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Atatürkün nutuklarrnın mııbaadları 

dolayısiyle bugün mOtad olan ikinci 
ve üçüncü sayfalarımızdaki yazılar 

6 rncı ve 7 inci sayfslarımızdadır. Se
kizinci sayfada hikaye ve Trakya rö
portajı, 9 uncuda da memleket sayfa
sını bulacaksınız. 

-..,.----==---

Büyük Şef Kamutay kürsüsün 'den bir programın esaslarını ve direktiflerini ıesbiı eden nutukltırını söyliiyorlar. 

!<amutay dün Büyük Şefin nutku ile 3. üncü devre çahşmalarına başladı 

-

Atatürk Ka 
mutay BQJJkanı B Abd ··ıh l k R d .1 . · u a ı en aya 

... ,, """'"··-- ı tılat ediyorlar 

N ut~k ...... t ... a ...... n........ ~:~~a;e~::~:rın~~~!~~~~~ri:~:: 
raret1i ve ıürekli alkışları arasında 

1 
riyaset küraüıüne gelerek birçok 

Parça ar noktalan 'iddetli alkışlarla karşı -

1 1 
lanan yıllık nutuklarını irad buyur-

ni ~v!chi~cilik iflerinde de tek- ~uıl~rd~r.d . 
l(l " planlı esaslar d h 'l' d i eşıncı evrenın üçüncü yılını 

ı ~a 1fmak l A d a 1 ın e l açıyorum. 
lôbcrlı ~,:dine. i'!hılôbın ve inlu- er şeyden Önce, sevgilı Kamu-l 
* /( azım ır. H 

leler !r/~~ıt~.ı ve hayati va.zi- i tay arkadaşlanmla, yeni çalışma yı
•ailığı ueılfı !u

1 
rk vatandafının ! 1ı başlangıcında, karşı kar.şıya bu-

rrıQn .. . 801! amlığı, her zo- : lun kt d d w d ı uzerınde d'kk l : ma an uy ugum erin sevinç 
• cak rn·ıı•w ı ot e durulo- ı v d t' 'f d 1 S . f * a'·r'H '!1~sclemizdir. e saa e ı ı a e etme iyim. izı, 

1 

niyet. ı. r?~ğı gibi, biz ,yurd em- yüksek saygı ile selamlar ve bu ça-
ni de ıl~~~=l~er~lcr;/n emniyeti- ı· lışma yılınızın da, millet ve memle-
Önünde tut ugu erecede gö.z ket için feyizli başarılarla bezenme-

arı.z, . 
h * De~hal bildireyim ki b ~ıni dilerim . 

:ir::~mıh hayat denince be:"' J Sayın Millet Vekilleri, 
t • • Memnuniyetle görmekteyı'z ki 
ıcaret, • C 

1Qna • / •

1 

ümhuriyet rejimi, yurdumuzda 
.vı aoliyetlerini h k 

Ve bütün I . ! • _uzur ve sü unun en iyi yerleşme-b. b. na ıa ıılerını . 
d;;ğ:~':~İnden ay~ı dü;ünülmf'si sını temin etmiş bulunuyor. Va-

rrıo.von bır L ··ı ı tandaşlar ve bu yurtta oturanlar. M ·11· RU "".Varım C 
~ 1 eııonorrıinin te l' . · Ümhuriyet kanunlarının eşit şart-

roattır. Bunun i . . ~e ı zı- 1 l d k d"l 
te kalL çındır hı .ziraat an a tın a en ı eri için hazırlanan 

ı;:ınmay0 bü "L • _ • h·· f h 
vermekteyiz. yul( bır onern urriyet, re a ·Ve saadet imkanla-

Köylere kadar rından azamiğ istifade etmektedir-
rogram/ı ve pratik ç~ı::~:ıak ler. 
t u maksada erİfmeyi kolaıyl ar, Milletimizin layık olduğu yük-
ıracaktır. aı- sek medeniyet ve refah seviyesint 

roZ,!ir. de~a, memlekette top. vannasmı alıkoyabilecek hiç bir en-
........ çıltçı bırakılmamalıd ge] düşünmegw e yer bırakılmadımnı ............................. ır. o· 

Kamutay dün saat 14 d;--.... ve bırakılmıyacağını huzurunuzd? 
tnııtır. Atatürk'" 1 toplan. söylemekle bahtiyarım. 
dinlemek . . un açı ış nutkunu T 
b" .. k •çın saat 13 den itib uncelindeki icraatımız netice· 

uyu ve ıeçk' b. d' ~n 1er' b h k.k · kı ıi k ın ır ınleyici kütl ı, u a ı atin ya n ifadesidir. 
amutayı dold . b e- il h k 

Saat 13 30 urrnaya aılanuıtı eri Ü Cımetçiliğin şıan, halkı, 
balkon iıe i d~ dinleyicilere mahıu~ kudretine olduğu kadar şefkatine 
Yicı'lere ç~ıma salonunda dı'nl.._ de · · ti ' · d • Yerlı ve b .... samımıye e ınan ırabi1mesidir 
ve ajanı rnürnessilia. ~n~ı matbuat Büyük, küçük bütün Cümhuriyet 
Yerler ve kordi 1 en. ıçın ayrılan ~emurlannda bu zihniyetin, en ge-
l'narniyle d 1 P ornatık locaları ta- "] .. d . k' f o muıtu ş h · • . nış 0 çu e ın ışa ına Önem vermek, 
Y•n rniıafirl · · e rıınızın ıa- çok yerinde olur. 
Balkan devi:~; ~ost ve müttefik 
haıkanları erı genel kurmay Hususiğ idarelerin geçen yılki fa-
tnız Mare;a~~nel .kurmay baıkanı- aliyetleri, verimli olmuştur. Ancak. 
her riyaıeticu~~zı Çakmakla bera. hususiğ idareler ve belediyeler, bü
almıı bul ur locasında yer ~k kalkınma savaşımızda başarı 
Ta- unuyorlardır. na J k f l 1 '" saat 14 d . 'h . sı asmı arttıraca vazi e er a ma-
•akkat riyaset ~;ntı a; e:ilen mu- lı ;re hususile hayat ucuzluğunu te
nıtez (Burıanın)vanıb ·k e

1
fc:_t Ca. mm edecek, yerine göre tedbirler 

Yerlerini ald l y 1\§ an ıgında bul""'al l h' l . . k l ek 1 ar. oklama ld ... ı ve se a ıyet erını tam u · 
ıeriyet olduğ ı yapı 11 ]a,, lalıdırlar. u an aııldı. 

Şehircilik i§lerinde de, teknik 

Büyük şef heyecanlı 
tezahürler ve sürekli 

alkıslarla karsılandılar 

Kamutayın toplantısında mebuslarımız 

karşısında, Kara ve Deniz Ticaret 
Kanun1arımızm ekonomik bünye
mizdeki inkişaflara daha uygun ha
le getirilmesinde, zaman geçirilme
mek yerinde olur. Bir de, ıu nokta 
üzerinde dunnama. 1zin vermenizi 
rica edeceğim: Emniyet ve hak iş
lerile alakalı usullerde ve kanun
larda, kolay1ık, çabukluk, açıklık ve 
kesinlik esas olmalıdır. Bu sebeple, 
vatandaşların icra dairelerile olan 
ilişiklerini kolaylaştırmak kasdile 
yapılan etütlerin, bir an evvel ka
nun haline getirilmesini tavsiyeye 
layık bulurum. Bu işaret ve tavsi
yelerimin, iyi karşılanacağına şüp
he etmem; çünkü, her sahada oldu
ğu gibi, adliğ usuller ve kanunlar 
sahasında da, Türk Cümhuriyeti
nin ve onun yüksek, değerli Kamu
tayınm anlayışı, ileri anlayıştır. 

