468 

Y enişehirde Arsa 

satılacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Yenişehirde 1054 üncü adada 

12 parselde fazla olarak zuhur eden 
101,75 metre murabbaı belediye ma
lı arsa on beş gün müddetle açık ar· 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 508,75 li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (38) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen-
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 3 kanunuevvel 937 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. ( 4282) 

3-6470 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Küçük Y ozgatta 
yaptırılacak memur 

evleri 
Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 Şartname, keşifname ve planına 

göre Küçük Yozgatta yaptırılacak 3 
odalı memur evinin inşası pazarlıkla 
eksiltmeye konmuştur. 
il - Eksiltme 23.11.937 tarihine rast

layan salı günü saat 14 de Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki a· 
lım komisyonunda yapxlacaktır. 

III - Keşif bedeli 3730.95 lira ve 
muvakkat teminat 280 liradır. 

IV - Şartnameler 19 kuruş mukabi· 
!inde hergün inhisarlar inşaat §Ubesin
den ve inhisarlar Ankara başmüdürlü
ğünden alınabilir. 

V - İsteklilerin diplomalı, mühen
dis veya mimar olmaları veyahut bun· 
}ardan biriyle müşterek bulunmaları 
lbımdır. İstekliler münakasa günün· 
den evel vesikalarını ibraz ederek pa· 
zarlığa girebilmek için inşaat şubesin· 
den ayrıca vesika almalıdırlar. 

VI • İsteklilerin eksiltme için ta· 
yin olunan gün ve saatte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri itan olu· 
nur. (7473-4162' - 3-6254 

Harita Umum Md. 

Telef on tesisatII 
eksiltmesi 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
1 • Muhammen bedel 990 lira Harta 

Genel direktörlük dairesi dahilinde 

telefon tesisatı açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - İsteklilerin şeraiti anlamak üze
te hergUn ve eksiltmeye gireceklerin 
de 74 lira 25 kuruşluk teminat mak
buzlarile 22.11.937 pazartesi günü saat 
10 da Cebecide Harta genel direktör
\ük Satxn alma komisyonuna gelmele· 
ri. (4135) - 3-6207 

Hesap ve yazı işleri 
memuru alınacak 

Harita genel direktörlüğünden : 
Harita Genel Direktörlüğü Leva

z1m şubesine hesab ve yazı işleri için 
(52) lira ücretle ve talihler arasında 
müsabaka ile bir memur alınacaktır. 
İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 
mesai günlerinde öğleden sonra zat 
işleri şubesine müracaatları ilan olu-
nur. ( 4289) 3-6493 

-:~ ·Vakıflar Umum Md. 
t.. .. 

Artırma usulile üç 
değirmen satılıyor 
Vakıflar Genel Direktörlüğün

den: 
ı _ Eskişehirde mazbut vakıflar· 

dan Akarba~ı, defterdar ve çeribaşı 
adlarındaki üç değirmenin mülkiyet· 
teri satılmak üzere 2.11.937 gününden 
25.11.937 gününe kadar şartnamesi 
mucibince kapalı zarf usuliyle artt1r
maya konulmuştur. 

2 - Her Uç değirmenin birlikte 
muhammen bedeli (70.000) liradır. 

3 - İhale bedli dört taksitte alma
caktır. Birinci taksit hini ihalede ni
hayet bir hafta içinde peşin verilecek 
ve diğer üç taksiti müvasi mikdarlar 
üzerinden ihale tarihinden i tibarıen 
birer sene fasıla ile üç senede ve her 
taksit sene başında nakden ödenecek· 

tir. 
4 - İhalesi 25.11.937 tarihine mü

sadif perşembe günü saat 15 de Eski· 
şehir Vakıflar müdürlüğü ihale ko
misyonunca Vakıflar umum müdürlü· 
ğünden tasdikına talikan yapılacak
tır. Bu saate kadar teklif mektubu ve 
teminatı vermemi§ olanlar artırmaya 

kabul edilmiyecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen 
bedele göre (4750) liradır. 

6 -- Satışa aid şartname Ankarada 
Vakıflar Umum Müdürlüğü emlak 
müdürlüğünde, İstanbulda İstanbul 

Vakıflar başmüdürlüğünde, Eskişe· 
birde Vakıflar Müdürlüğünde parasız 
verilir. 

