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Pazartesi Hatay' da bayram yapılıyor · 
Atatürk 
Ve 
Milli kiırtuluı 

'' ••• Onun hüviyet i, Nil sahlllerlntien Çin deniz,: 
]erine kadar uz anan bir efsane olmuıtur· 

YazanıMELZIG 

Ge~nlerde alman müverrihi Mel
ag'ia "Atatürk" unvanlı büyük bir 
•ser neırettiğini haber vermiş ve ~ü
filk bazı istinsahlar yapmııtık. Kıta
bın, Atatürk ve eseri hakkında umaml 
~örüıünü ifade eden tam bir parçıa
atnı bugün karilerimiztt sunuyoruz : 

• Atatürk; türk milletine kendi milli 

Türkiye bugün A.ya kapıla· 
nnda Avrupa medeniyetini 
müdafaa etmektedir. Fakat ay· 
nı zamanda Türkiye Aayayı da 
Avrupanm bütün emperyalist 
ihtiraalanna kartı korumakta· 
dır. • tarihini öğretmeğe ba'lamakla, eaaıen Kemal Atatürk ile, yüzlerce 

IDalQm olan bir tarihi yeni bir ziya al- aann derinliğinden kahraman 
tnıda göatermeğe te,ebbüa etmemit· • bir ruh, aydınlığa yükseliyor 
tir. O, tUrk tarihinin meçhul kal- d 
nııı ve oamanlı hikimiyeti deninde ve bu ruh, ünyanm, esarete 

du··ımüı lusmılanndaki millet-tetkikine hiç heves edilmemiı olan, l 
İalinıiyetten önceki faaıllarını aç- lere hürriyet ve kurtulut yo u 
lllıftır. Osmanlı imparatorluğunda lunu götteriyorl 
nıilletin tarihi, hanedanın tarihi ile l.------------
baflardı. Bundan makaad, halka türk fakiyetaizliklere ~lltmemektedir. Tür: 
kudtetinin kaynağı ve dayancı ot1· kiye cumhuriyeta, cihanın ıtırüldilü 
Dıanlılık ve ialamlık olduğunu öğ- politika tezahürleri içinde ulriıı ~ir 
n:tınek ve milleti daima hanedana bağ- kutub ve ıığınak olmuıtur. Bu pGhti
lı bulundurmaktı. Etu türk tarihi oı- kanın kendinden evelJı:ine benzer 
inanlı den ldtablarında hiç yer bulma- tarafı olmadığı gibi taklidi de yoktur; 
nu9tı. Muıtafa Kemal türk tarihinin Atatürk, tUrk milletine benliiini ve 
meçhul faaıllarını, bu günkü politika kudretinin hududlarını tanıttı. Elde 
•'Qfı için tarihi haklar bulmak malı:- edilen tey büyük manevt bir safer, X.
aadiyle açmı9 delildir. O, halkı yal· malimı fikrinin nferidir iri, bundan 
nız, milli ıuuruna çağınnııtır. Millet Avrupa pek az bahletmektedir. Halbu· 
evelce tam bir YUahla böyle bir ıu- ki yeni harbler, iatiWar ollay4s .WU
ura •ahtb •t11m. ........... ~ ıar ctı.n ~ barantle Mide 
tarihinin yeni bü fulını yudıniııt ve mevzuu olurdu. 

ılkki;i~'"tiel ~,ür:-'f\irk miÜ~tie- deÜ iı~k'te-;-;;;;r Abİ~: 
rinin ialimiyetteıı önceki tarihi ayni de bu tamirat bedeli Yunaniatanı ikti· 
Amanda Aıya tarihinin de bir kıla- uden barab eder~ Tlrkiy.e, enlce 
naudur. Atatürk türk tarihi tetkikle- oımanlı imparatozJuiu aleyhinde a· 
ri ile türk milletine yeni ve modem 1- yaklanmıt olan bGtilA.B.ıbn miUetle-
lim uıullerine dayanan bir tarihin, mil- (Sonu 4 ancl Aylada 
11 kuvvetin yalnız geni,liğini değil, ay-

Japonlar 
Ş&nghay'da 
reı.ml dairelere 

el koydular 
-

Japon bafoelıili 

Japen · ordusunun 
•reye kadar 
llerllyecell 

111111 delll diyor 
Tokyo 26 (A.A.) - Bqbekan 

Prem Ko~je butUn N~anya'ya ha· 
reketinden aace suetecilere kabul 
ederek demiftir ki: . . 

.. _ Japon latalan1un ilen yUri1 • 
yüflerini Nanldn'e kadar mı yok-

Hankeu'ya kadar mı ileri ıö
:recelderi hakkında pmdiden bir ICY 
.CSyliyemem. Fakat Hankeun~, ya • 
bancı memleketlerle olan iltiaalan • 
ct.n dOlafı Çin ordusunun ıaiWı ve 
mtıhfmmat temin etmesi buauıunda 
p mıOhlm blr merkeadlr. Binaena-
leyh böyle mühim bir mevkii çinin • • 
w. allllllk ..ıı bir buuet olur. 
.......... finlll9re ....... ,..11 yolu .......... ~.--....--
~ 

Japon,a'nın Çin De ı8rlpneleid• 
bulunmak için prtlannm ne oldup 
berkeaçe malOmdur. hbt bu c&tlf
melere ılrltm* IUti daha benlls çal· 
manqtır. BIDaenaleyh bqlf,a devletle-

(S.• '· bel •Yfad•) 
ni samanda hududiarını da göaterdiği
Di öiretmittir. Avrupa, ıiyui dütün· 
oelere tesir yapan bafka bir tarih te
llkkiaine dayanarak, bütün Aıyayı 
kendiıtine bağlamağa çalıfllllpa bunun 
lebebi Aaya üzerinde bikim olabilmek 
ISin cihan tarihinin akıtı arasında ken
disine manevi bir hak çıkarmak iıte· 
IQeaidir. Türk iıtiklil mücadelesi ile 
bu hlkimiyet Ön Aıyada bozulınufturıı 
flkat bu, Avrupa milletlerinin artık 
lııencli tarih telikkilerine batlı Jı:al. 
lbaktan vu geçecekleri maniaım ifade 
•tnıezdi. Atatürk avrupanınki ile te· 
&ad halinde olan ve fakat hakikate te· 
tabuk eden türk tarih tezini ileri ıUr
lbek için Avrupa ilminin riyazi bir ka
tiyetf haiz olan metodlarından istifa

İngiliz hazine millteean 
L.... kiJ• • • • tti• UAtveımızı zıyaret e 

de etmittir. 

MemW.timiai aldlcadar eden donomilt 
ifler 8serinıle ilıi. eaat lctıdGr ..._eltlll 

Misafirler don akf811l gittiler 
lluTaffakiyetlednln yUbelr ve par

lak derecesinde bile yanılmıyarak mli
cadeleainin ilk ve tek hedefini U· 

llQtınamuı ve latiklil mücadelai
lle nıilU hududları a,an bir genitlik 
._l'lllemesi yalnız bir basiret ve heub
lı hareket eseri midir? Kendi milleti
QI kurtardıktan IODra dhan kamoyu Ü· 
serinde yalnu, manevi bir tesir ve nü· 
fıaa yaratmağı Wi görmeli, yüksek bir 
teı.ıytz kudretini haiz olan bu devlet 
~nın arzu ve ihtiyarı ile yaptıtı 
bir harekettir. Türkiye cumhuriyeti
nin ınilli hududlarını muhafaza et· 
!bekten ve bu hududlar dahilinde ken
di nıilU varlığını kuvvetlendirmek ve 
)ilQeıtmekten bqka politik bir emeli 
)Oktur. Atatürk, tarihten hakiki den
Jer alnııt olan nadir büyüklerden biri-
4ir. BUtUn gayret ve mücadelesi yalnız 
.lııe.ıdt nıilleti içindir. Fakat o, bir L_,ı• 
"'11etiıı ancak milletler ailesinin yük- lqiitere Hane lla.t.,_.. ili.ter V alleY. "~ 1ırrccıı Jepartntanı 
lek fikri ve manevi birliği içinde ve mıiitliirll llüter Nihan B. Fatlll Alralı ile beraber 
li&U emeller bealendiğini inkara mec- Evelki gil:n tchrimin ıeldlklerini yek elçili Slr Peray Loren ve elçilik 
bıar olmanızın me9ki alabilmeıi ile haber verdifimiz tnıiltere Hune .U.teprı Miatıer Morıen ile harici,e, 
)tlbelebileceğini de bilir. mUıteprı Miater Valley, kredi depart- maliye ve iktıaad vekiletleri erlrinı. 
4~upa matbuatı, yıllarca Türkiye- manı mUclUrll Miıter Nibon, nelld Merkes bankuı ve milli bankalar u· 

h tilrlü türlü ıüpheli emeller iınad gün saat 4 de BatyekUimiıi evlerinde mum mlldUrltri buır bululUDUflardır. 
~~e.~ ve daima yalanları sabit oldu. ziyaret ederek ~eketlmisl altb· Miuflrlerimiae dlln İf Banknı 
--aaı Atatürk ve onun Ankaradaki dar edıeıı muhtelif elronomik itler lise- Umum MUdllrü B. Mumnmer Erit 
~kacia,Iarı, AvrupadaJı:i kombinezon· rinde iki saat kadar g6rilJD1Utlerdir. mnde bir çay ziyafeti ftflDlt, bu si· 
d dalına tebenüınk kartılamakta- Aynı U,.aı Analolu kuli1büncle İk· yilette milli benlraluau mnum mU-
ırıar. Bu kombinezonlar ancak Avru- uaad vekili B. Şakir Keaebi.r tarafın· d8rleriyle llaliye ve İktiad vekllet
~n ördüğü ağlar içine bizzat kendi- dan miaafirlerimb ,erefine bir ziyafet len erktıu bMır balUDmllflardır. ;lain .dilteceğini göatermektedir. Yeni verilmif, bu ziyafette Bqvekil CeW Din akfaD1 ,ebrimizl terkeden mi
ki flrkiye Atatürk'le yalnız iılim telik- Bayar, Adliye vekili B. Şükrü Saraç- uftrıer iat.Myonda mllH banbJar U· 

4 •e görü,ıerini değil, aynı .zamanda o&lu, Dahiliye vekili ve Parti pnel - mlldllrleri b.fvekllet " diler ~P&ııın ıiyaai dilfilnme tarzını da • _, 
'llnıttır. Türkiye bir diirüatltık, aami· 1elueteri B. &ükril Kaym. Hariciye Ye- ftlıılletler erl&:hı ile hua.a Jral-er 
llaint ve realite politibaı Clitmekte kili Dr. Rtlftil Ane, J'iaaDa ftldll B. mlldtlrlerl tarafmdan tetJl edi1mlfler

Jfll,..,. Cenüyed ~ ıeldfii Pn ..4ntakya'da 
yapılan ıöıı. rilerden bir görünüf 

:19 flıincitqrin ıabalaı 

Hatay anayasası 
yütttrltlğe girecek 
AntcıkYa beledtyesi ve bütün 

dairel.er bOYrôma hazırlanıyorlar 
Adana. 28 (Hu.uat Mu'h&binmiz telefonla bildiriyor) - Su

rlY9C1.n alman mal&inata .a... H ata1da pazartesi aünü bayramın 
f8P•lıılretı atllıımittir. MalWll hGldünet bqün bir resmi teblii 
=ııı~ıüftir. 

Bu tebJiP. ıa~ fevkallde ko
mher da M&rtel ayın 29 uııcu 
...... aut 10 ela Antekyade 
Sucak enayuuiyle aitatilnün 
1'iriirlüte rirclitini illa eclecelr 
N hu IDiiDalebetle llüJtik bir 
pçld tlreni ~. 

Banu laıbat reelmlerl ı.1db ede
cektir. Ayrıca ziyafetler Yerilecek 
ve bütün hWdlmet erktnı bana r-. , 
men lftirak edecektir. Aynı ,un 1Stıe· 
den 80nra da Martel lakendenını 
pdecek orada da merMime riyuet 

edecek, o ıece İUenderunda bir ba· 
lo wrlleee.ktlr. 

Antakya beledlyffl •• bUtlln ree
ml daireler bayram buırbkları ~pa 
makta, Antakya eokaklarında hallr 
milmeaıllleri t8fkilltı taklar ve ten
Ylrat hasırlamaktadırlar. 

Maden yolunda 

Bir .tren 
kazası 

Milleıler Cemiyeti heyeti 
·belediyeyi slyareıe ıeUrken 

MaN1GI ÇGkmak dü1_1 
ıehrimize geldi 

Genel Kurmay bafkanı Mare,.ı Fev
.d Ç81nnek dUn ubahld trenle ,ebri
mize ıelmiılerdlr. Mırqal iatuyonda 
lrarfllmmu9tır. 

Elini, 26 (Huaual anlbablrimb 
bildiri)'Or) - Buıün öileden IOftn 
lıladea ile Blbıi anamda bir um ka- Albrl • Slvll 111111• 1Pllll 
zaaı olda. Normal •ferini yapan mar· 
padia din illeden eonra Guin- Ankara • Sıva telefonu teaiıleri bi
Galcilk aruından ıeçerken, üzerine tirilmit ve ilk konupmyı dün Bayın
blr yarma çökmUf ve katarm bir kı11111 dırlık bakanımız B. Ali Çetinkaya ile 
toprak altmda kalmıftır. Sına vallıl yapmı,ıardır. Sa çok net 

IUdiae buraya " &Jasıp haber ve- ve vuıh olarak ifitilmektedir · 
rWnce bir tanftaa BM.al. diler ta· Komtu bududlan kadar uzayacak 
rafta BrpnWm imclad traJeri telefon temllleri laerindeki çalıfmala-

Dr. Saht 
Ekonomi 

bakanhğından 

affedildi 
Berlin, 26 (A.A.) - Alman bankası 

direktörü Şaht ekonomi bakanlığınd~ 
affedilmittir. 'Gene alman bankaaı dı· 
rektörü olarak bırakılmıştır .. Fevka
lade meziyetlerine binaen Şahtı devlet 
nazırı olarak kabine alıkoymaktadır. 
Şimdiye kadar propaganda m~~~e

tarlığını ve matbuat bürosu şeflıgınl 
yapmıt olan Valter Funsk onbeş ikin
ci kanun 1938 den itibaren Ekonomi 
nazırlığına tayin olunmuttur. Dört tıe· 
nelik planın tatbikiM memur general 
Göring mezkur tarihe kadar ekonomi 
itlerine de bakacaktır. 

Mebuslanmızın 

T rakyadaki tetkikleri 
Edirne, 26 (A.A.) - KurtulUf bay· 

ramı için gelmit olan mebuslarla kol· 
ordu kumandanı ziraat kursları yapa
cak köy gençlerinin Meriç başındaki 
yeni mekteblerini ve bir tarzda temi& 
giyinmi' kırk köy gencini ziyaret et
mitler ve memleketin ihtiyaç bünyesi
ne çok uygun olan bu pratik eserden 
dolayı umumi müfettiJ general Kazım 
Dirik'i tebrik etmitlerdir. Misafirlec 
bu ubah Edirneden ayrılmıflardır. 

B. Makdonald'm cenaze 
töreni dön yapıldı 

Londra. 26 {A.A.) - lbkdonal
dm cenueei V eatminiater kiliaesine 
g&DUJmü§tür. Cenaze tareni öfle za
manı yapılnuıtır. 

Jıwoww..--.~wwıo--..~-...--..ww..--.wı~ . . 
Bugün 
16 

Sayfalık ilavemizi 
müvezziden istemeği 

Unutmayınız 

İlıtoemüin 
içindelıi çocuk 
aayfalannı 

çekip 
çıkar1nız 

• • 
~ ....... _... ...... .._..._.,._ ...... _,...._.,._WN_J" 

Fıkra -
Zamanımızın d6vôsı 

Sadece telgraf havadislerim oku
makla, yirminci asır meselelerinin ı. 
kadar basitleştiğini aalayabiliriz.: 
Çin' in fethi, A vusturya'nıa ilhakı gı· 
bi ! Kayser'in, yatı ile Tanca'ya uğra
dığı zamanki buhranı hatırlayınız/ 

Bütün n is b et 'ler artmı§tır ı 
Nevyork'tan çıkan sesin aynı anda An
kara' da duyulduğu zaman!ardayız. • 
Otomobil sürati saatte 501 kılometre
ye çıktı. [lstanbul - Ankara!]. Birka~ 
bomba bir ıebri yakıyor. 

Ayakta karıı karpya nişan alınarak 
tQfek atıldılı, memleketlerin adam 
adama ve adım adım fethedildiği, 
ölQm tehlikesinin, nihayet, top menzi
li mesa/eye mahpus olduğu devirler· 
dt1n m kadar uzaktayız. [Halbuki bis 
y.,n olanların yarı ömra o devirde 
'"~il] 

Cihan devri müddetinin belki dt1 
24 saate indiğini göreceğiz: O zaman 
81Qm tehlikesi, dünyanın tabii bir 
zarlı olacaktır: Teneffas ettiğimiz 
b.tvaaın, Zeppelin balonunun gazı gi· 
bi, nt1 ile, ne zaman ve niçin tutU§BCa
ğı beJJi olmayacak./ 

Milli madalaalardan bir insani mil· 
dafu cebhesi kurmak, harbı faydasız
laştırmak, sulhu bir kuvvet, yenilmez 
bir kuvvet olarak t e ık i 1 etmek 
lbım/ Auıımz ıudt1niyetinin ya e6e
ri brı olacak, ya toprak üstünde izi bi· 

b bu Mbeble ıeabiyoollıa n mu.vaf- :Fuad AtnJI, phdmbdüi ...... bl- dlr, 

~~--------~~~~~~~~~~~~---........ ~~ (S... ı. 111G1 ıqlad•A ada -...tumeJrtedlr. le GlaqlltCQ. - Fata7 
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Yoksul·çocuklarımız için .. 
Yıllarca hocalık ettim. Ders verdiğim sınıflarda yaramaz, uslu, 

çalışkan, tenbel; zeki ve abdal yüzlerce talebe gördüm. Çoğunun sima· 
il hayal meyal hatırımda kalmış, çoğunun ya)nu; yüzünü değil, gözle· 
rini bile unutmu§umdur. 

Fak.at kendilerini ilk gördüğüm andanberi zihnimden ıilinmiyen 
talebelerim yoksul çocuklar oldu: boydan, bostan da yoksul olduk.lan 
halde ön sıralarda yer almağa k.ıyışarnıyarak hayatın ve cemiyetin ken· 
dilerine daha körpe birer fidanken yüklediği zavallı bir tevazuu cılız o
muzlarına yüklenip ortalarda, arkalarda oturan bu ıoluk yüzlü, ince 
boyunlu, fakat parlak gözlü, fakat zeki ve kanı ııcak yavrular .•. 

Onların kitablan parlak ve kilitli çantalarda durmazdı; onların def
terleri düzgün, kalemleri şık değildi. Hatta onlann aolmuı ve yaman· 
mıf caketleriyle pantolonları kendilerini öteki müreffeh çocuklardan 
daima ayıran birer damga gibi idi. 

Çocuklarınun çoğuna, babalarının itini, gücünü, evlerini, barkla· 
rıru, ıorup umumi vaziyetlerini anlamak istediğim halde onlardan 
bunları da öğrenmek istemezdim. On lan: 

- Babam öldü; annem hizmetçilik ediyor• bir haftadır da haıtal 
yollu bir cevab vermeğe mecbur etmemek ve bütün bir ıırufa hocanm 
yapran gözlerini göstermemek için. 

Geceleri ışıksız ve ocakları ateısiz geçen bu yavrulann ııcak. odalar
da, bol ışık altında yaşayan çocuklardan daha büyük bir gayretle derı ve 
vazife hazırladıkları da yadımdadır. 

Bir gün bunlardan bir tanesi, ben derıe girdikten bq dakika sonra 
yüzü terli, nefes nefese sınıfa geldi. 

- Nerede kaldın çocuğum~ diye sordum. O cevab verdi: 
- llk defa vazifemi evde unutmuıum efendim, izin ittedim, kota 

koıa gittim, aldım, geldim. 
- Peki Hasan, otur yerine. 
Bir hafta sonra sordum: 
- Çocuklar Hasan nerede) 
Bu sual üzerine yüzlerine birer keder bulutu inen arkadaı1an: 
- Bir haftadır hasta yatıyormuş efendim, dediler. Haaan, bir daha 

sınıfta görünmedi ve ben kendisini soramadım. 
Bu Hasanların Hüseyinlerin çoğunun gıdasızlıktan tarannJf alın

larında ben memleket istikbalinde büyük mevkiler almak vadini oku
muşumdur. Sizin, benim ve hepimizin alakasızlığı yü:ı:ünden, kimbilir, 
bu küçük büyüklerden kaç tanesini kaybettik. 

Çocuk Esirgeme Kurumu dün küçük bir ilanında Ankara mekteb
lerindeki zayıf ve kimsesiz çocuklara hergün 11cak yemek verebilmek 
için sizden günde beşer kuruş istiyordu. Bunu verin v•tandqlar: o so
luk benizlere kan ve can getirmek için bütün türk bapklanndan azık 
hazırlasak yeridir. · Nurettin ART AM 

Senenin balo mevsimi 
baıladı , ... 

balosu 
Esirgeme Kurumu 
ijı haıarhkl• 

Senenin balo mcvıimi ba§ladı. Ber 
mutad gene eğlenceli geceler geçire· 
eıek ve medeni zevk ihtiyaçlarımızı 
tatmin edeceğiz. 

Ankarada muayyen zamanlarda ba
lo veren mileaseıelerimiz malfundur. 
Bu müeascıelerden başta geleni "Ço
cuk Esirgeme Kurumu,, dur. 