Ekomoni hayatı 

Atatiirh nutuklarını söyliiyortar 

Şimdi arkadaşlar, ekonomi ha· 
yatımm gözden gecireceğim. Der· 
hal bildirmeliyim ki, ben, ekonomik 
hayat denince: ziraat, ticaret, sa
nayi faaliyetlerini ve biitün nafıa 
işlerini, birbirinden ayrı düşünül· 
mesi doğru olmıyan bir kül saya
rım. Bu vesile ile şunu da hatırlat
malıyım ki, bir millete müstakil 
hüviyyet ve kıymet veren siyasiğ 

ve planlı esaslar dahilinde çahşmı:ıl 
lazımdır. Bunun için belediyeleri· 
mizi türeli bir surette aydınlatmak 
kılavuzlamak işile uğraşacak, mer
kezde, bir teknik büroğ kurulmasın! 
tavsiye ederim. 

Kendine, inkılabın ve inkılapçı 
lığın çeşitli ve hayatiğ vazifeler vt 
:Jiği Türk vatandaşının sağlığı \ 
sağlamlığı, her zaman, üzerin(' 
dikkatle durulacak milliğ mesel 
mizdir. 

Sağlık ve Sosiyal Yardım Vekf 
letinin bu mesele üzerindeki sisten 
li ça1ışmalan, yüksek Kamuta 
memnun edecek mahiyette inkişa 
t:tmektedir. 

Aynı Vekalet, kendine verdiğı 
miz göçmen işlerini de sosiyal ve 
ekonomik politikamıza uygun ola 
rak haşan ile görmektedir. 

Vekaletin, "Sağlam ve gürbüL 

nesil, Türkiyenin mayasıdır" pren varlık makinasmda, devlet, fikir ve 
sibini, pek iyi kavnyarak çalışmak ekonomi hayat mekanizmaları, bir
ta olduğunu takdire değer bulurun birlerine bağlı ve birbirlerine tabiğ-

Yurd emniyeti dirler; o kadar ki, bu cihazlar bir-
Yüce Saylavlar, birine uyarak aynı ahenkte çalıştı· 
Bi1indiği gibi, biz, yurt emniye nlmazsa, Hükumet makinasınm 

çinde fertlerin emniyetini de. motris kuvveti israf edilmiş olur 
;ık olduğu derecede göz önündr ondan beklenen tam verim elde edi· 
ıtarız. lemez. Onun içindir ki, bir milletıı1 

B kültür seviyesi, üç sahada: devlet 
u emniyet, Türk Cümhuriyeti fikir ve ekonomi sahalarındaki fa. 

kanunlarının, Türk hakimlerinin ı · · aliyet ve başarıları netice erinın 
tenıınatı altında, en ileri şekild 

hasılasile ölçülür. 
mevcuttur. Kanunlarımızda yaptı-
ğınız bazt tadiller ve kabul buyur- Sayın Millet Vekilleri, 
duğunu~ "Meşhut Cürümler" Ka- Milliğ ekonominin temeli zira· 
nunu, bu maksada kuvvetle hizmet attır. Bunun içindir ki, ziraatta kal· 
etmiştir. kınmrya büyük önem vermekteyiz. 

Adliğ hünyemizin ve kanur Köylere kadar yayılacak programlı 
diziğimizin . daima bu yönden in- ve pratik çalışmalar, bu maksada 
celemelerle, Türkiyenin dinamik erişmeyi kolaylaştıracaktır. 
hayatına, hiç şaşmadan, uygunluk- ı Fakat, bu hayatiğ işi, isabetle 
lan temin edilmelidir. Bu lüzum· amacına ulaıtırabilmek için, ilk ön-

Nutuktan 
parçalar 
* Ekonomik bünyemideki 

inkital, deniz nakliye VtJSıtala· 
rı ihtiyaçlarını her gün arttır
maktadır. 

* En güzel coğraliğ vaz~~et
te ve üç taralı denizle çevrılı o
lan Türkiye; endüstrisi, ticare
ti ve iıporu ile, en ileri .d.eni~ci 
millet yetiıtirmek kabılıyctın· 
dedir. Bu kabiliyetten istifade· 
yi bilmeliyiz; denizciliği tür
kün büyük milliğ ülküşÜ olarak 
Jüıünmeli, ve onu az :zamanda 
ba§armalıyız. 

* Demiryolları bir ülk~yi me• 
deniyet ve refah nurlarıle. ay
dınlatan kutsal bir me_§aledır: * Şose ve köprüler ın§aatı ın· 
kiıal etmektedir. 

* Posta - Telgraf: T_elefon 
iflerimizde esaslı bır ınkıı?1 

vardır. Bununla beraber, şehır· 
ler arasındaki telefon muhabe· 
releri İfinin bir an evci tamam· 
lanmasına çalıplmalıdır. . 

Ankarada yeni bir radyo ll· 
tasyonunun in§asına başlanmıf 
olduuğnu, memnuniyetle k.ıy· 
Jederim. ld . 

Sivil Hava Yolları oresı, 
devlet teşkilatı arasında, mo· 
dern bir idare halinde yeralma· 

lı~~ . ·-
ce, ciddiğ etütlere dayalı bir z~r~at 
siyaseti tespit etmek ve onun ıçın
de, her köylünün ve bütün v~!8n
daşlarm kolayca kavrıyaw~ilı:ce~ı ve 
severek tatbik edebilecegı hır ~ıraa! 

·· · kurmak lazımdır Bu sıyase 
reıım~'mde önemli yer. alabilecek ve reJı , .. 
noktalar başlıca şunlar olabılır: 

Bir defa, Memlekette topraksız 
çifçi bırakılmamalıdır. Bunda~ d~ .. 
ha önemli olanı ise, bir çifçi aılesı
ni geçindirebilen toprağın. h~çbir s~-

1 bö·1·· bır mahı· hep ve surete, uneı_ne~ .. 
yet alması .. Büyük çıfçı v~ çıflı~ 
sahiplerinin işletebileceklen erazı 
genişliği, erazin: ' ulunduğu mem· 

. Liıtlen şayi.ayı çeıJirniz • 
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:!1111111111111111111111111111111111111 ı!:. Def ticarette 

- -: N t kt : Saym Millet Vekilleri, 5 U U an E Dı§ ticarette takip ettiğimiz ana 
: : prensip, ticaret muvazenemizin ak-: ı E tif karakterini muhafaza etrnCktir. 
E parça ar E Çünki, Türkiye tediye muvazene= 5 sinin en mühim esasını, bu tC§kil 
:E * Geçen yıl, Anlrarada kuru· :E 
:E lan Deulet Konaeruatuuarı; mÜ· E 
: zilde ,•ahnede, kencliainclen belr. :S 
: lediiimi11 teknik elemanları •Ür- : 
E ğatle verebilecek hale getiril- E 
: me•İ için, claha fazla gayret ue : 
E leclakarlık yerinde olur. E - -E *Her çefit iapor faaliyetleri- E 
E ni, türlt rençliğinin milliğ terbi·S 
: :;yeainin ana unıurlarıntlan •a3'· : 
: mak lôzımclır. : -E * Ordumuz, Türk birliğinin, E 
E Türk kurlret IJe kabiliyetinin, : 
: Türk uatans,uerliğinin çelik- : 
: leımif bir ilade•idir. E - -- -: * Hnvn kuuvetlerimiz için : 
E yaprlmrf olan iiç yıllık prog· E 
: ram, Büyük Milletimizin yakın : 
: ve ıuurlu altikasiyle, ıimdiden : 
: baıarılmıf aayılabili.r. : - -: * Dıı aiytuetimiz, geçen yıl : 
: içinde de, aulh ile ar•ıuluıal •· : 
E mek birliği yolunda inkişaf et- E 
: miı ve yürüdüğümüz yönün ele- : 
E ğiımu olduğunu bir daha be- E 
: lirtmİffİr. : - -............ ıııııııııııııııııııııııııııır" 

eder. 
Son yılların rakkamlan ve geçir· 

diğimiz senenin bugüne kadar gös
terdiği seyir ve istikamet, takip et
tiğim iz prensibin elde edilmiş müs
pet neticelerini göstermektedir. 