7 - Artırmaya iştirak edenler şart
namenin bütün muhteviyatını kabul 
etmiş sayılır. (4120) - 3-6209 

-Maliye bakanhğı 

25 ve 10 
kuruşluklar 
Maliye Vekôletinden 

2257 numaralı kanun-
la verilen salahiyete is
tinaden yenilerinin pi -

İneboluda pazarlıkla 

mekteb yaplacak 
Kastamonu vilayeti daimi encü -

meninden: 
1 - İneboluda yapılacak mektebin 

inşası için mlinakasa müddeti içinde 
talih çıkmadığından 1.11.937 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur 

2 - 24820 lira 40 kuruf keşif bede
li olan bu mekteb için bu sene muhas
sas dört bin liralık kısım yapılacak

tır. 

3 - Münakas şartnamesi ve keşifna· 
me ve evrakı saire encümen kalemin
de görillebileceği gibi keşifname hak· 
kında muktazi malumat nafıa müdür
lüğünden öğrenilebilir. 

4 - Pazarlık müddeti 30.11.937 ta
rihine müsadif salı günü ııaat onda bi· 
tecektir. Saatm geldiğinde Kastamoni 
hükümet konağında encümen daire
sinde yapclacak pazarlık neticesinde i
hale edilecektir. 

5 - İstekliler 7338 liranın yüzde 
yedi buçuğu olan 300 lira dipozite ve
receklerdir. Bu teminat 2490 numaralı 
kanunun on altıncı maddesinde tadad 
olunan istikrazı dahilii, Erğani demir 
yolları tahvilleri de kabul edilir. 

6 - İsteklilerin ihale saatından evcl 
encümen dairesine gelmeleri ilan olu-
nur. (4257) 3-6445 

Taşköprüde pazarlıkla 

mekteb yapılacak 
Kastamonu vilayeti daimi encü

meninden: 
1 - Taşköprüde yapılacak mekte

bin inşası için münakasa müddeti i
çinde talih çıkmadığından 1.11.937 ta
rihinden itibaren bir ay müddetle pa· 
zarlığa konulmuştur. 

2-24393 lira 37 kuruş keşif bedeli o
lan bu mekteb için bu sene muhassas 4 
bin lira ile halk tarafından mahallinde 
teberru edilen ve talihler tarafından 
aynen kabulü lazım gelen kereste, ki· 
reç, tuğla gi ... i malzeme bedeli 3338 li· 
ra ki ceman 7338 liralık kısmı yapıla
caktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve keşif
name evrakı saire encümen kaleminde 
görülebileceği gibi keşifname ~a~kı~
da muktazi malUmat nafıa mlidurlu
ğilnden öğrenilebilir. 

4 - Pazarlık müddeti 30.11.937 ta
rihine müsadif salt günü saat onda bi
tecektir. Saatin geldiğinde Kastamoni 
hükümct konağında encümen daire· 
sinde yapılacak pazarlık neticesinde 
ihale edilecektir. 

5 - İsteklilerin 7338 liranın yüzde 
yedi buçuğu olan 550 lira 35 kuruş di
pozite vereceklerdir. Bu teminat 2490 
numaralı kanunun on altıncı madde· 
sinde tadad olunan istikrazr dahili, 
Ergani demiryolları tahvilleri de ka
bul edilir. 

6 - İsteklilerin ihale saatından e· 
vel encümen dairesine gelmeleri ilan 
olunur. (4258) 3-6446 

Buldana akıtılacak 
su tesisatı 

Buldan Belediyesinden : 
ı . Kapalı zarfla 29.9.937 gi,inünde 

eksiltmeye konulup Ulus gazetesinin 
5799, 5794, 5789, 5784 numaralariyle i· 
lan edilen Buldan kasabasına akıtıla
cak su yolu yapısına istekli çıkmadı· 
ğmdan 17842 lira 71 kuruş bedeli ke
§ifli boru ve teferrüat1 satın alınması 
ayrı ve 7120 lira 44 kuruş lııeşifli boru 
ferşi, kaptaj ve sair inşaat kısmı ayrı 
olarak evelce ilan edilen şartlar daire
sinde kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

yasaya çıkarılmış olma- 2 - Boru ve teferruatının muvakkat 
teminatı 1338 lira 3 kuruş boru ferşi 

Si İtibarile eski nikel yir- ve sair inşaatın muvakkat teminatı 534 
• lira 3 kuruştur. 

ffil beş kurUŞİUklarla 3 - Eksiltme 25 ikinci teşrin 937 
çarşamba günü saat on beşte Buldan 

bronz on kuruşluklar 30. belediyesinde teşekkül edecek beledi
ye encümeni huzuriyle yapılacaktır. 