Bu hayır kurumunun baloları, di· 
ğerlerine nazarın bir hususiyeti ha· 
izdir; çünkü milll kıy af et balosu· 
dur. 

Askeri f ıbrlkılırdı cıh11t1k 
erlere yevmiye 

Askeri fabrikalar (kara, deniz, ha· 
va) kadrolarına dahil liarb kıtaları er
lerine ayrıca yevmi ye verilmesi hükil· 
metçe teklif edilmiştir. Bu erlerden 
mesailerinde ehliyet gösterenlere ka
nuni istihkaklarından bafka bu kıtal&· 
ra iltihaklarından Uç ay ~~tikten ton· 
ra başlamak, sırf çalıştıkları günlere 
mahıus olmak ve birinci 1enede en çok 
SO ve ikinci yılda yil• kuruıu geçme· 
mek üzere, tayin edilecek bir ıündeH
ğin verilmesi Bildce encUmonlnce de 
tasvib olunmu,tur. 

Diy"'8k1r, Eluıl '' Hazer 
a61ii isimleri 

Diyarbekir adının Diyarbakır adına 
ve Elbiz adının Elazıf adma, Oölcilk 
kazasının Hazar adına tahviline dair 
mahalli idare heyetl~ri kararları veka
letçe t&1dik edilerek Ba,vekillii• ve· 
rilmlttlr. 

ULUS 

Kamutayda 
Kamutay dün Refet Canıtezin baş

kanlığında toplanmış ve münhal me
butluklara aeçilen Dr. Hüaamettin 
Kural (Bayuıt), Vedid Uzgören (Kü· 
tabya), Necati Güner (Zonguldak), e· 
mekli orgeneral Ali Sait Akbaytugan 
(Kocaeli) nin intibah mazbataları o
kunmuş ve kabul edilmiş ve Ali Sait 
Akbaytugan ile Necati 'GUner'in tah
lifi eri yapılmıştır. 

Devlet ormanlarından köylünün in
tifa hakkı kanununa ek kanun layiha
sının geri verilmesine dair Ba§vekalet 
tezkereıi ve Kamutayın ilkteşrin 1937 
ayı hesabı hakkında meclis hcsabları
mn tetkiki encilmeni mazbatası okun
mu9tur. 

Kamutay pazartesi günü toplanacak
tır. 

Onivenitelilerin 
aeyaharleri 

lıtanbul, 26 (Telefonla) - Bükreş 
üniversitelilerinin ziyaretlerini iade 
için tıtanbul hukuk fakültesi talebe
leri Romayaya ıeyahat hazırladılar. 
same.tir tatili yaklaştığı için diğer 
fakültelerde de ıeyahat hazıru.kları 
vardır. 

İl!ltanbul' da balık ihracah 
İıtanbul, 26 (Telefonla) - Lima

na balık yüklemek Uzere 9 İtalyan, 
4 yunan balık gemisi geldi. Son haf
ta içinde taze, tuzlu ve iglenmiş ol
mak üzere gümrükte muamelesi ya
pılan balıkların kıymeti 77.603 lira
dır. 

Mahküm olan eroinciler 
İıtanbul, 26 (Telefonla) - Eroin 

kaçakçılığı yaptıkları iddiaaiyle tev
kif edilen Kaya Mehmedle Kemalin 
mahkemeleri bitti. Bunların ıuçları 
ıablt görUldil ve birer sene hapse, 
lklter lira ağır para cezasına mah
kQm oldular. 

Temizlik işleri 
Belediye, önümüzdeki yıl için te

mizlik iglerine yeni bir hız vermek 
iç!n bir program hazırlamaktadır. 

Sorgu hakimlerinin imtihanı 
DUn Ankan hukuk fakültesinde 

ıorgu hakimliği vekillerinin imtihan
larına başlanmıştır. Birinci kinunun 
ortalarma doğru imtihanların nihayet 
ulması mulitemeldir. 

DÜZELTME 
DUnlcıU aayımızın ikinci sayfaamm 

betine! ve altıncı ıütunlarda çıkan 
Ye lelerini bakiyelerile kredili rnUba
yaalara aid teahhildler hakkında muh· 
telif rak&mları ihtiva eden haberde 
bazı yanlışlılclar olmuştur: 

2 numaralı cetveldeki C hesabı ye· 
konu 3.886.000 olacaktı. 

3 numaralı cetvelde "resmi daire
ler : Fransa,, ibaresinin hizasında ilk 
kolonun rakamı 8.960 olacaktı. 
Aynı cetvelde Lehistan'm hizasın

da, sonuncu kolondaki yekfuı 39.602 
olacaktı. 

Özür diliyerek dUzeltiriz. 

Devlet artisti 
yetlıtlrmek ıcın 

bir kanun 
projesi hcuırlatlı 

Kültür Bakanlığı tiyatro mektebi 
rnezunları için bir kanun projeei ha· 
zırlamıştır. Proje Kamutaya sunul~ 

mak üzere Başvekalete takdim edil
mek üzeredir. 

Proje esasları şunlardır : 
1 - Anbrada bir ,.Devlet tiyatro 

mektebi" kurulmuştur. 
2 - Bu mekteb iki kısımdır.: 

A) Dram kısmı. 
B) Opera lnamı. 

Dram kısmının tahsil milddeti ilç, 
opera kısmının beş yıldır. 

3 - Bu mektebe talebe kabul fart
lan hususi bir talimatname ile tesbit 
olunur. 

4 - Her iki kısmın birinden me
zun olan talebe, "Devlet artisti nam
zedi,. Unvanı alır ve iki yıl sahnede 
muvaffakiyetle çalıştıktan sonra 
kendisine devlet artisti unvanı veri
lir ve bundan sonra devlet memuru 
hakkını kazanır. 

5 - Bunlar devlet tiyatro ve ope
rasına tayinlerinde aynen ıyüksek 

tahsil görmüş memurlar gfüi maaı 
alırlar. Ucretle tayin olundukları 
takdirde başlangıç ücreti yliz liradan 
başlar. 

Havayollar1nın aldığı 

yeni tayyareler 
Hava yolları için lngiltereden ye· 

di tayyare alınmı,tır. Bunlardan dört 
tanesi dört motörlU Dragon ~ ekaprea 
sistemindedir. İkisi Dragon • Rapit, 
Dragon • Flazet sisteminde ve iki 
motörlUdür: diğer bir taneai Fayger
mod ıisteminda olup tek motarıu ve 
130 beygir kuvvetlndedir ve talebe 
yetiştirmok içindir. 

Dört motörlliler normal havada 
saatte 230 kilometre yaparlar ve on 
yolcu taşırlar: motörlerin beheri 200 
beygirliktir. Tayyareler bUtu.n mo
dern te~izatı hai:zdir. lngilterenin 
birçok mileS1eselerinde bu tayyareler 
kullanılmaktadır .. Vragon • Rapit ye
di kişi taşır; Dragon • Fluer ClOrt 
kifiliktir ve yetipiş pilotların çalrş
maaı içindir; içinde her türlü teçhi
%at mevcuttur. 

1 zmir - lstanbul ve 
Adana - lstan6ul 

hava seferleri 
İzmir - İstanbul ve Adana • İstan

bul hl.va ıeferleri için meydanlar ba
zırlanmı,trr. Mevsim ki\' oldufu i~in 
seferler yapılamamaktadır. Önümüz. 
deki yaz mevsiminde postalar munta
zaman işliyecektir. Emniyet istas
yonlarının da bepıl huırlan.mtftrr. 
Bir yandan da bu hatlar üzerinde 
inişe elverlıll yardımcı meyda:iilar a
ranmaktadır. 
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Hukuk ilmini yayma kurumunda 

Bir türk hukuk 
kamusu hazırlanıyor 

başkanı· B. Refik 

çahşmalarına dair 
incenin 

sözleri 
Yalnız; An.karanın değil; bütün 

yurdun ilim ve kültUr filemi için bir 
liarel{et leaynağı olan Hukuk İlmini 
yayma Kurumu, yeni sene çalışmala
rına geniş bir programla başlamış bu
lunmaktadır. 

İnkılab hukukunun ideolojisi üze
rinde çalışmak, lüzumlu ve şerefli bir 
işi gerçekleştirmek gayesiyle teşek
kül etmiş olan kurumun, kuruluşun
danberi yaptığı işler üzerinde çalıf
makta olduğu mevzular hakkında ku
rum başkanı Manisa mebusu B. Refik 
İnce, kendiaini ziyaret eden bir arka
daıımıza ~unları söylemiştir: 

Kurumun beı gayesi 
"- Kurumumuz, 1934 senesinde 

((Hukukçular Cemiyeti) halinde te
şekkül etmiş idi. Bu cemiyet ancak 
hukuk mektebinden mezun olanlara 
münhasır bir vaziyette idi. Halbuki 
bu cemiyete dahil bulunan arkadaş
lar, maksadın muayyen bir mesleğe 
mensuıb olanlar arasında bir toplanma 
yapmak olmayıp nizamnamesinin i
kinci maddesinde gösterilen (inkılab 
hukukunun ideolojisini yapmak, hu
kuki bilgileri yaymak ve bu esaslar
dan doğan birçok çalışmalarda bulun
mak olduğunu göz önünde tutar!k 
cemiyetin adını 21-11-1935 tarihinde 
(Hukuk İlmini Yayma Kurumu) na 
çevirmiş ve hukuk fikrinin yayılma~ 
sına taraftar her yüksek mekteb me
zununu kendi içine almayı kabul ey
lemi~tir. Bu aebeble bugün kurumu
muzda asker, doktor, mühendia, tüc
car tıpkı bir hukuk1ju gibi azadırlar 
ve onlar gibi fikren ve maddeten hu
kuk llmfnin yayılmasına çalışmakta
dırlar. 

Kurum kurulduğu gündenıberi hii
kUmeOtı, partinin, üniversitenin, hu
hukuk ve ilim mUeueaelerinin yardı
mını görmektedir. Bllhaasa çalışma
larını şu eaaılar Uzerinde toplamış-
tır: 

1 - Hukukt neşriyat. 
2 - Konferanalar. 
~ - Milletler arasında tUrk huku

klyatınr tanıtmak, 

4 - Türk hukuk kamusunu hazır· 
lamak. 

5 - Talebe arasında müsabakalar 
yapmak suretiyle onları tete.bbua ve 
genç yagında huıkuk fikrini elde et· 
meye ı;alı9mak. 

Bir Tiirkiye nüshası 
Hukuki neşriyatımız telif ve ter· 

elime fC.kllnde tecelll etmektedir. Bu
gün Maraş mebusu Alaettin Tiridoğ
lunun profesör Gaston Jez'den ter· 
elline ettiii (Finam İlmi) ile sıya
aal bilgiler okulu profesörlerinden 
HUse-yln Avni Göktürk'ün müteveffa 
profesör Fleiner'den tercüme ettiği 

(İlim halinde ıiyaset) eseri ne9redil
miş bulunuyor. Yakında hazırlanmak
ta olan diğer telif ve tercilme eaer!e
rima hukuk kUtUpanemize girecektir. 

Neşriyat içinde en ehemiyetli say• 
dığımız bir iş de, Pariste hukuk fa• 
kültesi profesBrlerinden Mirkine • 
Guezeuitch ve Levy Ulman'ın idaresi 
altında çıkmakta. olan ve (milletlerin 
hukuk ha.yatı) iemini taşıyan ve 9im· 
diye kadar (Fransa, İsviçre, İspanya, 
Romanya, Çekoslovakya, Belçika) 
kısmı çıkan bir seriye (Türkiye) nüs
hasını hazırlamamızdzr. Bu kitablar• 
da her milletin siyasi rejimi, idaresi, 
maliyesi, medeni hukuku, ceza huku· 
ku, milletlerarası hukuku, Smme kuv• 
vetleri ve ferdler aleyıhine ikame edi· 
len davalar ve ı, münasebetlerinden 
doğan hukuk en salahiyetli profesör• 
ler ve mütehassıslar tarafından hazır
lanmaktadır. Kitabı hazırlamak lQt
filnde bulunan bu muhterem %eva.tırı 
isimlerini burada saymak, ifin ciddi· 
yet ve ehemiyetini ifadeye klfidir: 

Profesör Cemil B ilıel, Sıddık Sa .. 
mi Onar, Ali Kemal Elbir, Cevdd 
Ferid, Avni GöktUrık, Ali Fuad Ba,.. 
kil, Mustafa Reşid BeLgeeay, Ahmed 
Hacim Günensay, Devlet ŞQrası D~ 
avi dairesi reisi Saffet Tuncay, Ma· 
tiye Veklleti Milatcşarx Cezmi Erçin. 

Bu eaere aid yazılar hazırlanmrt 
bir haldedir. Yakın zamanda Tilrıldı
yeyi hukuk mUe•eseleriyle biltiln el· 
hana tanıtacak olan bu eaerin meyda· 
na gelmesinde Adliye Vekfiletinin 
müzaharet vıe UitfUnil fUkranla bydı 
vazife aayarız. 

Kon/ eranslara gelince 
Konferanslara gelince; ilim ve ir

fan muhtitimizin tamamen alıştığı bu 
konferanslar 1935 senesinden berl 
muntazaman devam etmektedir. Kz • 
şm ba§layıp ilkıbahar ıonlarrn.a kadar 
süren bu konferansların sayuıx ıim
diye kadar kırkı geçmiftir. Bu konfe• 
ransların himmetle hepsi basılmıı ve 
basılmak üzere bulunmuttur. Her 
biri uzun bir tetebbuun ve aalihiyet
li bir dimağın mahaulü olan bu eıer
leri milli hukuk kütüphanemize hedl• 
ye etmiş olmakla kurulumus iftihar 
duymaktadır. Bu ıene de geçen sene-
. """' ... ---1: --~- .. . .. --·--
lütüflerine daıyanarak ıs konferann· 
m.ıs vardır. Her cumartesi günil 
Halkevinde verilen bu ilmt ziyafetle• 
rimize ll-12-1937 tarihinde ananevi 
programımıza tevfiıkan Universite 
rektörü Cemil Bilıel'in ilk konferan.• 
siyle başhyacağız. 

Şurasını da anmak iıea.b eder ·ki, 
kurumumuz beynelmilel ,OOret &a.hl• 
bi hukuk otorltelcrinden iıtifadeden 
de hali kalmamaktadır. 

Franarz profesör Lanbert, İe'l"i~re· 
1i profesör milteveffa Fleincr ve Es
ger gibi tanınmış IHmlerf n verdikle
ri konferamılarda ne9rlyatnmzı ayn• 
ca zenginleıtiren ilim kaynaklarıo
dandır. 

Her ıene çok rağbet gören bu balo, 
iki bakımdan eğlenceli ve zevklidir. 
Biri, her bakımdan mUateana ve sa
mimi oluşundan, diğeri de kimsesiz 
çocuklara yardım etmekten doğan 

vicdan huzurundan ... ııırıııııııııııııııııııııııııııııırııııırııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Mevcudiyetimizin ve çalışmamı
zın yalnız tUrklere değil, türık mu• 
bitinin haricine de faydalı olmumı 
göz önünde tutarak Almanya, Fran
sa, İsviçre, İtalya, İngiltere, Belçika· 
da bulunan :mümasili hı.Jkuk mUeHeıe• 
teriyle, fakültelerle, klitüphanelerl• 
de temaaa geljtik ve kendilerine mek· 
tub gönderdik, dedikleri takdirde 
hukuki bakımdan faydalı olabileceği· 
mizi yazdık. Çok umuyoruz ki, bı1 
mileaseseler bizi kendilerinin UlkU 
arkada,ı tanıyarak bizimle münuebet 
tesisinde bulunacaklar ve Türkiye 
hakkındaki noksan bilgilerini tamanı· 
lamak için bizden iıtifade edecekler" 
dir. Kurumumuz, böyle bir vazifeyi 
ıyapmayı saadetinin ve zevkinin ba• 
şında sayar. 

"'Çocuk Esirgeme Kurumu,. nun 
ıUvareleri en salahiyettar Bay ve Ba· 
yanların uzun çahtına neticesinde al
dıkları tertibatın semereleridir. 

Geçen senelerin tecrübeleri, bu ça
lışmaların yüksek değerini bize gös
termiştir. Kaldı ki, geçen her sene, 
yeni alınacak tertibat için bu kuru· 
mun balo komitesine yeni şeyler öğ
retmektedir. 

Tertibatındaki Ustilnlilğü ile şöh
ret bulan Çocuk Esirgeme Kurumu 
balolarının, kimaeıiz ~ocuklara yar· 
dun gibi bir de gayesi olduğunu U• 

nutmamalıyız. 

Herkesin aklından çıkmıyan bu 
yardımın hem sırası, hem de mevai
tnidlr. Kendi çocuklarımızı ve yakın
larımızm yavrularını okşar ve onları 
oyuncaklarla, §ekerlerle sevindirir
ken soğuktan elleri donmuş ve yüzil 
morarmış yavruların göz yaşlarım da 
dil~ünmeliyiz. 

Bu baloya gitmek, hem müstesna 
bir tekilde eğlenmek, hem milli kıya· 
fetlerimiz hakkında fikirler alınak, 
hem de yardımlarını her gün gazete
lerde okuduğumuz ve gözümüzle gör· 
dUiUmilz "Çocuk Esirgeme Kuru· 
mu,, nun yardımlarını genlıietmeJine 
imld.n vermek demektir. 

Balo, önUmUzdeki ilkkinun ayının 
on birindedir. Ankara Palas salonla
rı fimdiden hummalı bir hazırlığa 

ıahnedir. Eğlence ve çocuklara yar
dım gibi iki tatlı heyecandan kendi
mizi mahrum etmiyelim. 

Kamutay çağnlan 
• Maliye encUmeni bugün 

14.30 da toplanacaktır. 
aaat 

Mars'a açık mektub 
Ey .savıf tınr111, 

Şınghıydın a,s mntlfJ'iD tatJbJyJe 
çekilen bir telgrafın bira, •ıtırını 
sana okumama maıaadt et: 

• 
"Şehirde mıvcud ırak, ancık aç 

gün yetebilıcılrtlr. Bu yaıdın arbe
deler 'ılum11Ddın Jrorlruluyot. 

Diln 'ı.bn vı vukuu 11m11ndı ıs 
mülteciler tarafından f rınıı• imti• 
yaz btJJıeaindılci pirinç mıf,.ılıtz
na hücum edilmiı olan yanıın, ll11i· 
de vukua gelecek olan fıylıtin llk 
İ§arıtlerfoden biridir. Mı;er Jd J•· 
ponları, çinlilerin Şanghay civa
rındaki çif tliklerinı ve Jıaııbaları
na dönmelerine müsaade et.sinler. 

Şimdiki ba.Jde erzak mücavir Juyı
lara nakliyat yapan ufak gemilerle 
gelmektedir. Bu dı ihti7açlırı tat
mine kif i değildir. 

Mua:ıum halk kütlıletl pirinç sa
tan mağazaları kuıatmakta, sı11.hlı 

muhafızlar erzak tafıyan kamyonla
ra refakat ve antrepoları muhafa:ıa 
eylemektedir. 

Bir milyon çinli mlUtıı:inin bu
lunması vaziyeti vahimleştirmekte
dir. 

Diğer taraf tın k.rf mev;siminln hu
lulü, adeta çıplak bir halde bulunan 
zavallı açlar aruında telefatı arttır
mıştır ... ,, 

Bu telgraf haberini kopya edip s•
na yazarken başındaki tulganın sar
sılacağını, elindeki kargının titriye
ceğini tasavvur ediyorum. 
Kıf bastırm111rtı, iıtill orduıum 

karfı kayın aıhrfer, ya aJmektı, ,. 

••ir olmaktı, yahud da geriye çekil· 
IDfktedir. 

Fakat bunların dı!Jrnda bir mil
yo11 ag ve gıplak sivil insan var ki 
kendi öz maJJarı olan çiftliklere, 
köylere gitmelerine izı'n verı'lmedi
f i için Şanghayın Amerika yapıla
rını andırır efllke ser çekmi§ bina
larının lJntJnde birer köpek yavrusu 
gibi kıvrılıp ölüyorlar. Onların bi
rer avuç pirinçten ibaret olan 1i1e· 
ceklerini alabilmeleri için bile §e• 
hirde bir yangrn çıkması, herkesin 
birbirine girmesi lbım geliyor. 

Bu haberleri duymalarına imkan 
olsa, Hindistandaki parslar, Afrika· 
daki aırtlanlar ve kaplanlar bile göz 
ya!Jı dölııceklır. 

Ey sava§ tanrısı, sen bazı ülkeler• 
de milletleri ~eref ini, namus ve is
tikl~Jinl korumak için yaptıkları 
kutsal bir mücadeleye ad olın hırbr 
yaratırken onun bu kadar kiJta, bu 
kadar insafsıs ve merhametsiz ola
calınr düıUnmO§ mUydUnl Bu ha
ber kır!Jısında sarsılmıyor musun? 
Yoksa baıındaki tulgayı, sırtındaki 
ağır zırhı ve elindeki kargıyı sal
dırgan bir mJJ/etin gece gOndilz iş-
Jlyen f abrikasrnı, giJlle, bomba ve 
si1ngi1 yapılsın diye ırmağan edip 
çmJ çıplak kalmak mı aklrndalJ ge
çiyotl - T. 1. 

C. S. A. R. 
Franaada yakayı ele Tel'm oa 

altıncı Lui'nin icra memurlan, 
kurcluldan ıi•li teıkillta "Comi~ 
aecr•t d'action ....olutionnaln,, 
keHmelerinin ilk harflerinden ala· 
rak C. S. A. R. rumu•ımıa veriJOI'• 
larmıı. 