Kontenjan usulü, muayyen an· 
!aşma şartlarımızı kabul etmiş 
memleketler için büsbütün kaldınl
mııtır. Bu memleketlerden piyasa
nın kayıtsız, şartsız ithalat yapabil
mesi temin edilmiştir. 

Dış ticaret politikamızın hususi
yeti şudur: iç ve dış vaziyet icapla
nnı daima karşılamak suretile se
yirlerine intibak etmek. 

Jç ticarette 
iç ticarete g~lince, bunda, en 

önde gördüğümüz esas, teşkilat· 
lı.ndırma ve muayyen dpler üzerin
de işleme ve rasiyonel çalı~madır. 

Kesin zaruret olmadıkça, piya· 
salara karışılmaz; bununla beraber, 
hiç bir piyasa da başı boş değildir . 
Sırası gelmi§ken, Cümhuriyetin 
tüccar telekkisini de kısaca ifade e· 

leket bölgelerinin nüfus kesafetine deyim: tüccar, milletin emeği ve ü
ve toprak verim derecc.4'İne göre sı· retimi kıymetlendirilmek için, eli· 
nrrlanmak lazımdır. ne ve zekasına emniyet edilen ve 

Küçük, büyük bütün çifçilerin bu emniyete liyakat göstennesi ge

İ§ vasıtalannı arttırmak, yenileştir- reken adamdır. Bu bakımdan, ihra· 
mek ve korumak tedbirleri, vakit catc;ılar hakkındaki kanun, muraka
geçirilmeden alınmalıdır. Herhalde, be hakkındaki kanun, te§kilatlan
en küçük bir çifçi ailesi, bir çift hay- dırma hakkındaki hük.ımler, müs
van sahibi kılınmalıdır; bunda, ide- pet neticelerini vermektedir. 
al olan öküz değil, beygir olmalıdır. İhracat mallarımızın, Hükume
Öküz, ancak bazı şartların henüz tin yakın kontrolü altında, sat~lan
temini güç bölgelerde ho§ görülebi- nın tC§ki1atlandınlması mühimdir. 
lir. Köylüler için, umumiyetle pul- Bunu göz önünde tutan Ekonomi 
luğu pratik ve faydalı bulurum. Vekaleti, geçen yıl içinde : lğdırda , 
Traktörler, büyük çifçilere tavsiye Ege. Trakya bölgelerinde türlü 
olunabilir. Köyde ve yakın köyler· mevzulara ağit satı§ kooperatifleri 
de, müşterek harman makinalan tC§kil etm~f ve onları faaliyete ge
kullandırmak, köylülerin ayrıla- çinniştir. Ünümüzdeki yıl içinde, 
mıyacağı bir adet haline getirilme- ba§ta fındık olmak üzere, diger bel
lidir. li ba§1ı mahsullerimizi de, alakalan-

Memleketi; iklim, su ve toprak dıran birlikleri vücuda getirmelidir. 

verimi bakımından. ziraat bölgele- Sayın arkada~lar, 
rine ayırmak icab eder. Bu bölge- Endüstrileşmek, en büyük mil-

lerin her birinde, köylülerin, gözle· 
liğ davalarımız arasında yer almak
tadır. Çalışması ve yaşaması için 

rile görebilecekleri, çalışmalan için ekonomik elemanları memleketi
ömek tutacakları verimli, modern, mizde mevcut olan büyük, küçük 
pratik ziraat merkezleri kurulmak her çeşit sanayiği kuracağız ve işle--
gerektir. teceğiz. En başta vatan müdafaası 

Bugün, devlet idaresinde bulu- olmak üzere, mahsullerimizi kıy
nan çifliklerin ve bunların içindeki metlendinnek ve en kısa yoldan, en 
türlü ziraat-sanayiğ kurumlanmn ileri ve refahlı Türkiye idealine ula
bir kısmı: ziraat hayat ve faaliyeti- şabilmek için, bu bir zarurettir. 
nin bütün sahalannda, her türlü Bu kanaatle, beş yıllık ilk sana· 
teknik ve modern tecri.ibelerini ik- yi planının geri kalan ve bütün ha
mal etmi§ olarak bulundukları böl· zırlıklan bitirilmiş olan birkaç fab
gelercle en faydalı ziraat usul ve rikatıını da, sürğatle başarmak ve 
ıanğatlannı yaymıya hazır bulun· yeni plan için hazırlanmak icab e
maktadırlar. Bu. Vekalet için, bü- der. 
yük kolaylıklar temin edecektir. EndüstrilC§me karar ve hareke
Ancak, gerek mevcut olan ve ge· timize mütenazır olarak bugünkü 
rek bütün memleket ziraat bölge· mevzuatımızda dü§Ünülecek tadil
leri için yeniden kurulacak ziraat ler ve ilave edilecek bazı yeni hü
merkezlerinin, sekteye uğram -ı r:la r 'ciin~ ler vardır. Bunların başlıcaları· 
tam verimli faaliyetlerini : şiınrliv "'ivlP. hü1asa edebiliriz: · 
kadar olduğu gibi, devlet biitçesim i Sermayesinin tamamı veya hii
ağırlık vermeksizin kendi gelirleri r'Ük kısmı devlete ağit ticariğ-sana· 
le kendi varlıklarının idare ve inki· iğ kurumlann ma1iğ kontrol tekli
§afını temin edebilmeleri için, bü- ni; bu kurumların bünyelerine ve 
tün bu kurumlar birleştirilerek ge- kP.ndilerinden istediğimiz ve istiye· 
niş bir i§letme kurumu tC§kiJ olun- ceğimiz ticariğ usul ve zihniyetle 
malıdır. çalı§ma icap1anna sürğatle tevfik 

B. d ba ta b .. d l k .. etmek .. Bu gibi kurumların bugün-
ır e, ş ug ay oma uze- k.. A ll l lı b.l l . 

re, bütün gıda ihtiyaçlarımızla en- . uk'usfu er el ~ ş~ 1k'!1e erınke ve 
d .. t · · · d d .. t•• 1'" • t"da ın ışa etme erme ım an yo tur. 

us rımızm ayan ıgı ur u ıp ı • M t G·· .. k T 'f 1 · K 
· • dd 1 • · h · ·.. · evcu umru an e erı a-
ıg ma e erı temın ve arıcıg tıca- d da b .. k.. r t'ka 
retimizin esasını teşkil eden çeşitli nt unu~. 1~. ..' ugun u potedı 1b. iv~ 

h 11 • • • h b. . emayu umuze uygun · ır erı 
ma su erımızın ayn ayn er ınn- k lA d 
d "k k k 1. . . yapma azım ır. 

e, mı tarını arttırma • a ıtesım D· .. h. kta d h 1 
··k J k · 'h "'I fl ıger mu ım no , a a evve 

yu se tme , ıstı sa masra arını a- d · t t · .. · ·b· l k tt 
1 k h l k d

.. l .
1 

e ışare e tıgım gı ı, mem e e e, 
za tma • asta ı ve U§man arı e h · 1 ba bö'l l d ·· .. k · · k k .k ususıy e zı ge er e, goze çar-
ugraşma ıçın gere en te nı ve k h · 1 h t h 
k · .. h db" k. . ·ı paca e emmıyet a an aya pa a· 
anunıg erte ır, va ıt geçırı me· 1 l .. ·ı .. k B 

d l 1 d 
ı ıgı mevzuu t e ugrll§ma .. unun 

en a ınma ı ır. · · ·1 ·- b. k.k 1 ] ıçın ı mıg ır tet ı yaptın ma ı ve 
tespit edilecek sebeplerile radikal 
ve planlı §ekilde mücadele edilme-
lidir. 