11.937 akşamından son- 4 • latiyenler evelki ilmda bildiril· 
diği gibi §artnameleri ve buna aid ev-

ra tedavül etmiyecektir. rakı Buldan belediyeııindc ve Denizli 

İşbu paralar bu tarihe Nafıa müdürlüğünde ince;~~2e~~lirler. 

kadar bilumum malsan- ..111111111111111111111111111111111111111a.. 

dıklarile hazine vezne- E a·· I . s·· 1 E = or- şıt- oy eme : 
dar lığını yapan Merkez ~ : 
Bank Z. t B .,11111111111111111111111111111111111111r 

ası ve ıraa an- · 
kası şubelerine müraca- dar ancak malsandıkla -
atla mübadele ettiril - rma ve merkez bankası 
melidir. ve şubelerine tediya tta 

Bumüddetin inkiza- kullanabilirler. 
smdan sonra bu cins pa- Keyfiyet halkın na-

Koplonh 
• 
ıçme suyu 

Eskişehir Belediye 
Reisliğinden: 
Bittahlil mikyası (1) 

olan Eskişehir Kaplanlı 
içme suyunun 65 - 70 ki 
loluk damacanaları An .. 
karada YeniHalde3No: 
da bayi Aziz deposunda 
yüz Kuruşa satılmakta 
drr. Sayın halkımızın bt 
sudan istifade etmeleri 
rica olunur. 3-6394 

Kapalı zarf usuliy le 
eksiltme ilanı 

Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü· 
ğündcn: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: (Tun· 
celi vilayeti içerisinde Mam~ki, .~e· 
yithan, Şehsu, Türüşmek, köprülen ın· 

~.aatıdır.) . . 
Bu ~in keşif bedelı 173,000 lıradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 

şunlard1r. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayınd1rlrk işleri genel şart

namesi , 
D - Tesviyei turabiye şosa ve kar· 

gir inşaata aid şartname, 
E - Hususi sartname, 
F _ Keşif c;tveli silsilei fiat cet-

veli; metraj cetveli. 
G - Betonarıne köprüler fenni şart• 

namesi, 
İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 

8.50 lira mukabilinde Tunceli nafıa 
müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 30.11.937 salı günii 
saat 15 de Eiazizde Tunceli nafıa mU
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek iç.in is
teklinin 9900 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağ1daki vesikaları haiz 
olup göstermesi Jaznndır. 
A- Nafia vekaletinden alınınıı 

937 sen~ine aid müteahhidlik ehliyet 
yesikası ve ticaret odasından almmış 
sicil vesikası. 

B - Bir teahhüdde en az 7 5000 li
ralık köprü bet<ınarme ve sair inşaat 
yapmış olduğuna dair vesika. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Tunceli naha müdürlü• 
aii dairesine getirilecek eksiltme ko· 
~isyonu reisliğine makbuz muka!:ıilin· 
de verilecektir. Posta le gönderilecek 
mektublarm nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl• 
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul O• 

dilmez. (4183) 3-6311 

Kiralık Ev 
Y enişehirde Kızılaym ar· 

kasında İzmir caddesinde 
Bükreş elçisi B. Subhi Tn
rıöver'in evi kiralıktır. Gör
mek istiyenler evin pek ya
kınında bulunan Balkan Ce
miyeti merkezinde B. Osma
na müracaat edebilirler. 

MÜKEMMEL EY 
Yenişehrin mutena yerinde 

yolu asfalt altı od3 bahçeli ve 
müstakil yeni bir ev çok müsait 
şeraitle kiraya verilecektir. Sü
mer Bank Merkez binasında a
vukat Saim Akanda müracaat. 