En ilk Ye bilyik töaretinl Fran· 
sacla •bmt olan nvoltatlon keli· 
ıneainin bu rerl kafalı fe .. dcrlar 
tarafmdan da, yhw o memlekette, 
kullanılnıası ne hazin bir tecelli· 
diri 

Sonra bu &İzli cemiyetin kullan· 
dığı "action,, kelimeainin önünde 
ve - eski tabiri kullanalmı - tah· 
tmda mUstetir bir "re,, de var ıibi 
geliyor bize. 

A.partımanda ninni, 

:ekic ue manl(aL l 

Ankara apartıma.nlarmdan 'iti· 
riaind.e kiracı olduiunu aöyliyen 
bir okuyucumuz, biH 1ıöndercliii 
bir mektubda ıunlan yazıyor: 

"Bezik oyununu yüzük oyunu 
oynar gibi oynamak, pudimgayı, 
lalanga kıvammda pifinnek olur 
mu? 

Bunlar naaıl obnazaa aparta· 

mantarda da kafes\i ,a.hşap e\'lde 
oturur gibi oturmamak lazım. 

Kirac111 olduium katm üstün
deki aile, bir ay kadar oluyor, ba~
ka bir yere taımdı. Şimdi onların 
yerinde çoluklu çocuklu, erkekli 
kadınlı kalabalık bir ve yahud 
ki aile oturmaktadır. Kalabalık 
olmak, belki de, bir meHle değil
dir. Fakat ıiklyetim oradan de-
fli. Sabahın. aıkıunm bazı aaatle· 
rinde erkeld• evde iken munta· 
•am bir IUl'ette çekiç, teatere ve 
yabud baltadan çıkan ıeıler du
JU)uyor. Belki odun kırıyorlar; 

ltelkl adamcatı:llar maranroz
durlar. Fakat bütün bu hünerlerin 
yapılacatı .,_, bir apartmıan ka
ta olm-• ...,.Jı. 

Küçük çocukları var galiba ve 
bu yavru sık sık uyandıkça anne
ıi nıi, teyzeai mi, nenesi mi, her 
kim.., uzun uzun ve insanın sinir
lerini bozacak bir makamda nin
niler ıöylüyor. 

Bizim katta havaraıı:ı tertibatı 
olduiuna göre o katta da olacak. 
Fakat • kim bilir, tasarruf için mi· 
dir nedi.t? - bazı aktamlar ana ka
pmın önünde bir kömür mangalı· 
nm ;yelpazelendiğini görüyoruz. 

Belki de bu tanımadıiım kira
cılar, "ev ıahibine para veriyoruz 
ya, canımız ne iıterM onu yapa
nz 1,, diye düıünmektedirler. 

Halbuki apartımanda oturma
mn da bir yolu, et'lki.nı olması ve 
kumtularm huzur ve sükOnuna 
aayıı ıöıterilmelıİ de lazım deiil 
midir? .. .,, 

Türk hukuk kam.usu 
Türk hukuk kamusu, kurumU1'rlU• 

zun iftihar e.deblleceği en bUyUık, eıı 
esaslı ve en faydalı çalışmaların:uı-

( Sonu 6. ıncı say/ada ) 

Erzuruma kar yağdı 
D~n şehrimizde hava öğleye kad#f' 

kapalı, öğleden sonra kuvvetli ve rÜ:t' 
garlı ve y.ığ19lı geçmi,tir. Yurdun 
,arki Anadolu ınmtakaaında ba"ll 
kapalı diğer mıntalcalarda yaiıtlt 
geçmiıtir. Dünkü yağııların kare 
metreye bıraktıkları su miktarlar' 
Geliboluda 52, Çanakkalede 36, l~' 
mirde 30, Bigada 20, Mufta 19, Sı' 
irtte 15, İstanbul, Manisa ve Zongııl• 
dakta 13, Edirne, Kocaeli ve Yalo\*ll' 
daİ2, Balıkesirde ll, Tekirdağ .,e 
Muğlada 10, diğer yerlerde ı . 9 kilO' 
gramdır. Ulukı~ladan sonra dün de 
Erzuruma kar y<ığmış, Alt1 mmaıe<'' 
re bir kalınlık yapmıttıt. 
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Brüksel konferansı 

~ .ıc.t Japonya'ya karı• hi11edilen 
' laailtere ve Amerika araıında 
'1almı münaMbetlerin teaiıi lil· 
ıa,,. nu her iki devlete anlatmrf bulu· 
ıc_ ~· Bunu da lngiltere'nin Amerİ· 
ie lca bir ticaret muabedui akcletım
içill r~ vermesinden anlıyoruz. Akdi 
ı, rnu~ereye gmıilmek üzere bu
~tde bu an)apnanın adı ticaret mua· 
~l •i olmakla beraber, hakikatte iki 
•i et -..aıında çok tümuUü bir ılya
~ı '"~tnanın baılangıcı olacaktır. 
~:. bit devirde yaıryoru.1 ki ticaret 
deıı aebetıerini ıiyaıi mün..ebeder • 
lııti~Yltınak sittikçe sorlaımaktadır. 
't te.,. ötedenberi Amerikanın zira· 
lli)~~"~leri için çok ebemiyetli bir 
tilte •eli. Fakat 1932 senetincle Jn • 
~et~ dotniniyonlariy)e akdettiii ti
~"--.ılatrna1ariyle kendi dominiyon• 
tiııd Preferanı vermek mecburiye
-.._,: ~dı. Bu, Amerika ile lngiltere 
toı~~ ki ticareti baltalamııbr. A~
,. bundan aleni olarak ıiklyet 
~ilde fld~ beraber, her halde kalble
' h ~ltere hakkında derin bir ii· 
'•)-.· 

1111 taınruılardır. Bu iğbirann 
~il ~ ~a~a hlsMdilmemeai ele müm-

ş. eaildı. . 
• 11nd' ı 'i),1• 1 ngiltere bet seneden ıonra 

İJ. ti 
1 ~ altında tekrar Amerika 

li>tti~t anlaıması yapmak mecbu
dotlti~de kaınuıtJr. 1932 senesinde 
'tı~0nlariyle akdettiii Ottava 
r.-'-"t bsından büsbütün vazgeçmiyor. 
~ ed " iti!&fı, Ott.ava itil&flariyle 
lit~tn ~ektir. lngiltere bu karan ve-
'""~h~ıiz dominiyonlannm da 
il ~ nı alnuıtır. Çünlril lngilte
' h'81 torluğunun tecavüıı:clen ma• 
>ttı ~aı, kendilerinin 11111ıuni • 
il\ lcıta lctir. lngiltere yalnız A,..,.. 
~İldi,. IQı~ nıünbuır bir memleket 

· Cihan İmparatorluiudur. On· 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
Fransız devlet adamları Japonlar 

Pazariesi Londrada olacaklar Şanghay' da 
r~ımi dai~elere 

el koydular 
(Başı 1 inci sayfada) 

rin tavasaut teşebbUıU da fay'duız o
lacağından reddolunacaktır. 

Japonya Çin milletine kartı değil 
mınhasıran şimdiki hükUmetc karp 
harbettiğinden Çine ilanı harb etmek 
tamamiyle lUzumsuzdur. Maamafih e
ğer Nankinin hUkümeti harbı uzat • 
makta ısrar ederse vaziyetin değiı
mesi ihtimali vardır. 

Şanghay meselesi 
Sonra, Şanghay meselesini şimali 

Çin meselesinden ayırmaya da imkan 
yoktur. Bu iki mesele biribirine bağlı
dır. Maamafih Japonya bu hususta 
henüz kad bir karar almıı değildir. 
göril§meler baıladığı vakit bu buıuı 
tetkik olunacaktır. 

Doku~lar muahe'desi 
Diğer taraftan Japonyanın dokuz

lar muahedesini feıhetmesi de muhte
meldir. Fakat zamanını iyi ıeçmek la
zımdır. Şahsan benim kanaatim şudur 
ki, bu dokuzlar muahedesi timdiye ka
dar çoktan fesholunmalı idi. Çünkü 
Uzak Şark meseleleri Avrupa devlet -
lerinin müdahalesi olmaksızın mün -
hasıran Asya memleketleri arasında 
hal ve tesviye olunacak bir ittir. 

Çin hiikiimeı adamları 
Sunkiılde 

Şunking, 26 (A.A.) - Çinin yeni 
muvakkat hükümet merkezi bugün 
yanında birçok memurlar olduğu hal. 
de Nankinden buraya gelen miııt bil • 
kümet reisini heyecanla kar§ılamııtır. 

Bir arnavud kızı 

Arnavudluk'ta 

-3-

I """" "'""" """'""" """"""" ""::~] tTORKIYE BASINI ................................................ 
Köy kalkınmasında 

· eğitmenler 
TAN'da Ahmed Emin Yalman 

köy eğitmenleri hareketinden bahse
derek diyor ki: 

" Köyün uyanık, ileri unsurlar?'· 
dan bir ikisini seçip kunlardan ıeçı.r
mek, sonra hoca diye köye geri gön· 
dermek yolundaki hareket, memleket 
için iyi bir tecrübe sahası olmu§tur. 
Bu yeni hoca, köy hayatını hareket 
noktası diye ele almak suretiyle kö
yün yeni nesline az zamanda yeni bir 
ruh qılanuya muvaffak olmuıtur. 

Eğitmen hareketinin ıüzel netice
lerinden biri budur. Fakat hareketin 
manası ve ıümulü bundan çok derin
dir. Eğitmen kursları yeni ve çok ha
yirli bir görüt ve gidiıin ilk adımıdır. 

Bugüne kadar masa baıında hazır
ladığnnız projelerle köye yaklqmak 
istedik. Ne yaptıksa yanlıı netice ver• 
di. Çünkü asıl \118Ziyeti bilmeden ted· 
bir alıyorduk. En fenası memleketi 
asırlardan beri omuzlannda tutınuı 

I• ki 1 1 ki • ve her 941ye rağmen yqatımıı olan sti a sen i erı türk köylüsünün kıymetini anlamıyow 
ve onu hor ıörüyorduk. 

Tiran, 26 (A.A.) - Arnavudluk Memleketin on dört milyon inaa • 
Ajansı bildiriyor . T ki · nı köylerde yqıyor. ür yenın te-
Havanın kapalı ve yağmurlu olma· . . 

melli inkiıaf a mazhar olması ıçın on 
sına rağmen, dün daha sabahtan iti-
baren, bilyUk bir halk kütlesi, Majes- dört milyon insanm uyanması, daha 
te Zog'un hitabesini dinlemek üzere yüksek usullerle iıtihsallerde bulun • 
Tiranada, Skanderbeg meydanında maaı, malını elbirliğiyle aatmuı, il• 

kınlı zamanında daha ucuz kredi bul· toplanmııtı. 
Kıral Zog, saat 13.20 de saraydan maııı, yani türk sanayiinin vücu~ ~ 

mikrofon önünde nutkunu söylemiş tirdiği ve ıetireceği mallara mut 
ve nutuk her tarafta halkın sürekli olabilmesi li.zımdır. 
ık 1 ·1 k ı · Bu neticelere vannak için deh.,... a ış arı ı c ar91 anmıştır. 
Kıral Zog, istiklalin 25 inci yıldö- ket ve tetebbüs köyden selebilmeli, 

nUmü gününün tarihl mahiyetini te- yeni ihtiyaçlar köyde doğmalıdır. 
barllz ettirmiştir. Bu yolda atılacak ilk adım, türk 

Nihayet kıral, vatanın bUriyeti için köyünü ve köylüıünü tanımak ve an.
canını veren vatanperverlerin ve kah- lamaktır. En küçük bir temaı bile bu 
ramanlarm isimlerini anarak ve mil· yolda alaka ve sevgi uyandırmaya ki,. 

letin onlara ka~ı şükranlarına terce- fidir." 
man olarak sözlerini bitirmiştir. AL TIN ALIM SATIMI 
Kırahn mesajı, çok bilyilk bir heye- KURUN' da Asını Us, albn fiatla• 

can uyandınnıt ve 'iddetle alkışlan- nnın ıon zamanlarda mütemadiyen 
mıftır. Nutuktan ıt0nra kıralhk martı yükselmesinin sebebini ara9tırarak ile. 
mutlak bir ı~n içinde dinlenmiı ri sürülen sebebler araamda türk köy. 
ve bunu, 101 top atımı takib ~lemiı- lüıünün elindeki mahsulleri 1abnca 

Japonlar ilerlemeğe devam tir. o dakikadan itibaren şenliklere bedelini altına tahvil ebnesi, bu su • 
edecekler başlanmıg ve halk bilhassa gençlik, retle de altın talebinin fazla olması bu· 

Macarlstan'm Berlin temasla· 
nnda elde ettiği menfaat 

lar da bu imparatorluiun birer cüzü- Budapette, 26 (A.A.) - Havas A· 
dür. Uzak Şark tehlikesi, batta Akde- janaı muhabirinden: Macar gazetele-

rine nasaran B. Daranylnin Berllnde
niz meseleli İqiltere meselesi deiil, 
birer İmparatorluk meselesidir. lnstl- ki· görU,melerl, macar hUkUmetine e-
tere 1902 senesinde Japonya lle akdet- aaıh menfaatler temin etmlttir: 
tiği meıbur ittifakını, kendi demini- Almanya, Macariıtanın boltcvimı 
yotılannm ._. Amerika'nm tnyfki al • aleyhindeki pakta iftirak etmesini 

t d d ki 192Z 
. .1. L h~: iıtemektcn vasgeçmi9, Macariıtanın 

ın a ır aeaesınaw ıws •~uut• k l • 1 ah d 1 • · ti y ni ilik ok Mhi e al ıyet er ve mu e e erın yenı-
ı~u ~d•pai: yanol ~:-... ~ ..,..:. den tetkiki hakkındaki mutalebeleri 

L ;_..;.-~ ."•
0 

ti' dJueti lehinde manen vaziyet almak teah-
yo.., ----Miri- llyaae var ır. hlld" · ·amf•tlr 

H ... balcı. l..Utenı ile Amerika a· une gırı.,-. ., · 
raıındaki bu ticant muahedesi, iki 
dnlet münaaebetlerinde yeni bir dö
nüm noktası l9fkil edecektir. Alman
lar, bunda bütün enternasyonal mü • 
badeleye yeni bir veçhe veNrek otori
ter devletleri tecrid etmek ve onlara 
tw,ı demokrat devletlerin cephlİni 
kurmak gibi çok ıümull6 hlr hedef de 
rönnelrtedirler ki hu tahımtılerln ne 
derece,e kadar dofnı olduiunu anla
mak için lqiltere •Amerika müzak .. 
relerinin inkiıafnu beldemek lazım • 
dır. A. Ş. ESMER 

Beyrut, 26 (A.A.) - Dün Bey
rut'ta yapılan nümayiılerin, son za -
manda dairtılan teıekküller tarafın -
dan yapıldığı bildirilmektedir. 

BuıUn vaziyet nisbeten daha sa
kindir. NUmaytıler durmuıtur. HU· 
kUmet vaılyete hlkim bulunmakta • 
dır. BUtUn bu kargatahklann bilAn -
çoıu ıudur: 

4 ölü, 50 yaralı ve 200 mevkuf. 

Şanghay, 26 (A.A.) -General :Mat- bUtUn sevincini ve heyecanını dı,a- lunduğunu kaydediyor ve mutavauıt• 
ıui ,gazetecilere iu beyanatta bulun· rı vurmuftur. · lann bu vaziyeti istiarıı ... -ederek albn 
rnııs~ur• 

··- Eğer cuma gününe kadar Çan
kayşek Japon yaya karşı mukavemete 
nihayet vermezse, cuma günü, japon 
ordusu, çin hükümetinin yeni tagındı
ğı Hankeu ve ~anking'e doğru yüril
meğe devam edecektir. 

Anla§mazlık ve Cenevre 

Fransada bir 
komplocu daha 

tevkif edildi 
Parlı ,26 (A.A.) - C. S. A. R. igi 

dolayııile yeni bir tevkif daha yapıl· 
mıttır. Tevkif edilen .zat kont Lamot· 
te - Saint Pierre'in yeğeni olup ampe
re caddesinde meydana çıkarılmıı o
lan mUhtni bir silah deposu ve beton
anne melceler aebeblyle ltlham edil
mit olan B. Hubert Pastere'dir. 

Every şatosunun sahibi olan B. Hu
bert P&1tre, feudcılarm harekltma 
ittlrak ctmiı olmakla itiham olun· 
.maktadır. 

Diğer taraftan polis, ~eçenlerde de 
Larok aleyhine bir dava açmıı olan 
eski demir aalib ~zasından Pozzo di 
Borgo'nun ikametg!hında da araıtır -
malar yapmışttr. 

Duc Cle Gui•e'in bir 
. beyannam.eıi 

Brüksel, 26 (A.A.) - Dük dö Guise 
bir nota ne,rederek Belçika toprakla -
rında ıiyui faaliyette bulunmamakta 
devam edeceğini temin etmiıtir. 

Bulgar kralı 
Belgrada gidecek 
Belgrad, 26 (A.A.) - İyl mahlmat 

alan kaynaklardan bildirildiğine göre 
bulgar kıralı Boris pazar günU Bel
gradı ziyaret edecek ve Londra, Paris 
ve Romada edindiği intibaları Yugos
lavya devlet adamlariyle g8rUşerek 
bildirecektir. Bu ziyaretten yeni mu
kaveleler imzası beklenmemektedir. 

B. Delbosun Varıova 
seyahatinden müsbet 
netim beklenmiyor 
Varıova, 26 (A.A.) - Franaıı dı' 

i'ler bakanı Delboeun Var9ovayı ziya
reti tarihi yaklıttıkça ıiyaıt mahafii
dc bu ziyaretten müsbet hiçbir netice 
çıkmıyacağı intibaı da artmaktadır. O 
derecede ki, fransız dış bakanının baş· 
lıca kaygılarından birini teşkil eden 
Polonya - Çekoslovakya milnaıebetle
rinin düzeltilmesi meıeleılnin bahiı 

mevzuu bile olabilcceiinden ıüphe c· 
dilmektedir. 

Mevcud kanaata &öre franu dıı ba· 
kanı bilhaasa franaız • Polonya ittifa
kının sa~lamlığını denemek iatiyecek· 
tir. Çünkü son senel.trin hadiseleri yil
zündc Fransanın emniyet sistemi sar
sılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh 
Avrupanrn son vaziyeti Fransayı bu 
ittifakın sağlam olup olmadığını kati 
olarak araıtırmaya ıevk:etmektedir. 

Küçük Dış Haberler 1 
X Pariı - Enternasyonal Paris 

ıerıiai cumhur rei.ainin de huır bu· 
lunduiu muanam bir törenle kapan
Dll§tır. 

X Bern - lsviçrede maıonluğun 
ve buna benzer kurumların kapatıl

ması için önümüzdeki pazar ıünü bir 
plebisit yapılacaktır. 

X Viyana - B. Şuşnig uuç Avus· 
turya" adlı bir kitab netretmlıtır. 
Bunda, müstakil ve aerbest Avuıtur • 
yanın mevcudiyetinin mutlak bir zaru
ret olduğundan babıetmektedir. 

X Bükreı - Yakında seçim bag -
hyacağından, toplantı yasağı ·hakkın
daki karar Bakanlar heyetince kaldı
nlmıştır. 

X Brilk.el - KatolJkler yeni ka
bineden memnun değildirler. Kabine
de buı değifiklikler olacağı aöylen
mektedir. 

fia.tlarmı keyflerine göre yükseltme • 
lerine mani olmak için muayyen bir 
fiatla altın s.abn alan Merkez ve Zi· 
raat Bankalarının aynı zamanda kü • 
çük bir farkla altını satmaları fayda
Jı olacaiını söylüyor ve mal sandıkla
nnın da, hazine tahıilatı için, altını, 
bpkı Merkez bankası gibi, muayyen 
bir fiatla kabul etmesi lüzumunu mÜ• 
dafaa ediyor. 

Maden yolunda 

Bir tren 
kazası 
(Ba:,ı 1 inci sayfada) 

tahrik edilmittir. İmdad trenleri;. 
mümkün olan ıilratle kaza yerine ye· 
titmifler ve kısmen toprak altında 
kalan treni kurtarmıılardır. 

Kaza neticesinde ölen yoktur. Yal· 
mz niğdeli Durmut oğlu Halil vo 
Mehmed o&lu Yusuf hafif surette ya
ralanmıılardır. Sökeli Mutud o~lı.ı 
Osmanın ayağı kırılmıştır. 

Kazanın ,fazla yağmurlardan sonra 
bir yarmanın çökmesinden olduğu an
la~rlmaktadır. 

Tren kurtarıldıktan sonra yoluna 
devam etmittir. 

iç Bakanlığa gelen haber 
lç Bakanlığından yaptığımız tah

kikata &öre ; h§dise hakkında Elazığ
dan bir telgraf gelmiştir. Bu telgraf
ta kazanın milhim olmadığı, iki kişi· 
nin yaralandığı ve derhal gönderilen 
imdad trenlerinin, toprak altında ka
lan katarı kurtararak yoluna devam 
ettiği bildirilmektedir. 