Küçük esnafa ve küçük Mnayi 
erbabına muhmç oldukları kredile· 
ri kolayca ve ucuzca verecek bir 
teşekkül vücuda getirmek ve kredi
nin, normal şartlar altında, ucuzla
tılmasına çalışmak ta çok lazımdır. 

Madencilik 
Türkiyede Devlet mağdenciliii, 

uı.:u s 

•• 

dan alakalı, mühim mevzulardan bekir gibi, büyük menzillere varan 
biridir. hatlar, geçen yıl içinde, Sivas - Ma· 

Umumiğ endüstrilC§me telekki- latya iltisakiyle birbirine bağlanmı§· 
mizden ba,ka, mağden arama ve iş- tır. Zonguldağa varmı§ olan hat da
letme işine, her §eyden önce, hari- hi, bu zengin kömür havzasını, iç 
ciğ tediye vasıtalarımızı, döviz geli- vatana bağlamı§ bulunuyor. 
rimizi arttırabilmek için, devama Sivastan sora, Şarka doğru uza
ve hususiğ bir ehemmiyet vermiye yıp gitmekte olan hat ta, ilk men
mecburuz. zili, Divrike vannı§tır. Bu kol, önü-

Mağden Tetkik ve Arama Dai- müzdeki yıl, Erzincana ulaşmış bu
resinin çalışmalarına azamiğ inkı- lunacaktır. Diyarbekirden Şarka U• 

şaf vermesini ve bulunacak mağ- zanacak hattın da in§asına ba§lan
denlerin, rantabilite hesapları ya- mıştır. 
pıldıktan sora, planlı şekilde hemen Şark Demiryollarının satın alın
işletmiye konulmasını temin etme- mı§ olduğunu bilirsiniz. Cenupta 
miz lazımdır. Elde bulunan mağ- Nusaybine giden hattan mağdaL 
denlerin en mühimleri için, üç yıl- yurt içinde bütün demiryolarının i
lık bir plan yapılmalıdır. dare ve işletilmeleri, Cümhuriyet 

Ereğli Şirketini satın aldığımı- Hükumetinin elindedir. 
zı ve Ereğli kömür havzasında ra- Demiryol1ar İnşaatımızın inkişa· 
siyonel bir istihsal planının, günün fı, lran transit yolunun inkişafın!i 
meselesi olduğunu biliyorsunuz. ve motörize edilmesine de hizmet 
Bunun ikmali çabuklaştırılarak , -:tmiştir. 
kömür istihsalatımız kısa bir za- İstanbuldan itibaren başlıyan 
manda, en az bir misli arttırılmalı- Avrupa turiı:ıt yolunun asfalt ola 
dır. rak inşasına devam olunmaktadır. 

Diger taraftan, Mağden Tetkik Bu tarz inşaatın. bir plan dahi 
ve Arama Dairesinin, Divriki saha- !inde, memleketin diger sahalarına 
sında bulduğu ve cevher nispeti i- da teşmili , beklediğimiz milliğ ba· 
tibariyle ehemmiyetli olan demir ~anlardandır. 
mağdeninin sürğatle işletilmesine Şo~e ve köpri.iler inşaatı inki· 
geçilmeli ve Karabük demir-çelik şaf etmektedir. Demirvoltarı inşa 
sanayiimiz ihtiyaç planı dı§ındaki ıiyasetimizin tatbiki yılları içinde, 
kısmının ihraeatına başlanılmalıdır ( 78) köprü, geçişe açılmış bulunu-

Liman işlerinde modern ve plan- yor. ( 23) köprü de, inşa halindedir. 
lı çalışma ve tarifelerdeki tenzila- Bu köpri.iler, her biri başhbaşma 
tın uyandırdığı memnuniyetin ve· birer fen ve sanğat eseri olarak, ye
rimli neticeleri, ticarette dikkati ni nesi11ere, Cümhuriyetin armığan 
celbetmiştir. Bu yolda devam edil- ağbideleri olacaktır. DemiryoJ hat· 
mesinde isabet olacaktır. larımızı iç sahalara bağlıyacak ve 

Ekonomik bünyemizdeki inki- bu hatların bir an evel milliğ eko
şaf, deniz nakliye vasıta lan ihtiyaç- nomik kalkınmıya azam iğ hizmeti-
1arını hergün arttırmaktadır. Yeni ni temin edecek olan kara yolu in
sipariş edilen gemilerden bir kısmı, şaatı, önümüzdeki devrelerde tek
önümüzdeki ilkbaharda gelmit bu- sif ve bir plan dahilinde tevsi edil
lunacaktır. Fakat bunlar, bugünden mek lazımdır. 
görülmekte olan ihtiyaç hacmine Her bölgenin ihtiyacına göre, 
cevap verecek adet ve nispette de- İstasyonlarda Uı.mamlayıcı tesisat 
ğildir. ta yapılmak ve muhtelif malların 

Yeni gemiler inp ettirmek ve lazrmı gibi sevkini temin edecek 
bilhassa eski tersaneyi, ticaret filo- teknik §artları haiz vagon mevcu
muz için, hem tamir, hem yeni in- dunu arttırmak zaruriğdir. Bunda 
şaat merkezi olarak faaliyete getir- da, büyük himmetlerin esirgenme
mek esbabını temin etmek lazım- meaini dilerim. 
dır. Su ve imar İ§lerine, dikkatle 

Şu günlerde, yüksek Meclise, devam edilmektedir. 
Su Mahsu1leri ve Deniz Bank hak- Hava yolları, rcıtlyo 
kında bir lavıha gelecektir. Mev. Posta _ Telgraf • Telefon işle-
zuunun, yüksek alakanızı çekece- d 1 b 
ğinden şüphe etmiyorum. rimiz e caas ı ir inkitaf vardır. Bu-

nunla beraber, tehirler arasındaki 
Denizci millet telefon muhabereleri iıinin bir an 

Arkadaşlar, 
En güzel coğmfiğ vaziyette ve evvel tamamlanmasına çalııılmalı-

üç tarafı denizle çevrili olan Tür- lıdır. 
kiye; endüstrisi, ticareti ve iıponı Ankarada yeni bir radyo istas-
ile, en ileri denizci millet yeti§tir- yonunun in§aııına ba.§lannuı oldu
mek lc:abiliyetindedir. Bu kabiliyet- ğunu, memnuniyetle kaydederim. 
ten istifadeyi bilmeliyiz: denizcili- Sivil Hava Yollan İdaresi, Dev· 
ği, Türkün büyük milliğ ülkiisü 

0
_ let te§kilatı arasında, modem bir 

la k d .. ·· 1. ı"dare halinde yer almıstır. ra U§tınme ı, ve onu az zaman-
da ba annalıyız. Bütün teknik §8rtİar ve emni-

. Ekonomik kalkınma: Türkiye- yet icaplan içinde çalr§makta olan 
nın, hür, müstakil, daima daha bu idarenin, büyük şehirlerimizin 
kuvvetli, daima daha refahlı Tür- hepsi arasında, en modern muvaaa· 
kiye idealinin, bel kemiğidir. Tür- la yolu rolünü bir an evvel ifaya 
kiye bu kalkınmada, iki büyük kuv- ba§laması, ve arsıulusal hatlarla da, 
vet serisine dayanmaktadır: kendi vasımlriyle, irtibat tesis eyle-

T oprağınm iklimleri, zengin1ik- mesi imkanı, az zamanda teminini 
leri ve başhba§ına bir servet olan beklediğimiz önemli İ§lerdendir. 
coğrafiğ vaziyeti; ve bir de, Tü;k Arkada§lar, 
milletinin, silah kadar, makina da Bütün devlet · cihazlarının can-
t~tmıya __Yara~an ku~r~tli eli ve mil- lılıiı, gürbüzlüğü, i§lemesi bekımm
lıg olduguna ınandıgr ıtlerde ve za.. dan büyük dikaktle üzerinde durul
ma~larda, Tarihin akı§ını deği§tirir 1 ması gerekli olan maliğ hayatımıza 
celadetle tecelli eden, yüksek sosi- temas ediyorum. 
ya] benlik duygusu c·· h . b"" 1 . • D . ·· .. um urıyet utçe erının taay-

em.~ryo.lla_rrmrz~~· .~o·~ ve kop- yün eden ve daima kuvvetlenmesi 
rulerımı~de buy!"k !ktı•ad gereken mÜ§terek hususiyetleri, 
~ayı~ M~~let ~.ek.~I1~n,. ed . yalnız denkli oluşları değil, aynı za
emıryo an ır u eyı m enı- manda, koruyucu, kurucu ve verici 