Ankara memurlar kooperatifinden 
aldığım muvakkat makbuzları zayr 
ettim. Esas hisse senetlerini alaca
ğımdan mezkur makbuzların hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

Ankara erkek muallim mektebi 
sabık terbiyei bedeniye muallimi 

Mehmet 

Zekıcıen satın aldığım Ziraat ve
kaletince 1/ 64 sayı ile müseccel Cey
lan adlı yarış atının Petiğrisini kay· 

radan ellerinde kalan - zarı dikkatine arzolU - b~t~im ... Ye~ieini alacağımdan eski· 
sının hukmu yoktur. 

lar 1.12.938 tarihine ka - nur. ( 4290) 3- 6530 l Gö~ekvi~~ ;~~~::i ~:~~;rm.a 
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SEFALIN 
Baş-Diş 
ağrıları 

Nezle-Grip 
Oşütmekten 
Mütevellit 

Bütün ağrılan 
Derhal geçirir 

Eczanelerden 
Birlik ve on ikilik 

ambalajlan 

Ruapdaki Kazan Uni•eni
teainden mezun 

Dit Tabibi 
«Azize Taymas'm> 
muayenehane.t P09tane caddesin
de Devrim okulu karfmındaki 

yeni, ''ESEN" apartımamna nak· 
lolunmuıtur. Telefon: 1227. 

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

. 

Berlln'de 
HOTR TEMPO 

Kurfüntendamm'm 
F.ıı modem oteli 

.Adree: Kurfüntendamm 59/60 
i Telefon : .32 .39 11 
• 
iSahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 

D M Se Odı klraıır1 r. • zer :ı3 oda ıek yataklı 2,40 lılark 
Doğum ve bdm balta1ık1an : 4 . . .. .. 

mtltebuaıaı : 2 
~.. . . .. .. 

Viyana unl'fttliteal kadm kll· • :ıı .. .. .. 4,40 .. 
nilderi sabık (Hilf.ar.sti) Adliye • ... ıf :ı ı .. ~ t .. 5,90 ,. 
arayı hizamda Ahmed Şahin •· 5 6 • .. • 6,90 .. 

3,40 .. 

3,90 " 

partunaıuııda bata1anm bbute : ı .. .. .. s.- .. 
.._bat_l•_m_'1_tır:_. __ T_eı_eı_o_n_: _2022 ___ S Otllllllftll lae,,.u.de dar ,.ca: 
----------- İ H ..,_•ve t.l.lott ocmlu.i 

"AS112 tlACI 
KAl"IZUI< ... . . 

fr ...... 

En eıki nasırlan bile pek kısa bir 
samanda tarmmen ve ldSJdhıden çıJra.. 
m. 

! .,,.,,.,_,. Au lf ..,.,,_ .,.,.J 
tlır. : • - . 
Kahvaltı: 1,10 Mark 5 

• 
Tllrk vatandaflara lisan hu-i 

susunda naml Jcolaylık. lllisa-: . . 
lırlerden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-; 
le muhalau edilir. S 

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

l(oıaylık·$•klık 
.... ,.,.. • ..,Yel •alır~İ• · •"' ,. ..... _ ....... .,., .......... . 

.... ....... , ., .. ıh .......... . 
a ...._ ,.,.,.. t••tl• •• ı..ı. .. . 

........... Hııtııt• IMalllr VI• ............................. .... ...................... .,,.,. ....... ,., ... " ., .............. ,. .. ..... ,.,. ,.." .. . 
Jl,,;. "' ..... ..,.... 

TIMl-r4e11t 12 Nı.ı.. .............. , ........... ., . 
•• ...... terlfıllllal "'., ••••• 

' ........... "'9tlı ........ 

Umum! de.P09u: fngilb Kanaulr ec- ----------

sanal. Her eczanede bulunur, ciddi •---------' 
ft nıileuir bir n•ır iltcıdır. Dr. Galib Gök'er 

Gülhan. hutanesi nipiye Ml'İri· 
.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. pb _.. maa.mi 

i Türk antrositi i -..ı..;: :::.':..........., .. 
E F Q 8 E HercUn aileden sonra Poetaban~ S • • • S caddHl Devrim ilk okulu karfı· : z : unda EHn apartunanmda 7 numa-S onguldak vapur § rada ıı..taıanm kabule 1>qıum,.. 
- - tır. relefon: 3549 3-6190 