Aç bir çocufun 
karnını doyurun 

Bunun için 5 kuruş 

vermeniz kafidir 
Çocuk Esirgeme Kurumu her· 

sene olduiu ıibi bu sene de An
kara mekteb)erindeki zayıf ve kim
sesiz çocuklara yakında sıcak öğ
le yemeği vermiye baılıyacaktır. 
Bir çocuğun bir öğünlük yemeği 
bet kurut tutmaktadır. Her vatan
daı kuruma bet kurut vennek ıu· 
retiyle yoksul bir yaYruyu ıevin
dinnek imkanını bulabilir. 
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INGİLİZ ZABİTİ 
iY azan: Çeviren: 
ıYüzbaşı F. w. von neroerı Nurettin ART AM 

İmparatorluk batıyor, onu kurtarmak 
vazifesi bize düşüyordu 

Biz, ertesi sabah saat dörtte (16 
temmuz) 24 millik bir kısmı swuz 
:ve çorak olan bir yola koyulduk. Ö
nümüzden yola çıkan atlılar ve aa
ka arabalan, daha önceden aaker
lerin içeceği suyu temin· edecekler
di. Köylerden zaptettiğjmiz araba
lar, yolda kalacak askerleri topla
mak Üzere en arkadan bizimle bir
likte geliyorlardı. İki yanda süvari
ler gidiyordu. Çünkü kazaklar Ra
hova, Altiınir ve Uraçaya kadar 
N.rkmıılardı. Ahçılar daha önden 
gönderildiği için kıtalar evvelden 
kararlaıtmlmıı mola yerlerine var
dıkları zaman sıcak yemek bulabili
yorlardı. Fakat biz nakliyeciler ve 
mekkarelerle en arkadan geldiği
miz için bu nimetten pek fazla iatj. 
f ade edemiyorduk. İtin en kötüsü 
biz, buralara vardığımız zaman fı
~ılarda au tükenmit oluyor, yahud 
Öa sonradan çamurlu, kirli sularla 
doldurulmuş bulunuyordu. O yÜz
Öen biz zabitler, neferlerin bunları 
içmesine mani oluyorduk. Fakat ça· 
VUf Bakkalın açık gözlüğü ve bece
rikliliği sayesinde bizim takım içe
cek r buluyordu. O, her '.)erde ön
ced~i.znn gelen tedbirleri almak
ta Inı.eur etmeyen bir adamdı. Bun
dan ba§ka Seymour, İbrahim ve ben 
de Bellova - Vidin yolculuğundan 
gonr,r iyice tecrübe sahibi olmut, 
pİ§mf}, dayanıklı bir hale gelmittik. 
:Yalnız bir defa baygınlık geçirdim. 
Bol bol yağ sürdüiüm için ayakla· 
rım hiç §İtmedi. Jack da iyi idi. Fa
kat lbrahim, uzunca bir müddet, 
bk a,rabanın üzerinde seyahata 
ınecbur kalmı§tı. 

Mülazım Hardar hiç bir yorgun· 
luk, bitginlik i.lameti göstermiyor
·du. Yüzbqı gözleri kapalı, yarı uy· 
kuda yanımız sıra yÜrüyordu; fa· 
kat aıhati yolunda idi. Goma Netre
polie'ye giderken benim bölüğüm
Clen on iki tane kadar nefer geride 
kalmıtlardı. Fakat sonra orada ge• 
ııe bize iltihak ettiler 

Ana kuvvetten bet, alta kitiyi yo· 
lun kenarına uzanınıt bulduk. Bun· 
lan kaldırmağa lüzmn yoktu; çün
kü ölmüılerdi. Bunları gömmeğe ne 
kuvvetimiz, ne de vaktimiz müaaid 
değildi. 

Bunların silahlarını ve ceplerin· 
Cleki paraları aldıktan sonra hepsi
ni yerli hıristiyanlarm insafına terk 
ettik. Jack ite ben yavaı sesle kısa 
birer dua okuduk. Yüzbaıı bizim 
bu hareketimizle eğleniyor ve : 

- Pek yakında bundan bıkıp u
anacaksmız 1 diyordu. Gerçekten 
on bet gün sonra yÜzlerce ölü ce· 
aed gÖrmÜ§, bir an için bile dıia o
kumayı hatırımdan geçirmemittim. 
Bir çok mekkare beygirleri ile ara
ba çeken öküzler yorgunluktan ol· 
'dukları yerlere yığıldılar. Bunlan 
kendi talileriyle bat başa bırak
maktan batka çare yoktu. 

Askerlerin ma.nevi durumların· 
dan esaslı surette bahsedemiyece
ğim : Once, hepisi kafalannm için· 
dekini meydana vuramıyacak ka-

dar bitkin bir halde idilar. Sonra 
ben de böyle bir mÜ§&hede yapamı
yacak kadar yorgundum. Seuiz, hi
kayesiz, §arkısız yürüyilp duruyor
duk. Binbafı, bölüğün dört bet da· 
vulcusundan bir iki defa bandolar 
vücuda getirdi. Kaval çalan bir ta
knn amatörler de bunlara katıldılar. 
Fakat davulcular yorgunluktan 
tokmak vuramaz hale geldikleri gi
bi, kavalların içine de toz doldu. Ya
rım ıaat kadar tek davulcu davu
lunu çalabildi. O da ne yaptığrnın 
farkmda olmaksızın her adını ba
tında bir : 

- Güm 1 diye tokmağı davula 
indiriyordu. 

Gece yarısına doğru Skit üzerin
deki Altimir'e diriden ziyade ölü 
bir halde vardık ve o gece orada 
konakladık. Buraya gelinceye ka
dar yorgunluktan, susuzluktan, aç· 
lıktan (peksimetlerimizi de tozun 
fazlalığından yiyememittik) çek
mediğimiz kalmamııtı; bitkin bir 
halde idik. 

Ertesi aabah (17 temmuz) as
kerler gene o kadar mecalsiz idiler 

ki hareket ta öğleden sonraya ka
dar gecikti. O gün saat dörtte artık 
dinlenmiş olarak yola çıkıp gece 

yaruı Kanijeye vardık. 
Burada iki kötü haberi bize ulat

tırdılar : 
1 - Rahova'da bulunan bir ta

burla Nikbolu'nun garbinde yerleı

mit olan iki tabur, imdad kuvveti 
beklerken iki gün evvel ( 15 tem· 
muz) Nikboluya hücwn etmi§ olan 
rus kuvveti tarafından taarruza uğ
ramıt ve bir çok zayiat vererek yer
lerini bırakmağa mecbur olmU§lardı. 
Bunlardan Nikbolunun ıiddetli hü
cumlara ve bombardımana uira
makta olduğunu, vaziyetinin kötü
leıtiğini öirendik. Plevnede bulu· 
nan üç taburla dört topun da ilti· 
bakiyle kuvvetimiz yirmi be§ tabu
ra çıkıyordu ki 20 eylulde, yaptığı

mız harbde kuvvetimizin yekunu 
bu idi. 

2 - Çerkeslerden Lofçanın 16 
temmuzda düşman tarafından itıal 
edildiğini de haber aldık. Öğrendi· 
ğime göre Lofçaya strateji baknnm
dan büyÜk bir eheıniyet atfeden 
Osman pata bu iki kötü haberle 
pek fazla aarsılmı§tı. Mütirin em
riyle bu felaketler askerlere bildi· 
rilmiı ve İmparatorluğu yıkılmak
tan korumak için bizim an evvel 
Plevneyi itgalimiz bir zaruret ha
lini almı§h. 

O sabah ( 18 temmuz) sabah le· 
yin erkenden yola çıktık ve hiç 
kimsenin oturmadığı boş bir arazi
den fasılasız bir yürüyüıle geçerek 
öğleye doğru Mahulleta karıısında
ki lsker nehrine vardık. Burada da 
şimdiye kadar aldıklarımızdan da
ha kötü haberler, bizi bekliyordu 

(Sonu var) 

Soyacb almıyanlardan 
alınacak caalar 

İç bakanlık idare heyetlerince tayin 
edilen soyadı para cezalarının tahsili 
emval kanununa göre tahsil edilmesi
ni, haczi ve satrlması kabil malı bulun
mıyanların cezalarının hapse çevril
mesi yoluna gidilmesi için müddei u
mumiliklere tezkere yazılmasını vali
liklere bildirmiftir. 

Dıtitleri bakanlığınin 

imtihanını kuananlar 
Dış işleri bakanlığı için alınacak 

memurların imtihanları yapılmıştı. 
İçlerinde hukuk, mülkiye ve yüksek ti
caret mektebi mezunhriyıe tahsille
rini Avrupada yapmış olanlarında 
bulunduğu bu gençlerden imtihanı 
kazananlar şunlardır : 

Necmettin Tuncer, Cemal Arsal, 
Mehmed Ali Pektetikalp , Necdet 
Hayri Kent, Re§at Aktuğ, Yümnü 
Sedes, Şakir Karaçay, Mustafa Kunt, 
İlhan Savut, Talat Miras, Mustafa 
Kayagil, Talat Benler, Affan Sabit, 
Beşir Balcıoğlu. 

Ankaraya gelen valiler 
Kocaeli valisi B. Hamid, Maraş 

valisi B. Osman Şahinba~. Çorum va
lisi B. Süreyya Yurda.kul vilayetleri
ne aid işler etrafında muhtelif daire
lerle temaı etmek üzere şehrimize 
gelmişlerdir. Yozgat valisi B. Abdul
lah Feyzi Gürel de bugünlerde şeh
rimize gelecektir. 

Deniz mahsulleri kanun 
projesi 

Devlet şurası, ekonomi bakanlığın
ca hazırlanan deniz mahsulleri ka
nun projesi üzerinde incelemelerde 
bulunmaktadır. İncelemeler yakında 
bitecektir. Devlet şurası incelemeie
ri esnasında projenin bazı maddeleri
ni değiştirmiş, bazı hükümleri de pro
jede:-ı çıkarmı~tır. 

Bir .. ıiillM RYl1111 u~ındı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Trab

zondan getirilen İlyas adında kelep
çeli bir mevkufu tabanca ile öldür
dükleri için tevkif edilen Sefer ile 
Halisin muhakemelerine bugün ağır 
cezada başlandı. İlyas Seferin baba
ınıu üluürdUE;ü i<;iu ou<jlUdcu• ı.,_. •,• 
intikam almak makudiyle yapmış

lardı. 

İki suçlu bugün müddei umumiliğe 
müracaat ederek İlyasm akrabası ve 
dostları tarafından kendilerinin öl
dürüleceklerini iddia etmişler ve mu
hafazalarını istemitlerdir. Bunun için 
mahkeme salonunda tedbirler alın
mı,tır. 

Namaz kılarken 
aklını oynatb 

latanbul, 26 (Telefonla) - Ali oğ
lu Salih adında biri Kadıköyünde 
Osmanağa camiinde namaz kılarken 
aklı muvazenesini kaybetmiş, horoz 
gibi ötıneğe başlamış ve tedavi altına 
alınmıştır. 

Kazalara karşı tedbir 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Kaza

ları önlemek için hareket halinde bu· 
lunan iki tramvay arasındaki mesafe
nin en az 20 metre olması belediyece 
kararlaıtmldı. 

Atatürk 
Ve 
Milli kurtuluı· 

(Başı 1 inci sayfada) 
rini hakiki kardeşlik ve dostluk bağla
riyle birleştirdi. 

Olgun başların güttükleri poli
tikadır ki, Türkiyenin garpta ve 
ıarktaki komşulariyle münasebetle
rini yeni bir esas üzerine kurmuş

tur. Amerika sefiri Charl H. Sherrill 
1932 de, yani yunanlıların Anadoluda 
mağlfıb edildiklerinden on sene son
ra, Anadolu harb yerlerini ziyaret ar
zusunu gösterdiği zaman, Kemal Ata
türk ona, Türkiyenin Yunanistanla 
münasebetlerinin samimi bir dostluk 
karakteri almıt olduğundan sefirin bu 
ziyaretinin geçmiş zafer hatıralarını 

uyandırmamasını söyletmişti. 

Charl H. Sherril, Atatürkün dış po
litikası hakkında şunları yazmakta
dır: '"Garb devlet adamları harbın da
ima Balkanlarda başladığını söylerler. 
Vakıa Türkiyenin bir çok defalar 
Bulgaristan ve Yunanistanla harbe gi
rişmiş olduğu doğrudur. Ve Türkiye· 
nin tam istiklalini kazandığı son harb 
dahi Yunanistana karşı idi. Bu harb 
güç ve acı olmuştur. Buna seyirci ka
lan dünya bu harbın uzun müddet her 
iki millet üzerinde acı hisler ve izler 
bırakacağını zan ediyordu. Fakat Ata
türk başka bir fikirde idi: "Harbın 

,ebeblerini bertaraf ediniz. Harbın 

yaraları kapanacaktır!" Ve Atati.ırk 
bunda haklı idi. Türkiyenin garptaki 
iki komşusu ile, Bulgaristan ve Yuna
nistanla, münasebetleri hiç bir vakıt 
bu günkünden iyi ol rı.ımıştrr. 

!rakın şarkında ikı aevlet vardır ki, 
garbın zan ve tahmin ettiğinden faz
la modernleşmiştir: İran ve Afganis
tan. Bunların orta elçi de~il, büyük el
çi bulundurdukları tek hükümet mer
kezi Ankaradır. 

.. ... Kemal Atatürk alman karargahı
umumısıne yaptığı ziyarettenberi 
memleketten dışarıya ayağını basma
mıştır. Fakat garptan ve şarktan kı
rallar onun ziyaretine gelmişlerdir: 

Irak kıralı Faysal, İran şahinş:ahı, 
İngiliz kıralı sekizinci Edvard. 

İyi niyet politikası, dünyada büyük 
bir akis husule getirdi, ve, 936 da Tür
kiyenin büyük Britanyaya yaklaşma
sı,Jr.an Afganistan ve Irak'la iki ta
raflı bir sok muahedelerden sonra 937 
temmuzunda Sadabad paktının imza
lanmasını neticelendirdi. Önasya'da 
Türkiye ile İran Afgani&an ve Irak a
rasında Rıza ıahın Tahran civarında 
Sadabadtaki yazlık köşkünde imzala
nan bu büyük yardım, saldırmazlık 

ve müşavere paktının akti, türk dip
lomasisinin mütemadi gayretleriyle 
bu dört memleket arasındaki bütün 
küçük anlaşmazlıkların ortadan kaldı
rılması sayesinde olmuştur. Sadabad 
paktı, olgun başların güttüğü politika
nın eseridir. Atatürk'ün teşebbüsü ol
masaydı bu pakt hiç bir vakit vücud 
bulamazdı. Ve bu Sidabad paktı yeni 
tarihin milletleri biribiriyle boğuş
turmağa değil, bilakis aralarında dost
luk ve sulh tesisine yarayacak olan 
mahdud eserlerinden biri olacaktır. 
Türkiye bugün Asya kapılarında Av
rupa medeniyetini müdafaa etmekte
dir. Fakat ayni zamanda Türkiye As
yayı da Avrupanrn bütün emperyalist 
ihtiraslarına karşı korumaktadır. Böy. 
lece Sadabad paktı önasya'nın tam bir 
politik kurtuluşunu gösteriyor. Bir
leştirmek ve bağlamakla ifade olunan 
ve Atattirkün politikasının ruh ve il-

hamını tetkil eden eski türk ananesi 
bu pakt ile yeni bir z·aferini kutlamak
tadır. Bu pakt bazı büyilk devletlere 
bütiin gizli planlarım siyasi bürolar
dan ar§ivlere yollamağı tavsiye et
mektedir. Şark, tarihin Kemal Ata
türk tarafından yazılmış olan yeni 
bir sayfasını açımştır. 

Avrupa tarih kitaplan vaktile (bar
bar) tilrklerin Altay dağlarının yük
sek ovalanndan ıarka garba nasıl a
kın ederek milletleri ve kültürleri tah
rib eylediklerini hik§ye eder. İncilde 
ve ortaçağ literatüründe türkler, 
(Gog ve Magog) diye fevkalade ve 
korkunç hayaletler olarak tasvir edil
miştir. Onlar uyuşturucu medeniyetin 
buzları içinde bir ateştiler. Ve türk 
korkusu hali bugün bile dünyanın 
yarısının uzuvlarında yaşamaktadır. 

İmdi, modern ilim, miladtan evel tari
hin binlerce yıllık perdesini açarak 
batmıı milletlerin kaybolmuş izlerini 
keffetınektedir. Bu arada birdenbire 
türk ırkını da tarihin aydınhklan i
çinde görüyoruz, ve onun şark ile garb 
arasında nasrl bir köprü kurmuş ve na
srl devletler ve kültürler yaratmış ol
duğunu anlıyoruz. 

Avrupanın bir çok ilimleri bunu red 
ediyorlar. Fakat Atatürkün hayatı ve 
türk milletinin tekrar uyanış ve kal
kınış, türk milletinin ruhunun ilk 
evini henüz yirminci asırda kurmuş 
olmadığı hakikatini gösteriyor. 

Kemal Atatürk ile yüzlerce asrın de
rinliğinden kahraman bir ruh aydınlı
ğa yükseliyor ve bu ruh, dünyanın, 
esarete düşmüş kısımlarındaki millet
lere hürriyet ve kurtuluş yolunu gös
teriyor. Onun hüviyeti, Nil sahillerin
den eski Çin denizlerine kadar 
uzanan bir efsane olmuıtur. Bununla 
beraber o gene kendi milletinin orta
sındadır. Olgun ve kemale ermiş zeka
sı ile ,münevver ve ebedi gençliğin yo
rulmak bilmez kudret ve ciyadetine 
mazhar olan o, kendi milleti ve beşe
riyet alemi için beslediği muhabbetle 
bir dahinin neler yarattığına dair ci
hana fevkalade heyecanlı bir sahne 
seyrettinnektedir. 

Bir tashih 
, 

zinci sayfasında, hava seferlerinin tan
zimi ba§hğı altındaki İstanbul habe-
rinde "ingiliz tayyarecilerinden yüz
başı Stakenin hava seferlerimizin tan-
zimi işiyle meşgul olacağı, yazılı idi. 

Hava devlet işletme idaresi umum 
müdürlüğı.inden aldığımız bir mektub
ta bu nokta fU Jekilde tashih edilmek
tedir: . 

"Tayyareci Stakenin İngiltereden 
sipariş edilen yolcu tayyarelerimizin 
sonuncusunu Ankaraya getirip idare
mize teslim etmekten başka bir vazi
fesi ve bilhasaa hava seferlerimizin 
tanzimi işiyle hiç bir alaka.sı yoktur.,, 

Bugünkü k1r koşulan 
Atletizm Ajanlığından : 
Bugün 14.30 da şehir atadyomunda 

baılamak tizere büyüklere 4 ve küçük
lere 2 kilometre mesafe dahilinde bir 
kır koşusu tertib edilmiştir. İttirak e
decek koşucuların tam zamanında şe
ıehir stadyomunda bulunmaları rica 
olunur. 

. Radyo · 
ANKARA: 

üliLE NJ!:~klYATI: 13.30 - :Muhte 
plak neşriyatı - 13.50 - Pl1k: Türk ın 
kisi ve halk ıarkıları - 14.15 - 14.30 D 
li ve harici haberler -
AKŞAM NEŞRİYATI 18.30-Plik ıı 

riyatı - 18.35 Çocuklara masal (Küc;ilk 
li) - 19.10 Türk musikisi ve halk earkı 
rı (Servet Adnan ve arkadaıları) - 19 
Saat ayan ve arabc;a neıriyat - 19.50 
Türk musikiııi ve halk ıarkıları (Hik 
Rıza ve arkadaşları) - 20.15 - Plikla d 
musikisi - 20.30 Türk musikisi ve halk 
kılan (Salahaddin ve arkadaşları) - Z\' 
- Ajanı haberleri - 21.15 - Stüdyo aa 
orkestrası 1 - RachmaninoH: PreelU 
2 - Popy: Mauritana 3 - Leopold: S 
venir d'Athenes 4 - lvanovici: Orient :R 
sen '5 - Granadoıı : Carpicho Espa 
21.SS - 22.00 Yarınki program ve İl · 
marıı. 

1ST NBUL : 

OGLE N EŞIU 'i A Ti: - 12.30 P1 
türk musikisi - 12,50 Havadiı - 13.0S 
14 .b:ınınonii halkevi ıosterit kolu ııaıtı 
bır temsı! (Alphonıe .Uaudet niıı ArJeııJ 
ne). 
AKŞAM NEŞRİYATI: - 18.30 Ptlk 

danı musikisi - 19.00 Safiye: Piyano 
keman refakatiyle - 19.35 Koııie 
1Joıttor Ali Şiıkrii (kıı hastalıkları vo k 
runma çarelerı) - 19.55 Boru haberleri 
20.00 :Sadi ve arkadaıları tarafından tll 
mu11kiıi ve halk şarkıları - 20.30 ÖttJ 
l<ıı.a tarafından arabça ıöylev - 20.35 li 
va raporu - 20.45 Semahat Özdenııe& ve 
kadaşıarı taraıından turk musikisi ve 
uarkuarı (Sr A .). 21.15 ORKESTRA 1 
.ı<ossıni: :Semiramiı. Uvertıir - 2 - De 
beı: Lnkme - 3 - Svendsen: Lomsno 
4 - LıtolH: Erascati. Valse. 5 - Löfo 
Tendre Babillarıe. 22.15 Ajana haberle 
- 22.30 Plakla ıololar, opera ve oper 
parçaları - 22.SO - 23 Son haberler ve 
ıesı guniln proıramı. 

AVRCPA : 

u.ı• .c..KA ve uPERETLER: 12 H• 
burg, Konigsberı - 18.15 Königsberı 
19.30 Viyana - 20 Prag - 20.30 Floraıı 
- ıı Roma - 21.30 Parıs. 

URKESTRA ve SENFONİK ORKE 
TRA KONSERLERİ: 17.30 Tuluz - 20. 
Sottenı - 21.30 Strazburg - 22 Lükı 
burg. 