~et vf ,;.efah nul rdl~riyle aydınlatan i§lere, her defasında daha fazla pay 
utsa.. ır ~C§Cl .e ~r. . ayınnakta olmalarıdır. 
Cumhunyetın ılk senelennden- Bu polifk ·11· .. f--t! t b · d.kk 1 · l .. . d d ı amızın, mı ıg aıuıye 

er.!, 1 at e, .ısrar a uz~nn e . ur- üzerinde derhal yaratmıya ba§ladı-
dugumuz demıryollan ınşaat aıya- gı.. t••ir iledir k" b""t tah · k 

· hed f1 · 1 k . . d ...... ı, u çe mın ra -
setı, e em~e u aş~a ıçın, ur- kamlarımız, yalnız mhakkuk et-
;adan başarı ıle tatbık olunmakta· mekle kalmıyor, daima fazla ile de 
ır · Ş kapanmıya baılamıştir. 

ark ve Cenupta, Sivas, Diyar· J 936 se · b•"t · tahmi 
neaı u çesı, ne ve 

Bu sayfamız, Büyük 
Şefin nutuk mabadi
ne hasredilmiş oldu
ğundan, mutad ikin
ci sayfamız 6 ncı say
fa yerine alınmıştır. 

1935 yılı varidat tahakkuklarına 
göre, 22 milyon fazla ile kapanmış
tı. 1937 bütçesinin de, bugüne ka
dar gösterdiği seyir, aynı ümidi, 
fazlasiyle verecek mahiyettedir. 

Orman servetimizin korunması 
lüzumuna aynca işaret etmek iste
rim. Ancak, bunda mühim olan, 
koruma esaslarını: Memleketin tür
lü ağaç ihtiyaçlannı devamlı ola· 
rak karşılaması icab eden ormanla· 
nmızı muvazeneli ve teknik bir ıu· 
rette i§leterek istifade etmek esasi
le makul bir surette telif etmek 
mecburiyeti vardır. Buna, büyük 
Kamutayın, layık olduğu ehemmi
yeti vereceğine şüphe yoktur. milliğ kalkınma hareketiyle yakın- ._ ___________ __. 

Bu netice; memleket ekonomi
sinin inkişafını, halkın refaha ulaş
makta olduğunu ifade ettiği gibi, 
aynı zamanda, halk için çalışan bir 
Hükumetin, halkın menfaatine o
larak aldığı tedbfrlerdeki i.abeti de 
teyit etmektedir. 

Samimiğ bir bütçeye ve hakikiğ 
bir tediye muvazenesine dayanan 
paramızın filiğ istikrar vaziyetini, 
kesin surette muhafaza edeceğiz. 

Her nevi mali~ taahhütlerimizi, 
günü gününe yerine getirmek su
retiyle, Devlet itibarım ve maliğ ser· 
maye ve eshamı muhafaza ve tak
viye hususunda bütün tedbirleri al
mak ve bu mevzuda dikkatli bu
lunmak um dem izdir. 

Devlet varidatının inkişafını. 
yeni vergiler ihdasından ziyade, de· 
vamlı bir programla mevcut vergi
lerin tarh ve c:ibayet usullerinin is
lahında aramak lazımdır. 

Son iki sene zarfında hayvanlar, 
tuz, teker, .;imento, petrol ve ben
zin, elektrik, İptidaiğ maddeler re
~im ve vergilerinde yapılan ve her 
biri o/o 30-50 ıetinde bir vergi 
indirilmesini i r ~ 1

f' eden tahfifle
rin. istihsalin teşviki bakımından, 
vatandaş ve memleket için müspet 
ve hayırlı neticeler verdiğini gör· 
mekteyiz. 

Hayvan Vergisi ve Bhuran ve 
Muvazene Vergileri üzerinde tet
kikler yapılarak bütçe muvazenesi 
esasını bozmıyacak surette tedricen 
tahfif çareleri düşünülmelidir. 

Bundan başka, memleketimizde 
yetitmiyen iptidaiğ maddeler, ve is
tihsal maliyeti üzerinde tesir yapa· 
rak, dı§ memleketler mamulatı ile 
rekabeti güçleştiren her nevi vergi 
ve resimler kaldırılımak lazımdır. 

Gerek bu mevzular üzerinde ça· 
lışırken, gerek herhangi bir maliğ 
karar alırken, ilk göz önüne getire
ceğimiz şey, milliğ faaliyet ve mil
liğ istihsal, yani verginin bizzat ana 
menbaı üzerinde yapacağı tesirler 
olmalıdır. Maliye memurları da, iç 
işleri memurları gibi, halkla daimiğ 
teması olan tC§ki1attır. Bunların da, 
halk ile temaslarında, halk için ça· 
lışan bir halk hükumetinin tabiiğ 
vasfı olan azamiğ dikkat ve ihti
mam göstermek Ve azamiğ emniyet 
ve inan vermek tiarlannm inkişafı
na, bilhassa itina etmeleri lazımdır. 

Cümhuriyet rejiminde, nefği 
hazine demek; kanunun hazine le
hine tespit ettiği hakla, kanunun 
müke1lefi karşıla§trrdığı vazifeyi 
gayet denk bir halde elde tutmak 
demek olduğunu bir an hatm.lan u
zak tutmamak önemli prensibimiz
dir. 

inhisarlar mevzuunda itira e
dilmesi icab eden esas, bu kur~mla
rm maliğ monopol ,ticari~ teşekkül 
ve milliğ valörizasyon kurumu ka
rakterlerinin dikkatle telifidir. 

Harice, tütün satıılan ve ihracat 
mevzuu, daha yakından mqgul ol
mıya değer mahiyettedir. 

Gümrüklere gelince; bunda, te
sisata, çah§ma usullerine ve kanu
niğ mevzular bakımından gerekli 
islah tedbirlerine hız verilmek icab 
etmektedir. 

inhisar mamulatının fiatlan Ü· 
zerinde yapılan tenzilat, satışları 
arttırmıştır. 

Bu usulün daima dikkatte bu
lundurulması faydalı olur. 

Kültür davamız 
Arkadaşlar, 

Büyük davamız, en medeniğ 
ve en müreffeh mil1et olarak varlı
ğımızı yükseltmektir. 

Bu, yalnız kurumlannda değil, 
düşüncelerinde temelli bir inkılap 
yapmış olan büyük Türk mil1etinin 
dinamik idealidir. Bu ideali en kısa 
bir zamanda batarmak için, fikir ve 
hareketi, beraber yürütmek mecbu
riyetindeyiz. Bu teşebbüste başan, 
ancak, türeli bir planla ve en rasi
yonel tarzda çalışmakla . mümkün 
olabilir. Bu ı:;ebeple, okuyup yazma 
bilmiy~n tek vatandaı bırakma· 
mak; memleketin büyük kalkınma 
savaşının ve yeni çatısının istediği 
teknik elemanları yetittirmek; 
memleket davalarının ideolojisini 
anlayacak, anlatacak, nesilden ne
sile yaşatacak fert ve kurumlan ya
ratmak; işte bu Önemli umdeleri en 
kısa zamanda temin etmek, Kültür 
Vekaletinin Üzerine aldığı büyük 
ve ağır mecburiyetlerdir. 