§ veya vagon içindesa-5 --------·~ - -------~~-------§ olmaktadır. 5 
- -- -i Beher ton\Dl fiatı i - -~ İktisat Vekaletinin§ 
§ tesbit ettiği (17.25) i - -- 1. -: ıradxr. 5 - -- -- -E Antrasit satq Bürom: Tahir i 
5 Han Betinci Kat l.tanbul • i 
i Galata. Telefon: 44918 E = 3 8437 = - -- -"'111111111111111111111111111111111111111~ 

lmtlyas Mhibi " Bqmubarrlri 
F.Jila Rlfla ATAY 

Ulmlllll Ne,riyatı idare eden 
Yan lılerl Mildllrll 

M .. laaF.USFENIK 

Ulu Ba...n: Aıı.hra 

938 PHILCO 

DCUI 

H A S A N 
Yaran yağlı gece ve deniz kremile 

menek§e ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGl 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
İkinci Keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Biylk İkramiye 40.000 Liradır 
Bundan hatka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 Ye 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

· KOH1NOR 
Güzel diı iatiyenlerin macunudur. 

------•REÇETELERINtzt------· 
(Sakarya eczane) ılnden yaptınnı.ı:. Her istediği • 

nls yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Remnt huaust mUe11esata azami 
kolaylık g8ıterilir. Ulus, Halk ıinemuı ııraamda. Tel: 2018 ı-ssı 7 

Juvantin 
saç boyalan 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüamne haıtahaneıi 

cerrahi tefi 
Her giln saat Uçten ıonra evin. 

de haatalarmı kabul eder. 
Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. S 

İki tehlike işareti 
nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlı 

bu ilk aaıne 

GRİPİ~ 
ile bertaraf 
seniz bir çok 
hastalıklara tu 

mak tehlikeıi bit 
göatermiı demekti'ı 

GRİPiN 
Bütün ajrr, ıısı ._ 

1&ncılan derhal dJ# 
dirir, gripe, roır' 

ti.ı:maya, di" sissi' 
adale, bel ağrı1att 
ile kırıklığa ıcaıf 
bilhassa müessirdi" 

3-5978 

icabında günde 3 kate alınabilir. 
İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınmd 

AJIADOLUDAIİ TÜCW ve ESIWWİMIZA 
Lüzumsuz seYahat ve fuzuli yol masrafı etmeden her tür

lü sipariıinizi en müsait ıeraitle lstanbuldan temin 
edebilininiz. 

Sl.,.ts lledell mahn drudOnden somı idellr 

Ciddiyet-Sühulet-Menfaat 
Tafsilat için: "Posta kutusu: 412 lstanbul" adresine yazınız 

"SENTAB 11 

Svenska Entreprenadaktietiolaset 
Stockholm, Svede. (İsveç) 

Iranda Ahucu; köprüm 

lıveç ihracat endüstrisiyle it birliği yaparak, idro • elektn1' 
aantrallan, köprüler, fO&alar, demiryollan, limanlar, kanallar 
gibi her nevi nafıa itleriyle uğr&fllJak üzere letekkül etmittir. 

Doktor A. Ihsan Aksan 
Nümune hcutaneıi dahili lautalılıla r mütelaaaı.._ 
Hastalarını her gün aaat 15 den sonra Kooperatif arkasmda 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 
T~ıelon: 1216 3-5828 

,~::~:i:::e KATRAN HAKKI EKREM 

YENi SİNEMALAR HALK 

fngilb Kanzuk eczanesi liboratu
varlarında hazırlanan Juvantin uç bo· 
yaları mu.ı:ur n zehirli maddelerden 
t1m1men lri olup açlara tabit renkle· 
rinl bah,eder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
ilzerlnde tertib edilmiftir. 

LlNlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KA Ti 

DEVASIDIR. 

BUGUN BUGECE 

Pierre Richard Wilm ve iki japon si
nema yıldın: Sesu Hayakava • Mich
iko Tanaka tarafından tem1il edilen 

YOŞIVARA 

Atk • heyecan - mükemmel bir mevzu 

Aynca - Dünya haberleri 

Seanslar: 11 • ı . 2,45 • 4,45 6,45: 

Gece: 9 da 

radyoları geldi Merkezi: 

Şubeı 

BU GECE 

Maurice Chevalier'nin bu sene çevir
diği en güzel ve en nqeli filimlcrinden 

SEVİMLİ SERSERİ 

Aynca - Dünya haberleri 

Bugün l'ilndüz: GONEŞE l>OCRU 
(Türkçe sözlü) 

Seanslar: 11 • 1 • 2,30 - 4,30 • 6,30 

Gece: 9 da 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddeei Tel. 1230 

Bankalar cadde8i Tel. 2619 