ODA MUSİKİSİ: 18.S Kolonya -
Kopenbag - 20.30 London - Regional. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Kolonya 
15 Keza - 15.10 Breslav - 16 Stokholın 
l~ Berlin - 18.30 Stokholm - 19.10 :rd 
nıh. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.s.): 

Frankfurt - 10.30 Hamburı - 11.S Prail 
18.25 Hamburg - 19.10 Frankfurt - 19· 
Hambure - 22.20 Viyana. 

OR<.i KONSERLERİ ve KOROLA 
ıs.ıs Viyana - 15.20 Hanmburg - ıs. 
LS.ypzıg - 19.20 Brno 

HAFiF MÜZİK: 6.30 Bertin ve dii 
alman istasyonları - 8.30 Münih ve dii 
alman istasyonları - 9.30 Bertin - 11· 
Keza - 12 Frankfurt ve diier alman iıt 
yonları - 13.15 Münih - 14.25 Keza -
Breılav ve di&er alman istasyonları - 13. 
Münib - 14.25 Keza - 16 Breslav ve 
ğer alman istasyonları - 19.10 Beri' 
Breslav, Kônigıberg - 19.40 Kolo~ 
19.55 Beromünster - 20 Frankfurt, Köni 
bere, Liypziı - 20.10 Hamburc - 20. 
Berlin - 21.20 Breslav - 21.30 Tuluz 
Bresİav,-Stuttgart - 24 Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ: 11,30 Stuttgart -
Frankfurt - 24-1 Araihch. - 24-2 L 
aemburg - 24 Paris - P.T.T. - 6 Strasbll 

DANS MUZ1Gt: 19.10Liypzig-22S 
romünster, Stokholm - 22.S Stokholrxı 
22.20 Münib ve diier alman iıtuyonları 
22.25 Budapeıte - 22.30-23.30 Prai - 22 
Berlin - 23 Milano, Floranaa - 23-Z3· 
Lemberr. Katovic;, Krakovi - 23.S Po• 
Pariıien - 23.30-1 London • Regional 
24-1 Droitvich - 24·2 Lükıemburı -
Pariı - P.T.T., Strazburg. 

Karadenizde f1rtina 
İstanbul, 26 (Telefonla) - l{a 

denizde oldukça tiddetli bir f ırtJ. 
vardır. Henüz seferler kesilmemit 
Bugün beklenen Erzurum vapuru f 
tına yüzünden gecikmiı, Güneysu 
Ankaar vapurları da limanlara sığ 
mışlardır. 

Yeni otobiis servisleri 
İstanbul, 26 (Telefonla) - O 

büı sahibleri Topkapı - Beşiktaı a 
sında otobüs işletmesini belediyed 
istediler. Belediye, araba adedi ar 
rılmak gartiyle buna muvafakat e 

uzun boyu, incecik boynu, daracık omuzları ve Pa· 
rise geldiği gündenberi bir defa ütü yüzü görmemiş 
esvablarile kendi biçare manzarası, onun yüreğin • 
de herhangi bir optimizma'ya yer bırakmıyordu. 
Doktor Hikmet, zaten~ hiç bir zaman kendisinden 
ınemnun değildir. Fakat ,kendisine kartı fU andaki 
kadar da nefrete yakın bir ho§nutsuzluk duyduğu
nu hatırlamıyordu. Bedeninin her bir parçası ona 
karikatüral bir biçim almış gibi geliyordu. Bunun 
içindir ki, birkaç kere aynaya isabet eden gözlerini 
haıyetle yer indirmitti. La.kin, Doktor Hikmt'in, 
kendisini görmek için daima içinde taşıdığı bir ay
na ve muttasıl bu aynaya dikili duran batka gözle
ri vardı. Bunları istediği yere çevirmek onun elinde 

değildi. 

BİR SÜRGÜN 
Ragıb bey, ancak kahve garsonlarmm - o da 

uzun bir itiyat sayesinde - kavrayabildiği franaız• 
casiyle Foissard'a bir §eyler anlatmıya cabalıyor, 
fakat, o soyledikçe profeaörün tatkınlığı artıyor
du: 

Zaptedemediği bir endite ile Ragıb Beye döndü: 

" - Rica ederim, kıyafetimi naaıl buluyorsunuz 7 
Pek berbat değil mi? dedi. 

Kim bilir, belki, iyi kwnaıtan, iyi dikilmif, koyu 
renk bir kostüm içinde, kendisini daha rahat hiaae
decek ve belki herkese bu kadar zavaUı görünıni· 
yecekti. Fakat, hr kımıldanııında onu bir ki.ğıddan 
fener gibi çizgilendiren ve potları, buruıukları, kı • 
aık ve sarkıkları, bedenine· ait birer kusur, birer 
hastalık gibi ıstırab veren bu hazır eıvabla o ancak 

alemin istihH veya merhametini toplayabilirdi. 
Doktor Hikmet, biraz sonra F oiasard'ın kendisini 
ne hakaretli bir bakıtla süzeceğini ıimdiden tah
min ediyordu. 

Profeaaeur Foiasard; li.kin, itte, nerede ise yirmi 
dakikadan beri bekledikleT'i halde, henüz kendi
ainden bir ses çıkmamıftı. Bütün binanın içinde de
rin ve adeti. vakarlı bir aeuizlik hüküm sürüyordu. 
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Öyle ki, bunun tesiri altmda, nihayet, Ragıb Bey bile 

sw pus olmuı, bir koltuğun içine büzülüp kalmıth· 
Gerçi, henüz gözlerile etrafmdaki eıyayı ok§&r gibi 

seyretmekten hali değildi ve araaıra bu gözlerin ucu 
ile, Doktor Hikmet'e, orta maaanm üatündeki bü· 

yÜk vazoyu, ya kartıaına tesadüf eden camekanda· 
ki tabağı itaret ederek : 

"-Mutlaka bu bir (5evre) olacak ... Bu muhak
kak bir Bohemya'dır. Şuna gelince, eminim ki; eaki 
bir (Sakaonya) .... diye mırıldanmaktan kendini ala· 
mıyordu. 

Yavq yavaf bundan da vaz geçti ve baımı kol· 
tuğun arkalığına dayayarak gözlerini kapadı. U· 
yuklayor mıydı 7 Bir bu eksikti. 

"-Aman Ragıb Bey, ıakm dalıvermeyin.,~ 
"- Yok canım. Şöyle biraz gözlerimi dinlendiri· 

yordum. Uf aramızda; bu doktor da uzun etti hal 
Hani, benim kim olduğumu bilmeae ... 

Ragıb Beyin lakırdısı ağzmda kaldı. Salonun ka
pılarından biri yavatça açıldı. Aralıktan uzun boy· 
h.ı. kamburumsu bir adamın gövdesinden ileriye 
uzanan kırçıl bir bat göründü. Ragıb Bey hemen 
yerinden fırladı ve telqla caketinin düğmelerini 

ilikli1erek, viikli.dan birinin hu.zunma çakan bir 

YAKl)B KADRi 
bi.bıi.li mmuru inhinalariyle profeaöre doğru ıitab 
etti. Doktor Hikmet, onu,yerden bir kandilli temen· 
na ile parisli operatörün eteğine varacak aanmıf ve 
yüreği ağzma gelmiıti. 

F oiaaard, bir elinde Ragıb beyin kartı, öbür e· 
linde gözlüğü kapmm etiğinde duruyordu ve ne 
aöyliyeceğini, ne yapacağmı bilmiyor gibiydi. Ne
den sonra gözlüğünü burnuna taktı, uzun, derin 
ve fenni bir dikkatle karta baktı ve nihayet Ragıb 
beyin hiç §Üphesiz, frenkler üzerinde teair yapar 
fikriyle ( Ragıb Bey) diye bastırdığı kartın üatiin
deki son kelimeyi ziyaretçisinin aile adı zannede· 
rek ağır ağır heceldi ı 

"- Müsyö Bey ? 
Ragıb bey eli doktora uzanmıt : 
"-Evet, benim, benim ••. diyordu. 
Ev sahibi etikten odaya doğru bir adım daha at

tı. Gene bir elinde gözlüğü, öbür elinde Ragıb be
yin kartmı tuttuğu için, ziyaretçileriyle aelamlaı
mağa imkan bulamıyan bir hali vardı. Kalkık o
muzlarınm arasından ileriye doğru uzanan bqmı 
bir kaç defa Ragıb beyden Doktor Hikmete, Dok· 
tor Hikmetten Ragıb beye çevirdi : 

Nihayet, nezleli ve karık bir aeale : 
"- Ne emriniz var, efendiler 7 dedi. • 

"- Mısırlı prenses mi 7 • ne tuhaf J uta.k bana 
bir japonyalı demiıti - yanlı§ anlamıı olacak _ E· 
toile de ha; evet, evet, hatırlıyorum. Sizinle orada 
mı ıörütmüıtük 7 Hatta aizi muayene de etınit
tim öyle mi 7 Pek mühim bir ıeyiniz yoktu zanne• 
derim, aksi takdirde, her halde simanızı unutnıı• 
yacaktım • her ne ise, affmızı rica ederim. 

Bir anda her ikiai birden sustular. Ragıb bey, 
bu kıaa vakfeden iatif ade ederek eliyle profesöre, 
doktor Hikmeti gösterdi : 

"- Size dostum doktor Hikmeti takdim ediyo
rum. 

"-Ne doktoru? Dr. en Proit mi? Dr. en MeJ.,. 
ceine mi? 
"- Mcclecine, Medecine, doktor Medecine .... 
"- Şu halde demek ki mevzubahia hasta olaJI 

bir meslekdattır. 
Ve doğrudan doğruya doktor Hikmete hitab e-

derek : · 
"- Aziz mealekdatım, dedi. Muhakkak vaziye

tinizi çok acil görmüı olacaksınız ki, bu tatil gü
nüme rağmen .... 

Doktor Hikmet bütün enerjiaini bir araya toP" 
lıyara.k cevab verdi : 

"- Ben hasta değilim, sizden bir ricaya gelınir 
tik. Buradaki sıhhi müesseselerin birinde kendiJlle 
bir it aradığımı arkadatıma aöylemiıtim. O da .i
ze bq vurmamızı münaaib gördü. 

- Sonu var -
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Elektrikten şifa 
Zaman ne kadar çabuk geçiyor ! 

Baksanız a, Calvani'nin doğduğun
dan beri tam iki yüz yıl geçıniı te 
henıterileri ıenlik yapmııfar. Hal· 
hu ki bu büyük adamın ölmüı kur· 
b:'ia Üzerinde meıhur müıahedesi· 
nı daha dünkü bir hikaye sanıyorduk. 

Bu kurbağa hikayesini elbette 
hatırlarsınız : Calvani, 1789 yılın· 
da Conun doğumundan elli iki ae· 
ne sonra geçen bu hikayenin de iki 
Yiizüncü yılını görmelerini okuyu. 
cularnna temenni ederim) Bobun
Ya hekim mektebinde profeaör bu
lunduğu sırada • adaleleri üzerinde 
tetkik yapmak için _ bir kurbağayı 
belinden keamiı ve bel kemiğinin 
arasından bakırdan bir teli geçire
rek kurbağayı bu telle balkonun 
deınir parmaklığına asar. Rüzgar 
kurbağanın bacaklarmı salladıkça 
kesilnıiı bacaklar parmaklığın de· 
hıİrine çarparlar ve her çarpııta 
birdenbire tekallüs ederek büzülür
ler •... 

Baıka bir kimse için ehemiyetsiz 
bir hadise olan bu tesadüf büyiik 
bir keıfin baılangıcıdır. Ceceleri
hıizi gÜndüz eden, karanlıltta gök 
YÜzünü bile aydınlatan elektrik ce· 
~Yanı bu suretle meydana çıkmıt· 
tır. Vakıa Calvani ilkin kurbağa
nın bacaklannm demirle bakınn 
birleıınesiyle elektrik cereyanı çık
hıasından ileri geldiğini anhyama
hııt ve hadiseyi izah için batka bir 
nazariye kurmuıtu. Biraz sonra da 
etinin ölmesi onu hayatından bıktı
rarak bir kenara çekilmesine aebeb 
olınuıtu. Ilim adamlarında böyle 
Çok hassaslık, belki, tuhaf görün
J:nekle beraber gerçek bir şeydir : 
Büyük kimyacı Berthelot'un da e
tinin öldüğünü görünce birdenbire 
Öldüğünü bilirsiniz. 

Calvani ketfini tamamlıyamadı· 
iından, adalelerin takallüs etmesi 
elektrik cereyanından geldiğini an
layan, elektrik cereyanını istediği 
•akit meydana çıkarmak için elek
trik Pillerini icad eden Volta ol
ıtnuıtıu·. Fakat elektrik cereyanmı 
ilk defa gören ve haber veren Cal
~ani olduğu için keıfin ilk ıerefi 

Selönikten bir 
heyet geliyor 

Selinik belediye reisi Merkuris 

!le belediye genel sekreteri Vizas 

)'akında Ankaraya gelerek Atatürk

Un doğdukları evin Selanik şehri ta
rafından kendilerine hediye edilmiş 

olduğunu bildiren kararnameyi tak· 

dinı edeceklerdir. 

ona aiddir ve bundan dolayı onun 
doğwnunun iki yÜzüncü yılmı ha· 
tırlatmak Üzere hemterileriyle bir
likte bütün medeniyet ilemi tenlik 
yapıyor. 

Elektrik cereyanının sonra ne ka
dar büyük ehemiyet kazandıimı, il
me ve medeniyete ne kadar hizmet 
ettiğini anlatmak bu sütunlara diif
mez. Bur~da yalnız hekimlikte ye
rini aöylemek istiyorum 

Galvani'nin keıfi üzerine hekim· 
ler, hayat bir elektrik cereyanm• 
dan ibarettir, demiıler ve adını da 
hayvani elektrik koynıuılardı. Ha· 
yatın yalnız elektrik cereyanından 
ibaret olmadığı çoktanberi anlatıl· 
mııaa da bugün de en yeni hel<im
ler arasında, hayat havadaki elek
triğin kan damarlarımızm içerisine 
girmesiyle kabildir, deyenler var· 
dır. Bunlar o büyÜk keıfin nazari 
neticeleri • 

Ameli ciheti hekimliğin hem tet
hisi, hem de tedavi itlerindedir. Si
nir haatalıklannın ve adale hasta• 
hklarının tethisinde elektrik cere• 
yanı büyiik hizmet eder. Tedavi it
lerine gelince, elektrik cereyanı he• 
men her türlü hastalıklarda tatbik 
edilmiıtir. Görülen i)li neticelerden 
bir çoğu cereyan çıkarmak için kul· 
!anılan cihazların fatafath olmasm· 
dan dolayı hastalann • belki heki
min de - ruhu Üzerine yaptığı tesire 
hamledilir. Hastanın maddi iztira· 
brnı büsbütün geçirmesiyle ruhuna 
kuvvet vererek iztirabmı azaltması 
gene büyük bir fayda sayılır. Bu· 
nunla beraber elektrik cereyanmm 
hiç bir ilaçla geçirilemiyen iztirab
ları • mesela sinir iltihabı ağrıla· 
rmı • iyi ettiği vardır. Elektrik c• 
reyanmin hekimlikte bir hizmeti de 
bazı ilaçları derinin araamdan doi· 
rudan doğruya kannnızın içine ge· 
çirmesidir. 

Medeniyetin parlamasına, iman~ 
ları iztirabmı hafifletmeğe aebeb 
olan büyük bir keıfin sahibi Calva· 
ninin hatırasını biz do selimlamalı· 
yız. 

G. A. 

Bwrtm Y•Rılacak 
maçlar Ankaragücü 

aahaımda olacak 
Bölge Futbol Ajanlrjrnchuı : 

Şehir stadında 27-11-937 cumarteei 
günü yapılacak olan Altınordu - An
kara Gücü birinci takımları maçınm 
görülen Hlzum üzerinde Ankara Gü
cü aahaaında yapılacağı ilin olunur. 

Maça saat 14.15 de başlanacaktır. 

U[US 

Türk dili tetkikleri 

"Diyarbakır,, 
Adı üzerine foponomik 

bir tetkik 
Yazan: Prole•Ör Htuan Rqit Tankut 
-3-

Türk kollarından olan Keltler ve lr
landahlar kaba madene Mwyn (mu
yun (Walde • Pokorny) ve Yakutlar 
Möngün diyorlardı. Pekarıki'ye göre 
başka Türkler de böyle derlerdi Bur
yatcası da öyle idi. Mogollar Manggun 
biçiminde kullandılar. Gümüı ve akça 
anlamında idi. (Pekaraki S. 1610). 
Şu yer adları ve bulundukları yerler 

bizi sevindirecek kıymettedirler. 
Menguk Gümüthane 
Mengucek Elazığ, Çimitkezek 
Menguk Gümüthane, Kelkit 
Menge Gümüıhane, Bayburt 

• • • 
Bu maden yani Möngün fizik vasıf

larında istikrar ve ıelabet kazanınca 
ıonundaki (V. +n) yı bırakarak (V. 
+ r) elemanı aldı. Bizim Mangir dedi
ğimiz kelime bu pisiko - sosyolojik 
kavrayıştan doğmuş ve Bangır, Bakır 
9ekillerine istihale etmiştir.Bakırda da 
anakökün primitif anlamı parlaklık ve 
kuvvettir. Belki tannan ve cazip olan 
seıi dahi ilkel sosyetenin dikkatini 
çekmi~ti. Bu takdirde Bangır-mak fii
lini bakırı kullandıkları zamanlarda 
aramak lojik olur. 

Diyarbakır havzasında bu kelimenin 
de kullanıldıfı görülüyor. 

Bakır Siirt 
Bakırdağ G. Antep 
Bakırnaz Muş, Saaun 
Bağırgan Diyarbakır 
Bağırsak Erzurum. Tel'"tan 
Bahro Diyarbakır 
Bahru Elazığ, Erganimaden 
Şimdiye kadar saydığımız bu maden 

adlarınin hangisi daha eskidir? Bunu 
tesbit etmek iyice bir dikkat ve emek 
iıter: Bence muhakkak olan bir şey 
varsa her birinin önce ayrı ayrı birer 
Tanrı veya Demon olduklarıdır. Belki 
kendilerini tanrılaştırdılar belki de 
Panteon'daki birinci veya ikinci dere
ce mabutlara izafe etmek.yoluyle onur
ladılar. Fakat asıl entereaan olan cihet 
bu Türkçe maden adlarının bütün ma
deni dünya dillerinde bugün dahi çe
lik gibi aağlam bir §ekilde yaşamakta 
olmalarıdır. 

• • • 
Tetkik konumuz olan sahaya neden 

dolayı Diyarbakır denilmit olduğunu 
artık kavrıyabiliriz. Memun devrinin 
ilimlerinden olan Vakidi 12 asır evel 
bu kelimeyi kullanmıştı" Helagfı Han 
devrinin en büyük tarihçisi olan Gri
goryuı Ebul Eercc hep Diyarbakır a· 
dını kullanır Yakutta da öyledir. 

İslAmın Sugure tırmandığı zamanlar· 
da Amidağ'nın bir adı da Diyarbakır 
idi. 
!alamın; Türk sosyetelerinden bazı

larının dilinde ve maşeri karakterle
rinde önemli bir (merkezden aapma) 
itlevi yaptı medreseler halk etimoloji
sine eleman huırhyorlardı. Arap harf
lerinin ıertliği ve Arap yazısının 
darlığı Türkçeye hasta ve bunalgan 
bir kalıp veriyordu. Her Türkçe keli
me yazı kılığına girer girmez türkçe· 
liktcn çıkıyordu. Her kelimede Arap 
düşüncesinde Arap kültürüne göre bir 
anlam cevheri arıyorlardı. 

Yazının bu tesiri, mantalitenin bu 
sapıklığı birçok Türk kelimelerini de
jenere etti. 

O havalide Rabia'nın bir kolu sayı
lan Bakribinivail kabilesi yafıyordu. 
Bu kabileye ve onun anaaı sayılan Ra
bia camiasına bu adları kimler vermit
ti. Bunu' kimıe bilmediği gibi jenealo
gi'lerini belli bir kerteye kadar çıka
rıp sürebilen de yoktu. Her ikisi hele 
Bakribinivail tamamiyle mitolojik bir 
varlıktı. 

Eıki Arap ıecerelerinde bu isme te
sadüf edilmez ve Rabia'nın kolu an
cak Bakr olarak kaydedilir. 

Bu kabilelerin antrolojik vasıfları 
Diyarbalı:ır'ın ve Karacadağ'ın yan ve 
yüresinde yaşıyanlardakinin tamamen 
aynıdır. Küçük Bakran ve Bakkara a 
şiretlerinde de öyle. 

Irken Türk oldukları gibi ismen de 
Türk olan bu kabilelerin prehiıtorya
yı dolduran ve ilkel medeniyıetini ku 
rup Aleme tanıtan Orta Asyalı Türk 
cedlerimizin bugünkü mümessilleri 
olduklarında fÜphe edilmemelidir. 
Kelimelerin Güne9 • Dil teorisine gö
re analizi bizi bu aydın hakikate 
kolayca erdirir. 

Şimdi etimolojiyi Günct • Dil kai· 
delerine tatbik etmenin en doğru 
yol olduğunu bize iabat eden bir bel· 
ge vermeme müsaadenizi dilerim. 

Bütün Mezopotamya kabileleri 
prehistoryanın türk uılh kavimlerini 
temsil ederler : 

Şamar : Sumer 
İneze : Arızan 
Sahr : Saka 
Lam : Elam 
Kaya : Kas 
Mctinan: Mitanl 
Huri : Huri, Harri. 
Hattan : Kaide 

Ankaradaki radyo 

istasyonu 
Ankarada Etimcsud'da yapılan 

fadyo istasyonu ile Türk Hava Ku

tumu civarındaki stüdyonun inşaatı 
ilerlemektedir. Radyo istasyonu ile 
•tüdyonun gelecek haziranın 22 sin

de bitmif olacak ve Posta Umum Mü
dürlüğüne teslim muamelesi yapıla
caktır. 