İ§aret ettiğim umdeleri, Türk 
gençliğinin dimağında ve Türk mil
letinin §UUrunda daima caph bir 
halde tutmak, Üniversitelerimize 
ve yüksek okullarımıza düıen baş
lıca vazifedir. 
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Nutuktan 
parçalar 
* Orman Hrvetimizin korun· 

maaı lüzumuna aynca iıaret et• 
melı üterim. 

* Dıı ticaret politikamı~ın 
huauaiyeti fUdur: iç ile d'f va~i
yet icablarını daima karıılamak 
•uretile aeyirlerine intıbak et· 
mek. * iç ticarete gelince bunda 
en önele gördüğümüz eaa•, tef• 
kilôtlandırma ve muay,,_n tip
ler üzerinde iıleme ve rıuyonel 
çalıfmculır. * EndÜ8trilefmek en büyük 
milli cla11alarımıs arasında yer 
almaktadır. * Türkiyede devlet mağJen• 
ciliği millii kalkınma hareke· 
tile yakından alakalı mühim 
meuzulardan biridir. 

*Liman iflerinde modern fJC 

planlı çalıpna ve tarilelerdcki 
tenzilatın uyandırdığı memn&t· 
niyetin verimli neticeleri, tica· 
rette dikkati celbetmiıtir. Bu 
yolda devam edilme•incle i.ab•I 
olacaktır. 

t u • .A 

Bunun için, memleketi §imdilik 
üç büyük kültür bölgesi halinde 
mütalaa ederek; Garp bölgesi için 
lstRnbul Üniversitesinde başlanmı~ 
olan islahat programını daha radi
kal bir tarzda tatpik ederek Cümhu• 
riyete cidden modem bir Üniversi• 
te kazandırmak; merkez bölgesj i• 
çin, Ankara Üniversitesini az za
manda kurmak lazımdır; ve Doğll 
bölgesi için Van Gölü sahillerinin 
en güzel bir yerinde, her gubeden 
ilk okullarile ve nihayet Üniversite· 
siyle modern bir kültür ıehri yarat
mak yolunda, ıimdiden fiğliyata 
geçilmelidir. 

Bu hayırlı te§ebbüsün, Doğu 
vilayetlerimiz gençliğine bahşede• 
ceği feyiz, Cümhuriyet Hükumeti 
için ne mutlu bir eser olacaktır. 

T avaiye ettiğim bu yeni teşe\>. 
büslerin, eğitmen ve öğretmen ihti• 
yacını ziyadeleştireceği ıüphesizdir. 
Fakat bu cihet~ hiç bir vakit, işe 
başlama cesaretini kırmamalıdır· 
Vekaletin, geçen yıl içinde, bu yön
den yaptığı tecrübeler, çok ümit 
verici mahiyettedir. 

Dilimiz, tarihimiz 
Türk Tarih ve Dil Kurumları· 

nın, Türk milliğ varlığını aydmla· 
tan çok kıymetli ve önemli bireı 
ilim kurumu mahiyetini aldığını 
görmek, hepimizi sevindirici bir ha" 
disedir. 

Tarih Kurumu; yaptığı kongre, 
kurduğu sergi, yurt içindeki hafir• 
ler, ortaya çıkardığı eserlerle, şiın• 
diden, bütün ilim dünyasına kültü• 
rel vazifesini ifaya ba§laınr§ bulu• 
nuyor. 

ilk resim galerimizi de, bu yıl 
açmı§ bulunuyoruz. 

Geçen yıl, Ankarada kurulan 
Devlet Konservatuan; müzikte. 
sahnede, kendisinden beklediğimit 
teknik elemanları sürğatle verebile· 
cek hale getirilmesi için, daha fazla 
gayret ve fedakarlık yerinde olur· 
Her çeıit ispor faaliyetlerini, Türk 
gençliğinin milliğ terbiyesinin antl 
unsurlarından saymak laznndır. Bll 
işte, Hükumetin şimdiye kadar ol· 
duğundan daha çok ciddiğ ve dik• 
katli davranması, Türk gençliğini. 
ispor bakımından da, milliğ heye
can içinde iğtina ile yetiştirmesi, ö· 
nemli tutulmalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Orclu, Türk Ordusu 1.. işte bli• 

tün mi11etin göğsünü iğtimat, gurı.ır 
duygularile kabartan şanlı adi Onll• 
bu yıl içinde, kısa fasılalarla iki de
fa, büyük kütleler halinde, yakın• 
dan gördüm. Trakya ve Ege bürü" 
manevralarında.. Disip1inini, ene~· 
jisini, subaylarının vukuflu gayret~" 
ni, büyük komutan ve generaller'!' 
mizin yüksek sevk ve idare kabilı• 
yetlerini gördüm; derin iftihar do)'" 
dum, takdir ettim. 

Ordumuz, Tiirk birliğinin, Tür1' 
kudret ve kabilivetinin Tiirk vatan• 
severliğinin ç«-lik 1eşmi; bir ifadesi• 
dir. 

Ordumuz: rürk toprakların~0• 
ve Türkiye idealini tahakkuk ettıt'" 
mek için sarf etmekte olduğurnuı 

(Sonu J üncü sayfada) 
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Kamutay •• re ıs vekilleri"' Kamutayda reis ve reislik 
divanı seçim.i yapıldı 

Kamutay idare· fimiı-lert 

B. Hilmi Oran 
B. Relet Canrtcz B. Fikret Sılay r-------

d u ğ u mesğut ve miistakil idareye 

B. irfan Ferid Alpaya Dr Saim Uzel B. Halid Bayrılı 

Nutuktan 
parçalar 

kavuşması yolunda amaçladığımız 
gayeyi temin edecek vesikaların ka
bul ve imzasile neticelenmiştir. 

Yeni Hatay rejiminin merğiye
te girmesine, kısa bir zaman kaldı. 

Kamutay Başkanı B. Abdülhalik Rcnd:ı 

* Cüm~uriyet Hükumetinin 
lt~mıularıle ve diğer büyük k~-
çuk aculetlerle olan mu"n 'b 
l · d • age et.•~? e, ~~enkli bir istikrar ve 
ın lfaf Boze çarpmaktadır 

Sulh yolunda nereden b: h' 
t ld' ır ı-ap .f?e ryse, T iirkiye onu, te-
halu~le karşıladı ve fJlardımları. 
nı esırgemedi. 

*Geren l • • d 
h "L " .. )'ı ıçın e parti ile 

UR ıunet t L ·ı • . ki efRı otrnı bırleıtir-
me e uotandaılar arcuında a 
ntelık !anlıdmo:!•iımızı li~len g/.: 
rmış O UR 8 h'd' • 

• • • U a ıaenın bi-zım, clevlet ıdaresinde L b l 
t ..... • " ... a u et-
ıgımı.z, kuvvet birci' 
'll • d' " ır, rJe o mı ctın ır , hakikatine uy 

le/ ... gun 0 ugu meydandadır, 

* Bizim ycılunıuzu çi...,.; İçin. 
ele Y~fadıcımız yurt, bağrından 
çı~tıgımız Türk milleti ve bir de 
mıl~et~er tarihinin bin bir lada 
ve ıztırap kaydeden yaprakla. 

drı~clan ~ıkardığırnız neticeler· 
u·. 

• ~limiuleki tJro/11'amın ruhu, 
bı~ı yalnız bir kısım vatandaıla 
alakalı kalmaktan menf d 
B!.a ~&~tün Türle milletin~ ~: 
dımıyra. 

eistemli çalı§malann .1 • • 
L• • • yenı mesı ım-
aansız temınatıdır. 