Dunyayı dolaşan haneın uci 
Dünyayı dolafmak malasadiyle 

19.29 da memleketinden çıkmıf olan 
İbrahim Wingllien W erk isminde 
habeşli bir izci muhtelif memleket
leri yaya olarak dolaştıktan aonta ev
velki gün tehrimize gelmittir. Afri
kayı baştan bap. yaya kateden bu genç 
1936 da ikinci defa olarak Habetiı
tandan çıkmı~ Südan, Mısır, Suriye, 
Filistin, İrak yoliyle Tahrana gitmiş 
oradan, gene yaya olarak ~rk vila
yetlerimizi geçerek Ankaraya gel-

Bu bakımdan Diyarbakır adı İslam· 
dan öncelere kadar uzanabilmelidir. 
Her ne kadar Amidağ kadar Prehiıtor
ya'nın derinliklerine çıkabildiğini 
gösteren bir kayıd yoksa da Bakır ke· 
limesinin eski şekilleriyle Yakut Bur
yat ve Mogol lehçelerinde yaşaması 
Keltlerle beraber Avrupaya gitmesi 
göz önünde tutulursa onu Milattan ev
vellerde aramak tabii olur. Şu halde 

Daha evvelki yazılarım da üzerin
de fazla durmuı olduğum bu kabile 
ve kavim adları araplaıtırma gayreti 
ile yeni lCigatlere yeni mana ve med
lullerle geçmiş olmakla beraber asli
yetlerini kaybetmediler. 

Bakribinivail'in ana kabilesi olan 
Rabia da bunlardan biridir. 

GUne, • Dil teorisi kelime etimolo
jisinde prehistoryadan ve primitif 
anlamlarından batlamayr semantik 
baz olarak ve (V. + k) disiplinini 
tesiı etmiftir. Şu halde Rabia esasta 
(ağ+ar+ab+ığ+ağ) ve biti1gen ,ek· 
li ile ''arbaa" idi şimdi malfun; en 

mittir. Kendisi İstanbula giderek 
oradan Avrupaya geçmek ve biltiln 
Avrupayı dolaşmak niyetinde ol· 
duğunu söylemiştir. 

Denizbank kanun 
projesinin tetkikleri 

dün bitti 

-s-· 

Büyük Millet Meclisi iktııad encü
meni Deniz bank kanunu layihası üze
rindeki tetkiklerini bitirmiş ve layiha
yı Maliye encümenine vennittir. 

Terbiyede Radyo 
Çocukluğwnuzda terbiyenin tek 

vaaıtaaı korkutma idi ve korkut· 
manın da iki şekli vardı : umacı 

ve dayak.... naıihat, muhakkak ki, 
bunlardan sonra gelirdi. 

Encümen mazbatasında "üç bucağı 
denizle çevrilmiş, ekonomik kalkınma
sında ve münakalatın yenileştirilme
ılnde ve denizle iskeleler arasında 
tahmil ve tahliye işinin ve alelümum 
deniz iJlerinin devlet tarafından veri
lecek sermaye ile en medeni vasıtalar
la temini ile cümlesini bir idareye bağ. 
Jayarak te~kilatlandmlmasını istihdaf 
eden ve bu itibarla da dikkat nazarını 
celbedecek surette tasarruf temin ey
liyen bu layiha esas itibariyle kabul 
edilmiştir,, dendikten sonra maddeler 
tahlil olunmaktadır. 

- Sakm ağlama, timdi umacıyı 
çağırırım. 

Umacı ise annnm kn.lınlafıp bo
ğuklaıan sesi, kapıyı tırmalayan 
dadı, ve nihayet, yüzünü mutfak ku· 
rumu ile boyadıktan sonra baıma 
da külahnnsı bir ıey geçirmek &U• 

retiyle korkunç ( ? ) bir hal almıf 
olan ev halkından biri idi. 

- Umacı geliyor, çabuk sus ! 
Fakat yavru susmaz, tokadı yer

di ve ... gene ağlardı. 
Layihada Deniz bankın yapacağı it· 

ler tarif olunurken : 
"Deniz, göl, nehir ve limanlarda ve 

bunların kıyılarında deniz ticareti, sa· 
nayi, ve in,aatı ile denizcilik mevzula
rına dahil diğer her türlü işleri yap
mak ... ,, Cilmleıi "Her türlü işleri inhi
sarı tazammun etmemek şartiyle yap
mak,. §eklinde düzcltmif ve diğer mad
deleri de tavzih eder ıeklinde bazı ta
diller yapılmıftır. 

Devlet bankaları 

heyetleri gidiyorlar 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Yunan 

Devlet Bankası heyeti bu sabah eks
presle Ankaradan İstanbula geldi. 
Romen heyeti yann öğleyin vapurla, 
Yugoslavya heyeti akşam ekspresle, 
yunan heyeti de pazar günü akşam 

vapurla memleketlerine dönecekler -
dir. 

Sancağa sayğı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Başve

kaletten vilayete gelen bir emirde hal
ka muhtelif ıekil ve vasıtalarla sanca
ğa hürmetin bir vazife olduğunun 
öğretilmesi bildirilmi~tir. Halkevle -
rinde, mekteblerde ve diğer umumi 
yerlerde halka bu işe dair konferans
lar verilecektir. 

Bir kamyon kazaıı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - İnhi

Nr idaresinin tütünlerini taşıyan bir 
kamyonun üzerinde oturan amele Ö
mer aaraıntıdan yere yuvarlanrnı~, ka
burga kemikleri kırılmış ve başından 
ağır yaralanmıştır. 

eski dillerde bu kelimeyi anyalnn. 
Fridrich Delitzeh bize şu adları 

tanıtıyor : 

Arap lQgatçilcrinin (Bakribiniva
il) in mitolojik ve efsanevi bir hatı
radan ibaret olduğu yukarıda yazıl
mıttı. Evet bir hakikatın bugün ef
sane kıymetinde göçmüş bir hatırası. 

Araplar eıki Sumer memleketinde 
buldukları Samra kasabasının adını 
"Göreni hoşnud eder" manasına gel
mek üıere (Serre nen rea) yaptılar. 
Halbuki bu öz Tilrkçe kelime yer adı 
olarak bakınız nerelerde yaşamakta
dır : 

Samra 
Samralar: 
Samrık 

Samrı 

Samirik 
Samir 

Kütahya. uşak 
,, Emet 

" 
Bilecik, Söğüt 
Samsun 
İzmir, Ödemiş 

(Arkası var) 

Çocuk büyüdükçe umacı, 'küçük 
kardeıini korkutmağa tahsis edile
rek kendisi dayakla terbiye edilir
di. Ve mekteplere kndnr giren da
yak orada folaka şeklini alırdı. 

Falakaya çekilmek demek, yere 
sırt ür.tü yatırıldıktnn sonra çıplak 
ayaklar, ipi ilmeklenmiş bir sopaya 
hapsedilip hususi surette hazırlan
mıt deyneklerle dövülmek demekti. 

_ Yatırın falakn.ya, vurun yirmi 
deynek 1 .... 

Bilmem kaç yüz deynek yemeğe 
mahküm edilmiı olan suçluyu • hi
kayeyi bilenle~ • nasıl hatırla~~z
la! "Sen ya hıç dayak yememı,sın, 

yahut hesap bilmiyorsun!" 
Dayakla terbiyeye ıair Ziya pa~ 

da taraftar olacak ki 

"Nushile uslanmayanı etmeli 
tekdir, 

Tekdir ile uslanmayanın hakkı 
kötektir.,, 

demitti. 

Evlerimizde analar ve mekteble
rimizde öğretmenler, çocukları ter
biye için, bu korkutma usulüne bil. 
mem hala bat vuruyorlar mı ? 

Geçen gün Ankara radyosunu 
dinlerken yeni bir terbiye sistemi 
öğrendim. Çocuklara hitab eden bir 
konferanscı onlara masallar söyle. 
dikten aonra : 11§İmdi, gelin baka
lım yaramazlar,, sözleriyle yaramaz. 

larm o hafta içinde yapmı§ oldukla
rı yaramazlıklnn sayıp dökerek bir 
daha böyle ıeyler yapmamalarını 

tavsiye ediyordu. Konferanscı ile 
çocuk baba ve analarının temasta 
bulunarak onun gaipten gelen se

sini çocuklarını terbiyede kendile
rine büyiik bir yardımcı gibi kul. 

!andıkları belli idi. 
Çocukluğunuza bir an avdet ede

rek, radyoda, tanımadığınız ve ya

hut maıallannı dinlemit olarak ta

nıdığınız sesin size ıöyle dediğini 
tasavvur ediniz : 

- Sen cuma günü kardeıini itilj 

dütürdün. Bunu bir dn.ha görmiye

yim ! 
Bu kusurunuzu bilen masalcı si· 

zin bundan sonraki kusurlarınızı da 
bilemez mi ? 

Çocuk terbiyesi derin bir psikolo

ji meselesidir. Çocuğu döverek, a· 
zarlayarak, korkutarak değil, bu 
gibi tedbirlerle §Uurunu uyan~~~a: 
rak terbiye etmek lazım geldıgını 
radyodaki ses, nna, babalara ve 
öğretmenlere hatırlatmaktadır.· N. B. 

, Çünkü rakibimdi ve çün.kü onu kıs
kanıyordum. 

talisizliği, parsızlığı yendim, vicda
nımı susturdum, fakat bana hükmet
mekte olan aşka galebe çalmak kudre
tini haiz değilim. 

üzere görüyorum. dı. Sabahleyin bir mühlet temin edip 
lehimde bir mucizenin vukuunu bekli
yerek akşamı ettiğim halde hadisesiz
ce akpm oldu. Ortaklarım tereddüdle
rimi çekingenliğe hnmlediyorlardı. 

Sabırsızlıklarını takdir ediyor, fakat 

onlara almış olduğum vaziyetin h~i~ 
ki sebeblerini anlatmak cesaretını 

kendimde bulamıyordum. Ancak bu-

j . • 

Hayat, sen ne güzelsın ! 
-28- Nakled~n: N. ~· 

ŞEYTAN ve MELEK 
Bütün bunlara bakarak hükmediyo· 

tutn: bende bir orospu vücudu ve bit 
kız oğlan kız kalbi var; ve bu, alaca· 
tını kadın için sağlam bir sigorta de
lil illi ) 
liaya;ımı nasıl tanzim edeceğim? 

l\icsela Zizi'nin benim olacak milyon
larile ne yapacağım? Bunları bir işte 
tni kullanacağım? Bu tehlikeli bir 
!ey; zira zenginlerin peşinde ne ~a: 
<l~r ahlaksızların dolaştığını en ıy1 
bılcnıerden biri de benim. 
Çalışmak? çalışmak ha 1 insan geçi

nce ~· cgı yoksa çalışır. 
Seyahat etsem ? Fakat ben 

r~lnız ba§Ima seyahatten hoşlandığım 
1

!r1n Zizi ile beraber seyahatin tadını 
Çıkaramam. 

A.ncak, Zizi'den bana ne? mesud ol
muş veya olmamış; bu bana taalluk e
der nıi? 

Taalluk ediyor ki onun betbaht ol-
~~ını istemiyorum, hatta böyle ~ir 
htınıaıe bile_ .. Ve ilk defa olarak hıs
le~irni anlayamıyorum. Onu bu kadar 
<tl,-.ll.,~ı;&n,,.,. nn2 cı;mn;nr.n RCını{bma 

göre onunla alakalıyım. Muvaffak o
lacağım ıırada bu derece arzu!anmıı 
olan bir serveti elime geçirmekte te· 
reddüde düşersem, demek ki mizacıma 
hiç de uygun olmıyan bir pişmanlık 
his etmeğe başlayorum. Böyle bir mu
cize vukua gelirse ve beni harekete ge
tiren kötü ruh, kendinden daha kuv
vetlisi karşısında ricat eder, susar ve 
mat olursa bunun manası Güzin benim 
için alelade bir sempati mevzuu ol
maktan ileri gitmiş demek olur. 

Fakat, irademi sarsan, amcamın ve 
Hüseyin Tuğrulun nüfuzlarını tesir
siz bırakan bu kudretli incizabın ma
hiyeti ne? 

Hayır, hayır, imkanı ıyok: ben Güzini 
sevemem. Onu sevmem budalalık olur. 

Peki, böyle ise, babaya çevrihniş o
lan bataryaları kıza tevcih etmem hak
kında amcamın yaptığı teklifi neden 
heyecansız kabul ettim? 

Fikret Selime neden bu kadar fid
det gösterdim? Bana muhtemel bir 
rakib oldu2undan mı? Hayır carum l 

Bir taka halinde başlamıı olan bal· 
kon aahnesi, his etmeden ciddileşme· 
miş mi idi? Bütün o sevgiyi ifade eden 
kelimeleri biribirinin ardı sıra söyle
yebilmem için onları farkında olmak· 
sızm düşünmüş, içimde adeta besle· 
miş, ve icab eder etmez ağzımla derhal 
tekrarlamıı olmam lazım değil mi? 
Ben yaştaki insanın bir Don J uan gi
bi bütün aşk lehçesini bilmesi kabil 
midir? Güzine balkonda söylemiş ol
duğum sözleri ezberlemiş olduğum i
çin söylememiştim. Bütün o kelimele· 
ri, o sözleri öylece söyleyebilmem i
çin iki yüzlü olmam kafi mi idi? 

Şeytanla melek arasındaki savaşı za
yıf olan kazanmıştı. Onun saflığı zır· 
hı idi. Ona havale ettiğim darbeler o
nu değil beni saratı. Bu beyhude mü
cadelede kendi kendini yiyip bitirmiş 
olan benim. Kazandığımı sandığım 
halde kaybettim ve işte mahvolmuş bir 
adamım. 

Eğer !Güzini seviyorsam ondan vu 
geçmeliyim; zira ben, onun hayatını 
rabtedeceği koca değilim. Güzin beni 
sevmekte olduğuna ve kusurlarımı af 
etmesi lazım gelebileceğine göre ona 
bütün vaziyeti anlatmağa mecburum. 
O zaman Güzin de bunca çirkin hadi
selerle hayatı dolu olan bir adamdan 
hemen vaz geçmek lazımdır. 

İşte ceza saati, iyinin kötüden inti· 
kam alma saati gelip çattı. İnsanları, 

Hayır, Güzine hayatımın ıtığı oldu
ğunu söylemekle ona ancak hakikati 
söyledim. Onun ruhundaki ıtık ruhu
mu aydınlattı ve artık etrafımı iyice 
görUyoruın. 

Ben bir cani değilim; bu muhakkak. 
Her gün bu koca dünya yüzüne yayı
lıp duranlara nisbetle hatim kilçük
tür. Fakat hayatta her hatl cezasını 
görür; bati gizli de olsa gene kor
kunçtur. 

Ceza, amcama göre ihtiyarlığında 
yalnız bafına veya bir hizmetçinin lü
tufkarlığına tevdi edilmiı kalmaktır; 
Hüseyin Tuğrula göre zekasını kay
betmesine sebeb olabilecek olan alko
lizmdir; Prenscee göre ona ~kmeğini 
kazandıran güzelliği üzerinde zama
nın yıkıcılığıdır. 

Benim için ceza müthi9tir, bati ile 
miltenasib aayılamıyacak kadar bü
yüktür. Ömrilmde ilk defa ıevmeğe 
baıladığım, katılaşmıı kalbim Güzi
nin temiz kalbi ile karşılaşarak yu
muşadığı zaman bu sevgiden vaz ge
çerek zindanana dönmek ıatırarmda
ynn. 

Bulumnaz saadete elimi uzattığım 
sırada onun benden ebedi olarak w:ak
la§tığına phid oluyorum. Körken gU
neıi tekrar ezeli karanlığa dönmek 

Zizi bütün bunları bilmiyecektir. 
Yarın, Hüseyin Tuğrula, amcama rağ
men kalkıp gideceğim. Ve Güzin için, 
onun genç kız kalbini ilk defa titret
mit olan, sıkılındığı veya başkaları 
yüzünden istirab çekildiği zaman ha
tırlanan sevgili olacağım. 

XIV 

Ortaklaram karşısında 
İyi bir karara varmak kendi başına 

güç bir teydir; o kararı tatbik etmek 
daha guçtür. 

Yeni ruh halime mutabık bir hareket 
tarzı tayin ettiğim gecenin sabahı, 

projelerimiıden kati surette vaz geç

mek kararında bulunduğumu bildir
mek üzere amcamın odasına girdim. 
Yazık l Aşkımla bir kat daha fazlalat

mış olduğunu aandığım enerjim bana 
ihanet etti. Cesaretimi kaybettim. E
mir venneğe gelmittim, amcamın oda
sından emir alarak çıktım. 

Yalnız amcama karşı sitemli bir obs
trüksiyon yapmağa teşebbüs iktidarı 
nı kendimde bulabildim. Sadece • te
reddüdlü halime hayret etmekte oldu
ğunu tahmin dtiğim • GU.ıini babasın
dan istemeği başka zamana bıra~~sı 
için amcama bir takım makCtlca ozur
ler beyan ettim. 

Yirmi dört saat kazanmak benim i
çin fimdi bir muvaffakiyet halini al-

.. · · · d "k k mecburiyetindeyim. gun ıçımı o me 
Zira amcam, Hüseyin Tuğrul ile Pren
ses Şükriyenin yanında sorguya çek
mek üzere beni Tokatliyan oteline da-
vet etti. . 
Kalktım, gittim ve am~amın ışg~l et

tiği odaya giderken hır .ha.rb dıvanı 
huzuruna çıkıyormuşum hıssınc kapıl
dım. üçü de bir masan~n başına ge_ç
mişlerdi ve amcam sank1 mahkemenın 
reisi idi: 

_ Her hangi bir yabancı kulağının 
bizi dinleyememesi için seni buraya 
davet ettim, dedi. İsmail Zekinin köş
künde bizden muntazaman kaçmakta 
olduğunu da ilave edeyim. ... Bana ne 
zaman iki kelime söyliyecek olsan, bu· 
na, Güzini babasından bir kaç gün son
ra istememi rica etmekle başlıyorsun. 
Bu komedya artık nihayet bulmalıdır. 
Sana şunu haber vereyim ki bugün .sa
at üç buçukta, yani kırk beş dakıka 
sonra, İsmail Zeki beyin kızı 'Güzin 
hanımı, yeğenim, Hüsam oğullarından 
Süleyman beye istiyeceğim ..... 

(Sonu var) 
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Ankaradan blltıı: 14.10 
İltanbula T&nl! 16.00 
lıtanbuldan ltalkıı: 10.00 
Ankara7a varıı: 11.50 

NÖNÖBETÇl ECZANELEB 

Pazar İstanbul eczaneıi 
Puarteal Merkez H 

Salı Ankara .. 
Çarıamba ı Yeni ve Cebeci ecıı:.leri 
Perıembe Halk ve Sakarya ,. 
Cuma E&e eczanesi 

1 Cumarteai Sebat ve Yeniıehlr ec.leri 

HALK Ye YENl SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Herıün 
14.45 
16.45 
18.45 
21 .00 

Cumarteıl 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
11.00 
13.00 
1"4.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cuınarte1i ıünlerinden batka 
HALK ıinemaıında berıün H a 1 k 

/ matineleri: 12.15 
Film deiiame ıünleri: Puarteıi ve Cuma 

LU'ZUMLU TELEFON NUMARALARI 

1 

Yanpn ihbarı: 1521. - Telefon mUracaat 
ıehlr: 1023 • 1024. - Şehirleraraaı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaıruı Arıza Me
mmlatu: 1146. - Meaajerl Şehir Anba
rı: 3705. - Tabi Telefon numaraları: 
Ziııcirlicaml civan: 2645, 1050, 1196. 
Samaııpazan civan: 2806, 3259. - Yeni
ıehir: 3333. Havuzbaıı: 3390. 

OTOBUSLERİN İLK ve SON 
SEFERLER1 

Sabah Alraam 
llk s o ıı 
ıefer ıcfer 

Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Ulua M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çaııkayaya 7.25 23.30 
Çankayadan Ulaı M. na 7.10 23.30 

1 
7.30 , Ulııa M. den Dikmene 20.00 

Dikmenden Uluı M . na 8.00 20.30 
l 

6.00 ı Uluı M. dan Keçiören• 21.00 
Keçiörendeıı Uluı M. na 6.30 21.30 

1 Uluı M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
7.00 21.00 Etlikten Uluı .M. na 

1 
, Ulus Jıl. dan Cebeciye 7.00 20.30 

7.00 20.30 Cebeciden Ulaı M. na 

Cebeciden Aa. fabL ra 6.SO 
Aa. fabl. dan Cebeciye 17.15 

• •. puarmdan Akköprtiye e.30 7.15 
ı Akköprilden S. puuma - 9.45 

Yeniıehir, İıtaıyon ve Bakanlıklara 
ber aaatJ bet seçe muntasam aeferler 
•ardır. Puar siinleri ilk ıeferler biror 
aut aonra baılar. 

• TREN SAATLERİ 

l HaJdarı>alaya ı Her aabah 1.20, aer 
akpm 19.15 ve 19.45 
de (Salı, pereembe cu
martesi Toroı it.irat), 

1

1 lamıwı hattına : Hcrsün 9.S5 (Kayıc
rl, Sıvat, Amasya bu 
bat üzerindedir), 

Diyarbakır battı : HeraiiD 9.40 
Zoqulda.k bata : Her&iin 15.00 
Xınlrbleye ra7otobliı 18.05 

POSTA SAATLERİ 

Potta aut 19 a kadar İıtanbul cihetine 
melrtub kabul eder. 
TaahbütHI 11 e kadardır. 
Tayyare postau 13 e kadar mcktub alır. 

GVNLOKı 
...... ------

Anbt • 1356 
12Ramuan 

1. D. 
Günee 7 Ol 

Rumt • 1353 
İkinci Teerln 15 

8. D. 
Akaam 16 43 

(.....__Po_L_I s_TE_J 
46,5 liraaım 

dolandırnutlar 
- Yahya oğlu Ahmed Çakır ile Meh
met oilu Mustafa Eken adında iki a
dam Adapazarında zahireci Ahmed oğ
lu Abdullah Otabatmaz'a sattıkları ar-
panın makbuzunu tahrif ederek 46,5 
Ura fazla bir para almı9lardır. Bu ıu· 
~tle otabatmu'ı dolandırdıkları an
latılmıt ve suçlular yakalanarak cum
huriyet müddei umumllifine teslim e
dilmitlerdir. 

ANKARA 
Bonaıı 

Günlük fiyat cedveli 
26. 11.937 

Azami Aısart Vaaatt 

Yumupk buiday 5.50 4.00 4.74 
Sert ,, 5.50 4.08 4.67 
MahUlt ,, 4.40 4.00 4.31 
Sünter 4.70 4.63 4.67 
Çavdar 3.31 2.80 2.96 
Arpa 3.31 2.81 3.07 
Yulaf 4.00 3.81 3.91 
Nohut 7.08 7.08 7.08 
Mıaır 3.50 3.50 S.50 
Bul~r ~~ ~~ ~~ 

Ankara piyasasında mllhim bazı 
maddelerin naat! perakende fiatları: 

VAHİDİ KIYASİ 
METAIN ve 

tSMt KALİTE KURU~ 

.&km ek Birinci Kilo 10 
Francala -. " 

14 
Koyun eti KllolU 40 
Dana eti .. 30 
Sıiır eti " 

35 
Bahk Torik. Adet 55 

" Kefal .. 75 
KOJUD baıı Adet 10 

lstanbul borsası 
26-11-1937 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Stulln 623.- 621-
Dolar 122.- 126.-
Frank ao.- .._ 
Liret 1oı.-- ııo-

~~:ı·-cı ıo.-
.. _ 

ıı.- 2S.-
ta. Fransı 570.- --Le•a 20.- n-
Florin 65- 75-
Kuron Cek 78.- 12.-
ıilin Avua. 21.- 23.-

ezeta -- --Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22-
Penıö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 41.- 52.-
Yen -- --Kuron 11. so.- sı.-
Altın 1100.- 1102.-
Banknot 268.- 269.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 6lU5 624.-
Nevyork 0.8002 o.10025 
Parla 23.5175 2U725 
Milano 15.2186 U.20 
Brilbel 4.7060 4.7050 
Atina 17.545 87.51 
Cenevre 3.459S 1.46 
Sofia 64.0781 M.lOl5 
Amıterdam 1.44 1.4395 
Prai 22.7264 22.7255 
Viyana 4.2290 4.23 
Madrid U.7765 11.7130 
Berlln 1.HU ı.oısa 
Varıova 4.2290 4.23 
Budapeete 4.0240 4.02S6 
:Sükreı 106.8482 106.8910 
Belsrad 34.5614 34.5750 
Yokohama 2.7820 2.75SO 
Moıkova 23.5825 23.5715 
Stokbolm J.1075 1.1090 

ESHAM 
ACILI$ KAPANIŞ 

Aılan çimento 10.- 1.70 

iSTiKRAZLAR 
Tllrk borcu 

1 ddeli 13.10 ıeAO 
Ttlrk borc11 
il peıln ıs.- ıs.-

Tflrk borcu 
il vldell il.Ol ıs-

Erpni 98.- 96.-

İstanbul' da yeni 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Bostancı 
dakinden baıkı Fenerbahçe ile Ahır· 
kapıda birer menderek yaptmlacak • 
tır. Bunlara aid projeler deııia ticaret 
mlldUrlt11i1 tarafmdaı) huırlanP-f • 
ur. 

/ uı.:u s 
Türk Maarif 

Cemiyeti okulunun 

A~llma töreni 
bugün saat 15 le 
TıUrlı: mamf ceml)'C!ti okul blnUı

nın açılma töreni saat on beşte ola -

Dr. M~ Şerif Korkut 
Nü111DDe hut&haneal 

cerfthl tefi 
Her !,un .. t içten 900ra evin

de hutaıarmr kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adteı: Kooperatif arlıaur Aİl 

Numi Apart. No,; 9 D. 5 

caktır. 3+-6649 ~--...;...----------
...1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- -- -! BiR BALO HA TIR ASI 5 - -: Harri Baur. Marie Bell - P. R. Wllm : - -o:;,,,,,,,,,,,ıııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kirahk daire 
3oda,1 hol 

AKBA ya mbracaat. 
Tel: 3377 

1-6571 

icra 

Satılık kereste 
Ankara birinci icra memarlaian· 

dan : 
Haczedilip de satılmasını karar ve

rilen 43 adet hatıl 13 adet direk 4adet 
telgraf direği 150 kilo çıra 150 kilo çam 
odunu 1200 kilo mangal kömürü 300 ki· 
lo mangal kömürü kırığının 30.11.937 
1alı günU demir köprü mevkiindeki 
Sadettin deposunda aaat 14 de Atıla· 
taktır. Bedeli müzayede yUzde 75 9i 
bulmazsa 3.12.1937 cuma günü aynı 
mahalde aynı saatte katt aatılacaktır. 
Taliplerin oradaki memura müracaat· 
ları. 3-6638 

Kumbar&ft biri 
. :, ~ 

Bayramda yalnız 

Kızllay Gazetesi 
çıkacaktır 

Müracaat edecek olan memura illnlannızı Termekle 
hem müeueaenize reklam yapmıı, hem (Kızılay) ayardım 
etmit olacaksınız. 

ilin için ayrıca Kızılay Genel Merkezi Muhuebe Mü· 
dürlüğilne de müracaat olunabilir. " 

27 - 11. 1937 

SEFALlN 
Baş 

ve 
diş 
Ağrıları 

Niçin utırab çekiyonunuz? 

Baıınız ağnyona derhal bir Sefalin 
alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
• ambalajlarını iıteyiniz. 

13' GJ1j :ım:ı ~ ;1 
Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört 1aurlık ldiı;ük il&ıılardan
Blr defa iı;i.D JO kuruı 
İki defa isin 50 kuruı 
Uı; defa iı;in 70 kuruı 
Dört defa isin 80 kurut alınır. 
Devamh kilsUk illnlarm her defaaı 
için 10 kuruı alınır. Meseli it defa 
neercd.llecek blr llln lı;lıı ue Jnmıı 
alınacaktır. 

Bir kola:ylık olmak üzere, her aatır, 
kelime aralarındaki boıluklar milıteı-

na 30 harf itibar edilmiı\ir. Bir kilçük 
ilin ızo harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için ay
rıca 10 kuruı alınır. -.... ~ .............................................. . 

Kiralık ı 

Kiralık - Yenişehir Atatürk Bul
varı Dürt Ap. altmda Anıl manlfotra 
mağazasının nısfı 20 lira aybk ile ki
raJ:ıktır, GUııet Irundra mafuuına 
sorunuz. Tel. : 3588 3-6484 

ıca..khclerede 6 odalı - Kavaklı 
derede Otobüs durağına bir dakika 
mesafede iki katlı ,altı oda, bir salon, 
bir hol, bilttin konforu hai% be§ dönUm 
bafiyle birlikte yeni bir ev kiralıktrr. 
Telefon: 2658 se miiracaat. 3-6280 

Kiralık oda - Kalorifer ve llvo
bo Ye aaireyi caini konforlu ve man~a
ral! mn.taldl oda, asfalt, Çocuk sara
yı caddeıi No. 70 kapıcıya milracaat. 
(4331) 3-,-6560 

Kir.tık da1r9 - Kavaklıdere fran. 
.. macar ve Yuga.Iavya Sefaretleri 
aruında birinci kat (methal ayndır) 

bet oda, genif bahçe elli lira. Mi.ira-
caat: l'elefon. 3843 3-6 ;i69 

Bir baJ için - Möble, banyolu ve 
konforlu bir oda. Yenlıehir Tuna 
caddeel, Yiğitkoıun Sokağı, No. 15 

3--6557 

Kiralık ev - 2 oda, büyük bir sa
lon. blr hol, her tilrlü konforu vardır. 
Yeniıehir Karanfll sokak No. 3 A Or-
ta kata mUracaat. 3-6595 

Kiralık - Maliye Vekaleti karşı
unda SUmer Bank arkasında 4 odalı 
bir daire. Telefon 1283 · 3-6605 

Kirahk \it O.Wı apartnn'an - ye-
nlıehirde, Elektrik Şirketinin tam ö
nflııdc No. 34 Bay Ekrem evinde. 

~611 

Kiralık Daire - Şengül hamamı 
sokağında Bahriye caddesine yakın 
havuzlu apartman. 3 odalı bir daire 
kiralık. Askerlik ıubesinde binbaıı 
Mahmud Ertana müracaat. 3-6625 

Kiralık - 2 oda mutfak elektrik 
ıu ve aair aylığı 27 lira N. 40 mUata
kll hanedir. Yeni9ehir K.ocatepe A
dakale 10kak No. 38 B. Abbas evin
den ~ bir oda kiralıktır. 3-6628 

İJ Anyanlar ı 
Riyaziye derıi vermek iıtiyor -

İyi riyaziye bilen bir bay ehven fiat
la derı vermek istiyor. H. M. rumu
.dyle Uluı'a müracaat. 3-6626 

Bir hekim alınacak 
Karacabey Haraaı Direktörlü

iünden: 
Yalnız mile1aese memurin ve müs

tahdeminin tedavileriyle ittigal ede
cek 150 lira aylık ücretli bir hekime 
ihtiyaç vardır. Memurin kanunundaki 
evsaf ve fartları haiz olanların evrakı 
mUsbiteleriyle beraber nihayet 937 bi
rinci ktnunun onuna kadar Karacabey 
hıraaı direktUrlUtüne müracaatları 11-
•adır. .(7916-4372). 1-6648 

Sahlık ı 

Her tarafta• Satılık• Ana, Ev" 
ApartDnanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan Koç apartıman. 

Tel: 2181 3-6304 

Sahbk analar - Yenlıehirde S.. 
llnik caddesinde Maliye 1ubesi ~ 
smda 592, 439, 423, metro murabbaııı 

mda. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık - DikJt, nalal maldneıh 

pefin para 200 liralık son model, he• 
yam kapalı, yeni N marka makine 17 S 
liraya satılıkttr. 

Koyunpazan caddesi Bakırcı~ a.. 
tü No. 105 3--6589 

Sabbk - Ceviz kaplama mükem
mel yatak odası takmu azimet münaı. 
sebetiyle acele utıhktır. Çocuk sar_!· 
yı caddeıi No. 70 Kapıcıya mllracaa" 

(4332) 1--6561 

~··•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -EAnkara Malzemeii - -- -~ İnsaiye T. A. § 
s Şirketi Tasfiye § 
EMemurluğundan:§ - -- -: Şirkete alt olup 8 lncl kllo- : -E metrede kain aşağıda müfredat : 
: ve muhammen bedelleri gösteri- 3 
: len bina ve makineler perakende 3 
S surette satılığa çıkarılmııtır. ~ 
: Satış 15.12.937 tarihine ra1tlayan 5 
: çarıamba g<inU Ankarada Tilse 5 
E caddesinde avukat Fevzi Hak- 5 
: marun yanhaneılndo aaat 14 te 5 
E icra kılınacaktır. bteklilerin ea- 5 
5 tıı mahallinde huır bulurunala- 5 
- . 1 -: rı ılan o unur. :: 
E Satıı prtları 5 
: ı - Ayrı ayrı satılığa çıkarı- 5 
5 lan emvali almağa tallb olanlar 5 
- satış günü muhammen bedelin 5 
: " 15 nlsbetinde teminat akçele- i - -: rile aat11 mahallinde hasır bu- :: - -: lunmaları; : - -: 2 - Satış pazarlıkla olup sa· :: - -: tış bedeli peşindir. :: - -: 3 - Satıı yerinde teslim olup ; 
- sökme ve nakil maarafları ve del· :: - -E liliye müşteriye aiddir. = 
: 4 -Satılan malların enkazı ; 
: mU~teri tarafından naklettiril· :: 
- s -: dikten sonra yerlerini tesviye i 
: etmek müşteriye aiddir. ; 
: S - Makineler satılmadıkça i 
E makine bina11 ıökiilmiyecektir. i 
: Malm cinıi Muhammen ; 
5 bedeli i 
5 T. L i 
: 4 adet büyüklü ve küçük- ::: - -: lü kireç ocağı enkazi 250 :: - ::: : Kilosu 4 kuruştan olmak ::: 
5 üzere yerinde ölçUlecek i 
: miktardaki dekovil hattı i 
: 12 adet vagonet beheri 36 ::: - ::: - 2 bina enkazı 700 ::: - -: Tuğla ocağı bacası enkazı 250 ::: -: Tuğla makineleri 2000 ::: 
: Tuğla fabrikası bina en· § 
: kazı 1150 := 
= -: ınJlua ıle:>o vı~nı 750 i 
= 3-6640 = - ~ 
'=;1111111111111111111111111111111111111•" 
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A. Levazım Amirliği 

Yerli sömikok 
' kqmürü alınacak 

J\nkara lenzrm amirliği aatm 
klı:na komisyonundan ı 

. 1 :-- Ankara garniozn mUe11escleri
:1n ıhtiyacı olan 300 ton yerli ıömi· 
t 0~ ltömürUnUn 20.11.937 pa.ıarlıtında 
alıb çıkmadığından 1 1. kanun 937 a&• 

lt 15 de pazarlıkla ek11iltmeıi Ankara 
L\>, bnirliği aatın alma komisyonunda 
)apıtacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8355 lira ilk 
teminatı 626 lira 63 kuru9tur. Şartna
ltıeai her gUn komiıyonda görülür. Pa
l~lığa iştirak edeceklerin kanun! ve
lıka ve teminatlariyle belli gün ve sa
ltte komiıyonda bulunmaları. 

(4321) ~580 

68.000 metre Teli 
alınacak 

l ~nkara levazım amirliği aatm 
• rna komisyonundan : 

Aı:ı!,.:- Asked okullar ihtiyacı için 
~ metre tela ıs 1. kan. 937 ıaat 15 

c Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
:tın alma komisyl)nunda kaııah zarf· 

alınacaktır. 

ULUS · -1-

250 paybent ve 300 yular 
ba§biı alınacak 

M. M. Veklletl Sabnalma KolİIİa
:ponundaa ı 

1 - Tabmln edilen fiyatı 1250 lira 
olan 250 adet paybent ile 300 adet ru
lar bqlılı açık eblltme ıuretiyle aa
tın almacaktır. 

2 - Ekıiltme S B. kinun 937 cuma 
gUnU saat on birde il. M. V. aahn at
ma komiıyonunda yapılacaktır. 
3- İlk teminatı H lira 75 kuruıtur. 
4 - Şartnameal her gün öğleden 

ıonra meskOr komlıyondan alınabilir. 
(4235) ~440 

Araba ko~umu ve başlık 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma ~ 
miayonundan ı 

50 elli çift araba koıumu ve bafbğı 

Adliye bakanhğı 
80 ton kriple kömürü 

alınacak 
Ankara adliJ'eeİ ..tın alma ko. 

mİ•JODunclaa ı 
l ıı-- Ankara adliyesi için 80 ton 

kriple kamUrU açık eksiltme ile 11tın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1760 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 132 
liradır. 

4 - Eluiltme 13.12.937 pazartesi gU
nll uat 15 de Ankara adliyesi bina
aında, toplanacak aatm alma komiıyo
n unda yapılacaktır. 

5 - Fennt ve huıust ,artnameai 
Ankara C. Müddei Umumiliğinden 
paraıız olarak verilir. (4370) 

3-6645 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Be- -------------
her çiftine başlığı ile beraber ~ lira 
fiat tahmin edilmiftir. İlk teminatı: 
337,5 liradır. İhalesi: 14.12.1937 1&h 
gUnU aaat 11 dedir. Fenni şartname ve 
nümunesi Hrb. D. 4. Ş. de cörülebillr . 
Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat
ları ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 madde· 
lerinde iıtenen. beleelerMI birlikte M. 
M. V. satın alma komiıyonunda bulun-
pıalan. ( 4363) 3-6644 

Baymdırlık Bakanhgı 

Demiryolları 
10.000 metre mikabı 

oksijen alınacak 
Dnlet Demiryollan ve Limanlan 

Umma Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonundan ı 

KOHİNOR 
evrakile birlikte imtihan günU olan Güzel dı·ı ı·ıtı·yenlerı·n macunudur. 1. ilkkinun 937 çarşamba gününden 
evel beleCliye reiıliğine mUracaatları ---------------------------.,.---
ilin olunur. (4334) 3 - 6567 

Sönilkok kömürü ve odun 
alınacak 

Ankara Belediye Reiıliğinden : 

1 • On ton sömikok kömürü ile üç 
ton gürgen odunu 17.11.937 tarihinden 
itibaren bir ay içinck pazarlıkla alın
maaı takarrilr etmi~tir. 

2 • Taliplerin imar müdürlüğünde 
mUtetekkil mübayaa komiıyonuna mü
racaatları. ( 4381) - 3-6646 

Maliye bakanhğı 

258 adet saç dosya 
alınacak 

Maliye Vekaletinden : 
Kapalı zarfla · eksiltmesi ilin olu

nan 258 adet saç doıya dolabının iha
lesi günü isteklileri tarafından geti
rilen nümunelerin şartnamedeki va
sıflarına uygun olmamasından dola
yı ihalesi yapılamamış ve pazarlıkla 
alınması kararlaştırılarak 251. 11. 937 
pazarlık gilnü tayin olunnıuttur. 

D·A K T 1 L O KURSU 
• • 
ıncı 42 DEVRE 

42 nci devre 1. llkkinun. 937 de başlar . 
En son kayıt 7. llkldnun. 937 de biter 

Tahıil aranmakıı.zm herkeı alınır. 

Mezunlara (2) ayda DlPLOMA verilir. 
Kınacı Han No. 7 Tel: 3714 

Dq llbltl Hamdi Alagün • İhsan Çanthr 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 
Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel : 3109 3-6627 

Serveti fünun 
18511 

UYANI~ 
Bafyazarı: A. lhıan Tokgös 

Serveti fUnun 
1891 

47 1enedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
setenin Ankara'da aatı• veri A K B A Kitabevidir. Se
nelik obane 10 Ura, Sayııı 20 kurut 

oktor aramyo Vilôyetler l1 2 - ~uhammen bedeli 17000 lir~ 
bit te~ınatı 1275 liradır. Şartnamesı 
ı:r. gun komisyonda görülür. İstekli
turın kanuni vesikalariyle teklif mek-

blarını ihale aatından bir aaat eveli
llc kadar komiıyona vermeleri 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 
10000 metre mikabı oksijen 10.12.937 
cuma gUnU saat ıs de kapalı zarf uıu. 
ıu ile Ankarada idare binasında utm 

Bahçeli evler mahallesi- atınacaktır. 
• Bu işe girmek istiyenlerin 750 lira-

İsteklilerin şartnameye tamamen 
uygun numuneleri :ve bin beş yüz 
doksan iki lira elli bir kuruşluk mu
vakkat teminatlariyle birlikte yuka
rıda yuılan gün de ıaat on be9te 
levuım mUdUrlUğUndeki aatın alma 
komisyonuna gelmeleri. ( 4203) 

MUbim bir müe11eıenin prkt A
nadoluda şimendifer gilzergihın
de bulunna işletme idaresinde ça· 
lıtmak üzere bir doktora ihtiyacı 
vardır. Bu doktıorun birinei ıınıf 
emrazı dahiliye mütehassısların
dan olınaıı ve icabında operatör
lük yapabilmesi lazımdır. Talip 
olanlar yaşlarını, muhtasar tercü
mei hallerini ve iıtedikleri ücret 
miktlarınx bildiren talepnaınele
rini (posta kutusu 216 Ankara) 
adresine göndermelidir. 3-6614 

Zonguldak ceza evi 
yapılacak ne yapılacak su tesısatı lık muvakkat teminat ile kanun~n ta-

• yin ettiği vesikaları ve nafıa muteah-(4356) ~637 Zonguldak Nafıa Müdürlüiündent 
3-6357 

Ekmeklik un alınacak 
Nafıa Vekaletınden ı hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gUn Mektepler Mukaddema kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye çıkarılıp da talip çıkma• 
yan Zonguldak vilayeti içinde Bar• 
tın kazasında yapılacak 33254 lira 35 
kuruş keşif bedelli ceza evi inıaatı ifi 
artırma, eksiltme kanununun 40 ıncı 
madedsine tevfikan 9-12-937 perşem. 
be günü saat on beşte Zonguldak Na• 
fıa MUdUrlüğü odasında toplanacali 

1 - Eksiltmeye konulan lı: Anka- ıaat 14 de kadar komisyon reisliğine 
'..t._,_ rada istasyon arkasında Çiftlik yolu vermeleri lazımdır. ruaxara levazım &mirliii atın al- ı. • ._-._ . 