T eslihat ve teçhizat 
mızı tatb'k programı
lerliy~r B 

1 ~tı, muvaffakiyetle i
ya · un an memleketimizde 

Pnıak emelimiz, tahakk k l 
cfadır. Ha .. ~ yo un-
daha · drp sanayıı tesısatrmızı 
.__ zıya e inkişaf v t · · · ' 
aman tedb' l e evsı ıçın a-
endüatr'l ır ere devam edilmeli ve 
'h . ı C§me mesaimizde de ordu 
1 tıyacı ayrıca noöz .. .. d 1 
Ldır. c onun e tutu ma-

Bu l' · d 
l'l• • yıl ıçın e, denizaltı gemile
nı rnem eketi ·-..ı 

ladık. rnıL..Ue yapmaya baş-

Hava kuvv tl . . . . . . 
nıış olan .. e enmız ıçın yapıl-
M'll . . ~ç yıllık program, Büyük 1 etımızın y k 
ai le · . a ın ve ıuurlu alaka. 
ı: ' §ımdıden ba.ııanlmıt sayılabi-

Bundan sorası için b .. t'' . 
)'arelerirn · . • u un tay-
leketim. dzın ve motörlerinin mem
eanai' ı.'l.. e Yapılması ve harp hava 

•mızın de b 
taf etf ·1 : · u esasa göre inki. 
' ırı nıesı ikf ed H 
Kuvvetlerinin !.za er. ava 
göz önünde aldıgı ehemmiyeti 

l tutarak bu . . 
P anlqtınnak v b ' mesaıyı 
old " h e u mevzuu layık 

ugu e emmiyetle mill f 
nnda .~~lı tutmak lfu:.ırn~r:n ncıza. 
lan Buyuk milliğ disiplin okulu o-

. ordunun; ekonomik, kültürel 
:sıydaal savaşlarımızda bize aynı ~ • 

Bu rejimi, kendilerile en dos
tane bir zihniyetle emek birli
ği yapmı§ olduğumuz Fransızların, 
iyi niyetle ve amaçlanan gayeyi te
min edebilecek şekilde tatbike baş
lıyacaklarma şüphe edilmemelidir. 

Yarinki Ti.irk - Fransız müna· 
sebetlerinin dilediğimiz yolda inki
şafına, Hatay işinin iyi bir yönde 
yürümesi, esaslı bir ölçü Ve amil O· 

lacaktır kanaatindeyim. 

Atatürkün büyük tezahürler ve u
zun sürekli alkışlarla kal1Jrlanan bii
yük nutuklarından sonra reis seçimine 
geçilmiş ve Çankırı mebusu B. Mus
tafa Abdülhalik Renda 334 reyle ve 
ittifakla riyasete :.eçilmiştir. 

B. Abdtilhalik Renda, alkışlar ara
sında kürsüye gelerek tekrar başkan
lığa seçmek surıetile gösterilen gü· 
venden dolayı şükran ve s'aygrlarını 
sunmuş ve ruznameye geçilerek reis 
vekilleri, idare :lmirleri ve katiblerin 
seçimine başlanmıştır. Reylerin tasni
fi neticesinde, Refet Canıtez (Bursa), 
Tevfik Fikret Sılay (Konya), Hilmi 

. Balkan siyasetimiz, en meağut 
hır iş birliği yaratmakta devam ede
rek kendisine çizilmiş olan sulh yo
~un~ her gün daha verimli netice- ve bu, dostluklarımızın tezahürüne 
erle ılerlemektedir. vesile olmuştur. 

Cümhuriyet Hükumetinin Şark- Hükumet, bu son sene zarfın· 
ta takip edegelmekte bulu~duğu da, devletlerle olan ticariğ münase
d?stluk ve yakınlık siyaseti, yeni betlerini, memleketin. ekonomik 
hır kuvvetli adım attı. Sadabat'ta, bünyesine uyacak mukavele ve an
?os~lanmız Efganistan, Irak ve Iran )aşmalar yaparak tanzim etti. 
ıle ımza etmiı olduğumuz dörtlü Bunlar arasında F ranaa, lngilte-
rnuahed b·· ''k b' S R ·ı le e, · .. uyu ır memnuniyet- re, Almanya ve ovyet usya ı e 
. ~yda deger sulh eserlerinden bi- aktedilen mühim ticariğ anlaımala-
ndır. n, bilhassa kaydetmek isterim. HU 

Bu misakın etrafında toplanan kumetin dış tctkilatınm; ekonomik 
devletlerin, aynı gayeyi ta.kip eden kalkınma aava§ımızla alakalı daire
~e. sulh içinde inkişafı samimiyetle 
ıatıyen hükumetleri arasmda it bir- leri için bilgi ve istihbarat ufkunu 
liğin~~· atide de hayırlı nctic~ler ve- geniıleten yardımcı birer daire ola
recegınden emin bulunmaktayız. rak, çalıımalannı tanzim etmek la

Cümhuriyet Hükumetinin, kom- znndır. 
fularile ve diğer büyük, küçük dev~ Dış siyasetimizin ayıncı vasfını 
lctlerle olan münasebetlerinde, a- kısaca anlatmış olmak için, diyebili
henkli bir istikrar ve inkişa.f göze rim ki, tuttuğumuz siyasiğ yol ve 
çarpmaktadır hedeften ayrılmıyoruz. Son sene

~ulh yolu~cla ~ereden bir hitap lerde, arsıulusal münasebetlerde da
geldıyse, Türkiye onu, tehalükle imiğ değiıiklikler olmasına rağ
k?1'tıladı ve yardımlannı esirgeme- men, biz bu kanşıklığın ortasın· 
dı. · da, ıulhıeverlikle duygulu olarak. 