Ayakkabı alınacak lba •- • Uzerinde fidanblın -r-uu bahçe- ~artnameler parasız olarak Ankara-
~onuıyonundan ı d ı " 

1i evler mahalleıin e ıale edilecek ıu da ııWzeme dairesinden, Haydarpa,a-
l - Zaradald birlikler için kapalı tesiaatı. da tesellüm ve sevk tcfliğinden dağı. 

llrfla eksiltmeye konulmut olan Mulwnmen bedelh (50.211) lira tılmaktadır. (4341) 3-6599 

Gazi Terbiye Enatitüıü D.ircktör
Jüğünden: 

l45000 kilo ekmeklik una ihale gUnU (41) kuruıtur. 
teklif edilen fiat pahalı görilldüğiln· 2 - Ek1ıilane 7.12.937 tarlhbie rut
dan bu un 20.11.937 den itibaren bir ay !ayan ialı nünü ıut 15 de nafıa veld.
•arfında pazarlıkla alınacaktır. leti ıular umum mUdilrlüğO ıu eklllt-

2 - Bedeli 20300 lira ilk teminatı me komisyonu odaımd& kapalı farf u-
1~22 lira 50 kuruı olup 30.11.937 ulı suliyle yapılacaktır. 
&Unü aat 15 te ihale edilecektir. 3 - İstekliler; eksiltme prtnamm, 

3 - Şartnamesi her gün komisyon - mukavele projeıt. bayındırlık i'leri 
ita görülebilir. İsteklilerin ticaret ve_ genel ,artnameei, fenni ,artname 'YC 

•ikaları ve muvakkat teminat makbuz- projeyi (2) lira (51) kuru' bedel mu
l&riJe ihale gün ve saatinde Sıvaata kabilinde sular umum mUdUrlUğünden 
tut komutanlık binuındaki tUm satın alabilirler. 
•lrna komisyonunda hazır bulunmalı. 4 - Eksiltmeye girmek için iıtek-
dırıar. (4361) 3 _ 6643 !ilerin (3760) lira (.S7) kurUfluk mu-
..__ vakkat teminat venneıi ve 25 bin lln

M. M. bakanlığı 

Fireze makinası 
... alınacak 

~ t.f. M. V eki.Jeti Satm Alma Komiı· 
111llldan ı 

~) Bir adet fireze makinesi pazar
la eksiltmeye konmuştur. 

lla 2) Tahmin edilen bedeli 8750 lira O· 

't'u P Uk teminat parası 656 lira 25 ku
Jtur. 

~) İhalsi 29 ikinci teşrin 937 pazar· 
ı eunu ıaat on birdedir. 

bk nafıa ıu iflerini teahhüd edip mu
vaffakiyetle bltirdiline ve bu kabil ıu 
itlerini batarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair nafıa vekaletinden alm
mıt mUtcahhidllk veslkuı ibraz etme
ıl, iıtekUlerln teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı ıaatten bir aut 
eveline kadar ıular urnum mtldürlülU
ne makbus mukabilinde vermeleri 11-
zımdır. Postada olan ıecilaneler b-
bul edilmez. (4229) 3-6443 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Elektrik santralı 
tesisi 

h:) Eksiltmeye gireceklerin 2490 aa
t.t l ~unun 2. 3 Uncu maddelerinde 
~nılen belgeleriyle birlikte ihale lnhüarlar umum müdürlüilft· 
~ \>e saatxnda M. M. V. satın almı den: 

•yonunda hazır bulunmaları. 1 • ldaremb:in Çamaltı tuzlasında 
( 4206) 3-6341 §artname " tablo ,emaarna uygun ol· 

6 adet torna tezgahı mak Uzere yeni bir elektrik ıantralı 
tesiıi iti kapalı zarf uıuliyle eksilt-

alınacak , meye konmuttur. 
1 II • Bu teıiaatın montajı da dahil 

'-'i "· Ptt. Veklleti Satm Alına Ko- olduğu halde muhammen bedeU ıif 
•)oıuandan : İzmir 95.000 lira ve muvakkat temlna-

1- l) 8 •det torna tesgllu kapah sarf· tı 6000 liradır. 
c]qiltnı k t . III • Elaıiltme 9.xıı.937 t.arihine 

2) eye onmuş ur. Q il d 
ot '!alınıin edilen bedeli 20.000 lira rastlayan pe~ g n aaat 15 e 

"ı> ılk teminat parası 1500 liradır. Kabataıta levazım ve mUbayut fUbe-
~U İhalesi 29 1. klnun 937 çarfBIDba ıindeki alım komilyonunda yapılacak: 

'4) &&at 15 dedir. tır. 
"rıı ltkıiltmeye gireceklerin 2~90 iV • ~ler 475 kurut IDllbW· 
de . 1 kanunun 2• 3 üncü maddelerın· tinde inhisarlar levazım ve mübayaat 
tlıi~•tcnilen belgeleriyle birlikte te- şubesiyle Ankara ve İtmir bat mUdUr
rıu .. dt \re tekif mektublarını ihale gil· lilklerinden alınabilir. 
ı." en k d V • fıteklilerin, f ennt prthamede 
•'l. h{ en geç bir aaat eveline a ~ yazılı takatte bir gazojen talNb yap-
l'c • \7. satın alma komisyonuna 

'lneleri. (4194) 3--6329 mış olduklarına dair resmi veeikala· 
4 rını ve şartnameye uygun olmak üze-

adet benzin motorü re ihzar olunmuş fenni teklif proje-
lerini tetkik edilmek Uzere ekıiltme 

alınacak gününden en az 15 gün evetine kadar, 
İnhisarlar tuz fen şubesi müdürlüğü
ne vermeleri münakasaya girebilmek 
için dahi ekailtmeden azamt 2 gün c
veline kadar, tekliflerinin muvafık bu· 
lunduğuna dair mezkQr pıbeden vesi
ka almaları ltznndır. 

tfll~· M. Vekaleti Deniz Merkez Sa 

1 
rn., Komisyonundan ı 

aıaıı ~ .. Tahmin edilen bedeli 5640 lira 
Pt!t ort adet benzin motorunun ka
tarih~arna milnakaaası 29-1. kln.-937 
1 ıne ·· i d ınuaadif çarşamba günü saat 

2 c Yapılacaktır. 
~etin~ Şa~naınesini görmek istiyen
dcccltl c~ gun, münakasasına iştirak e
i23 l' crın de mezkQr gün ve autte 
• 111llık t . . f ..,., k emınat mektublanyle tek-
\i ra aları ve kanuni belıelerini 
~a(rfla komisyonumuza mUraca-

4227) ~6365 

VI • MilhilrlU teklif mektubunun, 
kanunt vesaiki ve V inci maddede ya
zılı diğer vesikayı ft muvi.Jdu.t temi
nat akçeei makbuz veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar iha
le gilıiU en geç saat 14 de kadar JUka
rıda adı geçen alım komiıyoeu nilll
ğine makbuz mukablllnde verilmit ol
malıdır. "B" "6960" (3879) - 3·5717 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsil Er
Köprü malzemesi alınacak Jiek talebesi için 160 - 170 çift ayak-
D. D. Y. aatın alma komiayonun· kabı satın alınacaktır. Beher çiftinin 

dan: muhammen fiatı 495 kuruş, ilk temi-
Muhammen bedeli 4500 lira olan Af- natı 63 lira ıı kuruştur. 

yon d~ncr köprüsü Ç~~~ iksa mal-. 2 - İhalesi açık eksiltme ile 9·12-
semesı 28.12.937 aalı gunu aaat 15.30 1937 peTfe~ günU saat 15,30 da An
da ~palı zarf usulU ile Anka'rada idi- kara Mektepler muhasebeciliğinde 
re btnuın~a ıatı~ ~hnacaktır. toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Bu itc gırmek ıatıyenlerfn 337.50 11· 3 İ t kt · ı B ll" .. d 'h 1 . k - s e ı er e ı gun e ı a e 
ralı~ m~a~kat, temınat ile ~nun~ aaatından bir saat evvel teminatı me:ı-
tayın ettığı vesıkaları ve tekltf~erını kOr muhasebe veznesine yatırmıt bu
ayni gUn saat 14.30 a kadar komısyon lunacaktır 
reiıliğine vermeleri Ulzmıdır. , 

4 
· • . 

Şartnamele parasız olarak Ankara· .- Şartnameıı her gUn Gazı 

-------------- .komisyonda ihale edileceğinden i ... 

Dr, M. Sezer 
Doğum ve kadın haıtalıkları 

milteha11ııı 

Viyana Universitesi kadm kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı binamda Ahmed Şahin i
partımannıda hastalarını kabule 
batlamııtır. Telefon: 2022 

teklilerin muvakkat teminatları vtı 
Nafıa VekUet inden alınmış müteah· 
bitlik vesikasiyle ticaret odasında~ 
937 yılında alınmış vesika ile birlik-o 
te teklif mektuplarını ihale aaatın• 

dan bir saat evveline kadar Iromisyorı 
reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(7777/ 4305) 3--6542 

Pavyon yaptırılacak 

r . Terbıye EnstitUsU Direktörlüğünde 
da malze.me daireıınden,. ~aydarpa~- görülebilir. (4311) 3-6545 •••••ili•••••••' 
da tesellüm ve sevk şeflığınden dagı-

htanbul Sıhhi Müesseıeler Arttır
ma ve ekıiltme Komisyonundan: 
. Eksiltmeye konulan iş: Bakırkö1. 
~mrazı akliye ve asabiye haataneıin• 
de yaptırılacak pavyon. tılmaktadır. 3 - 6636 Almanca hilen kadın daktilo 

Jandarma 
Aleminyüm matra alınacak 

Jandarma Genel KornutanbğJ An
kara aatm alma komisyonundan : 

1 - Bir tanesine yUs otuz kurut 
kıymet biçilen (6000) tane aleminyUm 
kapaklı ve kılıflı matra kapalı zarftan 
tahvilen 13.12.937 pazartesi ğilnU sa
at onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

alınacak 
Müzik öğretmen okulu direktör • 

Jüğünden ı 

Okulumuza (75) lira ilcretU (iqeai 
okula aid) almanca bilen bir kadm 
doktilo alınacaktır. 

İsteklilerin 10.12.937·cuma gUnU a&· 

at 13 te sınavları yapılmak ü~re mili
bit evrakları ile birlikte Ankarada 
müzik öğretmen okulunda bulunmala-
n. ( 4354) 3--ö634 

Limanlar 

Şirketler 
Fethi Haiil Ye Kardeıleri Yaman 

Kollektif Şirketi Taıfiyeı 
Memurluiundan ı 

Kefif bedeli 43289 lira 44 kuru9 
Muvakkat garanti 3246 lira 71 ku-

ruf. . 
Bakırköy Emruı akliye ve asabi• 

ye hastanesinde yaptırılacak olaıı 

pav}'On kapalı zarfla eksiltmeye ko-
Fethi Halil ve karde9Jeri Yaman nulmuştur. 

kolektif tirketinin merkezinin Anka- 1 - Eksiltme 10 - 12 - 1937 gll· 
radan latanbula nakli ile tasfiyesine nü saat 15 de Cağaloğlunda Sıb:.1at 
ve tufiye memuru olarak İamail 1sa ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bi· 
Canit ve Hamdı Emin Çap'ın tayınle- nasında kurulu komisyonda yapıla· 
rine karar verilmit ve bu kararname ti- caktır. 
caret kanunu ahkimına tevfikan latan- 2 - Mukavele, Bayındırlık i~Jerl 
bul ıicilli ticaret memurluğunca tescil genel hususi ve fenni şartları, proje 
ve ıicilli ticaret gazetesinin 28.10.1937 ve keıif hulasası ile buna müteferrl 
tarihli ve 3270 aayılı nUıhaıile iline- diğer evrak 217 kuruş bedel mukabl· 

2 - Buna aid şartname parasız ko
miıyondan alınabilir. Pazarhp kırıt
mak iıtiyenlerin (585) liralık teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile belli 
&Un ve saatte komisyona baş vurmala-
rı. ( 4343) 3-6635 

Muhtelif tip vinç ısmarlanacak dilmiştir. linde komisyondan alınabilir. 
İstanbul Liman lıletme idare- İtbu girkette alacak ve aalr hukuku 3 - htekliler cari seneye ald ti• 

ainden: mevcud olanların ilan tarihinden itiba- caret odaaı veıikasiyle bu işe bcnzet1 
ren bir sene zarfında tatil gUnlerinden 30,000 liralık it yaptığına dair Nafıa 

· ı ·İstanbul ve Trabzon limanları i- maada hergUn ıaat ondan 12 ye kadar VekAletinden almış olduğu müte&h• 
çin muhtelif tip, evsaf ve kabiliyette tıtanbulda İş hanında (2) numaralı bitlik veıikaaiyle muvakkat garanti 
vinçler 11marlanacaktır. d i U t1 al kl makbuz veya banka mektubu ile bir· 

Mahkemelerden 
Mahkemeye davet 

Ankara birinci sulh hukuk ha
kimliğinden ı 

a reye m racaa a aca arını kay· 
II - Bu itle alile.adar ve tam bir ihtı- dettirmeleri ve evrakı mUıbitelerini likte ihale aaatından bir saat evvel 

sası olan müeaaeselerin idaremiz fen tekliflerini havi mektuplarını komiı• . • tevdi eylemeleri lilzumu ilin olunur. 
beyetıne müracaatla prtnameleri al- ----------------l yona vermeleri. (7833/ 4315) 3-6544 
malan ilan olunur. .. ·,~, 

Ramazan Kam.an tara~ından :,eğenbey III - İfin yülcaek teknik hususiyeti Yol yaptınlacak 
AnJWa blilöcl icra kltiblerinden 

tutiealnde İdrıs aleyhıne açtıgı alacak itibariyle, idaremiz alakadar müeaae
davaamı~ yapılmakta olan dur~~ma- selerin bilhaaaa mühendislerinin ve 
ımda bırkaç defa yapılan teblıgatta fen mümeaaillerinin müracaat etmele
adresinin meçhul olduğundan tebli7 rini bildirmeli faideli bulmaktadır. 
pt yapıJamamıttır. UıulUn 141incı JV - Müracaatlar en son ıs birinci 
maddesi m~cibi~.ce Y_irmi . gün müd- xanun 937 çarpmba gününe kadar ya
detle davetıye gonderılmesıne mahke- pılmak liznndır 
mece karar verilmiı olduğundan du • V - MUracaat

0 

edecek müesseseler 
ruşma günü olan 17.12.937 cuma günü Jimdiye kadar diğer başlıca limanlarda 
saat 9,5 da mahke~de bizzat hazır vücuda getirdikleri mümasil tesisat 
bulunmadığı veya bır vekil gönderme- cetvelini ve mezkur limanlar idarele· 
diği takdirde ~kemesin.: gıyaben rinden aldıkları muvaffakiyet vesika· 
balul~cağı ~eblıb makamına kaım ol- ıarını ve bu işteki ihtisaslarını tcabite 
mak Uzere ılan olunur. 3-663? yarıyacak diğer vesaiki müracaatların

da, tevdi edeceklerdir. (7961-4373) 
3-6647 Ankara Belediyesi 

Dr. Galib Gök'er Belediye Reiıliğinden : 

Bir daktilo alınacak 

Gülbane hut1U1esi nifaiye eeriri-
Belediye imar müdürlüğünde miln - ~ sabdr ınuaTİDİ 

hal 75 lira ücretli daktiloluğa imtihan- Birinci ımıf kadm hastalıkları ve 
la bir memur alınacaktır. Taliplerin dolum m6tehaann 
memurin kanunundaki şartları haiz Hergün öğleden sonra Postahane 
olmaları; askerliklerini bitirmig bu- ;addesi Devrim ilk okulu karşı'. 
Junimları prttır. Tahsil derecelerini Hndı Eıen apartımanmcla 7 numa· 
ve llun bilenlerin vukuf derecelereni rada hutalannı kabule başlamış.-
göıterir, batka daire . ve müesaesede tır. relefon: 3549 3-6190 
hizmet etmlı olanların hüsnü hizmet ~--••••••••••~ 

Zonpldak -. afiliğinden: 

Zonıuldak vilayeti içinde aşağıda 
vakkat teminat miktarları yazılı. 

iıimleri ve keşif bedelleri ve mu• 

Eksiltmeye konu-
Teminat miktarı Keşif bedeli lan kısmın tutarı 

Yolun faml Lira Kr. Lira kuruş Lira Kr. 

---
1 - Bartın - Safranbolu 68130 24 27000 00 2025 00 Şose 

2 • Zonguldak - Devrek 25367 68 • 10000 00 750 00 esaılı 

3 - Ereğli - Devrek 32269 60 13000 00 1075 00 tamir-
leri 

4 • Beycuma • Çaycuma 57834 92 22500 00 1688 00 Yeni 
5 • Safranbolu - Araç 25014 89 10000 00 750 00 şose - inşaatı 
• 82500 00 

Yolarmda şose esaslı tamirleri ile yeni şose inşaatı işlerinin 937 malt 
yıh sonuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer kısımlarının 
inşası işleri kapalı rarf uıuliyle ekailtmeye konulmuştur. 

Ebiltmesi 13-12-937 pazartesi günü aut 15 de Zonguldak vilayeti Dal· 
mi Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di
ğer evrak Zonruldak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat yukarda yollar hizalarında yazılıdır. İstekliler bu 
ı şlerin ya hepsine ve yahut içlerinden herhangi bir veya bir kaçına talip 
ılabilirler. Eksiltmeye girmek istiyenlerin talimatnamesine tevfikan Nafıa 
Veklletinden 937 yılında alınmış müteahhitlik ehliyet vesikaıiyle Ticaret 
>daımdan 937 yılımla ahnınıf vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte 
eklif mektuplarını, yukarda yazılı günde ihale saatmdan bir saat evveli-

ne kadar viliıet Daimi •nciimenj ".iıliline vermeleri ilin olunur. ~543 
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ald!Oınız markadır. 

Erdem biçki dikiş yurdu _, 
Naciye Ünver Samanpazan Alimbey apartımanı 

3-6607 

~BEYKOZ 
!HER. M E'V s·i M.E' U Y,G U.N 
ıAY.AKK~'BIDfR\, 

YEALi 

ur us 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 
8 defa dişleri niçin fırçalamak laznndrr 

Çünkü 
Hiç bakılma
mıt diıleri bi
le kıaa zaman-
da temizler, 
parlatır, ırhat 

ve taraveti ia
de eder. GUn
de ilcl defa 
Radyolin diş 

macunu ile 
fırçalanan dit· 
ler sağlamlı

ğını ve güzel
liğini a ı 1 a 
kaybetmez. İt· 
te onun bu a
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki-
ti daima ve yalnız Rad-
yolin kullanmaktadırlar. • 

Radyolin dişler için bir hayat aıgor
taaıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ. 
lam ve güzel ditli vatandaşlar artını,_ 
tır ve artmaktadır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLiN 
diş macunu ile dişlerinizi f ırçalayınız. 

Çankaya • 
eczanesı açıhyor 

Yenişehir Meşrutiyet caddesinde 

Almanca bilen 
bir sanatkar 
aranıyor 

Türk Hava Kurumu Genel 
M.rkezinden : 

1) Türkkuşu planör atelyesin
de çahttırılmak üzere iyl alman
ca konutan bir marangoz veya bir 
demirci ustası alınacaktır. 

2) Kaynakçılık bilen demirci 
ustaları ve sanat okulu mezunları 
ile askerliğini bitirmit ve fabri
kalarda çahtmıı olanlar listün tu
tulacaktır. 

3) İmtihanda muvaffak olanla· 
ra ayda (90) lira verilecektir. 
Kaynakçılığı bilen demircilere 
ehliyetlerine göre fazla aylık ve
rilebilir. 

4) İstekliler vesikalarile birlik
te Hava kurumu genel sekreterli
ğine müracaat etmelidirler. 

~] 
İmtiyaz tabibi ve Baf01uharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumt Netriyatı idare eden 

Yazı İtleri MUdüril 

Mümtaz Failı FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
Bu gün Bu gece 

27 - 11. 1931 

Yavrularını öpen ve bağrına basan anneler çocuklarınıza aaf ve tabit 
pirinç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, Patateı, mısır, Bezelye 

türlU, badem, çavdar 

Hasan özlü unları 
yediriniz. Avrupanın bayat veya terkibimeçhul unlannı yedirmeyiniz. 

Doktorunuza sorunuz 
Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv

vet gıdaiyeai çok olan Hasan OzlU Unlarına doktorunuz fehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Huan OzlU Unları çocuklarınız~ tam afiyet temin eder. Netvünü· 
ınalarına yardım eder. Onları çabuk büyütlir. Nef'cli, tombul, hasta· 
hkaız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi ve 
çorba ve yemekler yapılır. Mutlaka HA S A N markasına dikkat. 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarıpn, Esmer her tene tevafuk eden yegine arhhi krem· 

terdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kimilen izale eder. Yarını 
aaırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAM!N. 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balaamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balıamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balıamin acı badem, ~düz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

SİNEMALAR HALK 
Bu gece 

Zevkine - gUzelJiğine doyulmıyacak 
Fransızoa sözlü ~!is bir film 

Aşk - güzellik - ne~e ~ musiki filmi 
AŞIKLAR YOLU 

CICIANNE 

Dannielle Darieux 
Ayrıca - Dünya haberleri ve 

ôğretici Film 

Oynıyanlar : 
Dick Povvel - Nancy Caroll 

Fr.ansızca sözlü 

. GÜNDÜZ 

MALLAD PAZARLlRI Seanslar: ı - 2,45 - 4,45 - 6,45 
Gt!ee 9 da 

SERSERiLER KIRALI 
Türkçe sözlü 

• Seanslar: 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 -
Gece 9 da 

938 PHILCO radyoları geldi Merkezi: 

Şubeı 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddeıi Tel. 1230 

Bankalar caddeıi Tel. 2619 