lspanya hadiseleri dolayısiyle, karşılıklı dostluklamnıza riayet e
Akdeniz ve Karadenizde alınması diyoruz; Onlann mahiyet ve dai
ge.~e~en tedbirlere, Cümhuriyet relerini geniıletmeye müsait zihni
~~~umeti, en geniş bir zihniyetle yetle arsıulusal vaziyet ve Yazifemi
ıştırak etti. zi göz önünde tutarak çalışıyoruz. 

. ,O~nyanın her tarafında olduğu Bu yolda, iğtina iJe çalışmıya de
rbı, bızi alakalandıran sahalarda ve vam etmek, Hükümete tavsiye ede'k arada, Akdenizde, sükun ve is- ceğim eiı doğru karar .olduğu kana
tı ra~ın korunması, bizim yakından atindeyim. 

vedalaka ile takip ettiğimiz bir mev- A • M'll t V k'll • 
zu ur. zız ı e e ı erı, 

Sura•ı d · 1 Dünyaca malum olmuştur ki, 
d ... nr a memnunıyet e kay- b' · d 1 'da · d k' 

Kedebilirim ki Şarkiğ Akdeniz ve ızım evce!.1 hre~ın eHı alknappro.g: 
araden · l ·ı B Ik l ramımız, um urıyet a artısı 

Yakın Şa ızk: arı e a ~n arda v~ programıdır. Bunun kapsadığı 
g"im . . r.. •geçen sene ışaret ettı- prensipler, idarede ve siyasette bizi 

ıyı munasebetler ayn· l d 
vam etın' . ' ıy e e- aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat, bu 

Ge ıştır. d be . prensipleri, gökten indiği sanılan 
nıüttefi~nd elene) :n .. rhı.. dost ve kitapların dogmalarile asla bir tut-
1 . . ev et erın mu ım ricaliy- 1 d B' 'lh 1 "k e bızim d l d 1 mama t ır. ız, ı am arımızı, go • 
da kar 1 krv :t a alm arımkız arasın· ten ve gayipten değil, doğrudan 

§l r ı zıyaret er vu ua gelmiş doğruya hayattan almış bulunu· Yeat~ t' en lüzumln elemanları .J: 
ıı ıren b" "k b' ua 

tirilm · uyu ır okul haline ge- YARINKI. 
esıne aynca '"t' h , 

edil ece ... · ' .. ıg ına ve immet 

yoruz. 
Bizim yolumuzu çizen; içinde 

yaşadığımız yurt, bağrından çıktı
ğımız Türk milleti ve bir de millet
ler tarihinin bin bir facia ve iztırap 
kaydeden yapraklarından çıkardığı-

Rıne, ııuphem yoktur. NÜSHAMIZDA 
Dış Politikamız Hat 

I ' ay, Ank 
0 .. "kan <ıfrnalarırnız ara garı 
uy~ Kamutay, 

Dıı sıyaseti . Hakkında resim} i de, sulh v mızı • geçen yıl içinde 
l d e arsıu u al e k b' l'... .. • 

yo un a itıki f . me ır ıgı roportaJ 
müz YÖnün ~a .. ~tmış ve yürüdüğü- --------------.J 
daha bclirtm· et~ışnıcz olduğunu bir 

M. ışır. 

ılletler ce . . . 8 f B 
te olduğu Çeti mı~t;nın geçirmek- u say amız, üyük 
riyet Hükurne~·~ a arda, Cümhu- Şefin nutuk mabadi
ruma olan ha .. ]· 1 .. u arsıulusal ku-
göstermek 8Urg ;. Tnr, her sahada ne hasredilmiş oldu
en uygun Yolde ıy e, sulh idealine ~Undan, mutad U-

Büyük bir an. a_~rılmamı tır. 
Hatay itinin em.ıllı!.davamız olan ÇÜncü sayfamız 7 in
lumunuzdu 8 çırdigı safhalar ma-

Milletle;· Cc . . ci sayfa yerine alın-
reai altında mıyetı yüksek ida-

Uran (Seyhan), 225 fier reyle reis ve
killiklerıine ve Halit Bayrak (Baya. 
zıt), Dr. Salim Üzel (Manisa), İrfan 
Ferid Al paya (Mnrdin), 317 şer reyle 
idare amirliklerine, Ziy~ Gevher Eti
li (Çanakkale), Ali Zırh (Çoruh), Ke· 
mal Ünal (İsparta); Ali Muzaffer 
Göker (Konya), Naşid Hakkı Uluğ 
(Kütahya), Cavit Oral (Niğde), 318 er 
reyle divan riyaset katibliklerine se
çilmişlerdir. 

Bundan sonra hükümetin tebeddülü 
hakkında Riyaseti cümhur tezkereıi 
okunmuş ve cuma günü saat 14 de top
lanmak üzere celse tatil edilmi,tir. 

J Barbakan, bakanlar ve lran iıt Kamutayın dünkü toplantııın a v 

... '" ... -........................... -ı · Bakanı B. Samii ...... 1 

Nutuktanı 
·parçalar ı 
* Samimiğ bir bütçeye ve ha· 

kikiğ bir tediye muvost9nrain• 
dayanan paramızın lilil i•tik· 
rar rıaziyetini, ke&İn aurettc mu• 
halaza edeceğiz. 
* lnhiaarlar mevsuunf1a iti· 

na cdilmcai icabeden e•a•, b!' 
kurumların malii monopol, tı
carii t•f•kkül ve millii val~~i· 
.aasyon kurumu karakterlerının 
dikkatle telilidir. 

Harice tijtün •atıfları ve ihra· 
cat mevzuu daha yakından 
me~gul olmC:ğa değer mahiyet• 
teclir. 

Kamutayın dünkü topla11tı ıında B~yiik ônderin 
nutkunu dileyen gazetecıler ve halk 

* işaret ettiğim umdele~i, 
Türk gençliğinin dimağında v~ 
Türk milletinin ıuurunda da!• 
ma canlı bir halde tutmak, Onı· 
ver•İtelirimisc ve yÜkHk o~ul- i 
larınu:sa düıen ba1lıca vazıf e· 1 
dir. 

*Türk Tarih ve Dil Kurum
larının Türk millii varlığını ay-

' -dınl:ıtan çok kıymetli ve onem-
li birer ilim kurumu mahiyetini 
aldıiını görmek, hepimizi acvin· 
dirici bir hadiaedir. .................................................... 

mız neticelerdir. 

. . 
Kırşehirde yepye~i bir 

çarşı yapıldı 

Krrtchir (Hususi Muhabirimiz
den) - Selçuk olulları zamanında 

Anadolunun en büyük kültUr ve me· 
deniyet merke;i olan Kırşehir, bugün 
·de tarihi ve tabii güzelliğini muha-
faza etmektedir. Suları, ağaçlan, 

meyvaları bol, havaaı iyi, insanları 

Elimizdeki programın r~hu, bi- samimf bir diyar olan Kırşehir, son 
zi yalnız bir kısım vatandaşla ala- senelerde büyük bir bayındırlık ba
kalı kalmaktan menğ eder. Biz, bü- reketine de sahne olmaktadır. 
tün Türk milletinin hadimiyiz. Ge- . Şehrin eski ve orta zaman çar§ısı 
çen yıl içinde, Parti ile Hükumet artık ortadan kalkmış, yepyeni bir 
teşkilatını birleştirmekle vatanda~- çar,ı kurulmuştur. Burada muntazam 
lar arasında aynlık tanımadığımızı ve bir sıraya dizilmi,, aynı tarz~a ye
fiğ\en göstermiş olduk. Bu hadise- ni ve modern dükk!nlar .sıralanmış 
niıt bizim, devlet idaresinde kabul bulunmaktadır. Bu muntazam binala
ettiğimiz, "kuvvet birdir, ve o mil- rın biraz ötesinde Atatürkün büıtü 
letindir'', hakikatine uygun olduğu duruyor. 
m~ydandadır. Kuvvetin yegane Bundan başka 'ehrin her tarafın
kaynağı olan, Türk milletinin gü- da tarihi kıymeti haiz çok nefis sa
zide Vekillerini, büyük bahtiyÇt.rhk- nat eserleri · ·vardır. Kırşehir kalesi
la eğilerek selamlarım. nin üzerindeki müze mükemmel bir 

Bir köpeğin kıymeti 
nedir? 

İzmir, (Hususi) - Şehrimir'C!e 
çok dikkate değer bir davanın gijrill· 
mesine başlanmıştır. Davanın mev• 
zuu kıymetli bir köpeğin ölümüne ae

bebiyet vermektir. 
Karşıyaka'da oturan Bay Feyyu 

Savud'un kıymetli bir köpeği, . Bay 
Cazim Bezmiye aid bir otomobıl ta

rafından çiğnenerek ölmüif tür. B.•1 
Feyyaz, köpeğinin 300 lira de~erı~· 
de olduğunu ileri sürerek, otocnobıl 
sahibinin cera görmeıini ve kendlıl· 
ne tazminat verilmesini iıtemek~edir. 

Geçen celsede dinlenen ıa.hıdle~, 
köpeğin kıymetini tasdik etmııterdı. 
Avcılar kulübünden iki zat da mah· 
kemede köpeğin kıymetinden b~s~t
mişlerdir. Köpeğin hakiki kıym~tın~~ 
tesbiti için muhakemesi bafka hır gu
ne bırakılmıştır. 

dır. ki 
Şehrimizdeki eserler bilhassa es 

Mebuılar ve dinleyiciler Atatürk'ü hale konmu,tur. Bu küçük müzede 
kürıiye gelitlerjnde olduğu sibi çok kıymetli eserler vardır. Kıyme~l~ 
küra.üden ayrıhılarında da aynı eıerler arasında me§hur tilrk ifBtrl 

coıkun ıevsi ve muhabbet t~zahür- Atık (paşa) nın türbesi de burada-

~ri~e ıdA~a~~U ff~k~l~~!~--~~~--~~~~-----~-~~~~-----lardtr. · 

türk mimarisinin stilini belirtmek ba
kımından çok dikkate pyndır .. ~u
lba, Kırşehir dilnil ve bugilnU ıtıba· 
riyle sevimli bir yurd parçaaıdır. 

Riyaset divanı katibleri 

aakercler ı-L:reyan etıniı olan mü-, __ m_ış_t_ı_r_. -------.! 
' tay halkının layık ol- ı 

B. Kemal Ona} B. Ziya. Gevher Etili B. Ali Muzaffer Göker B. Naşid Uluğ B. Ali Zırh B. Cavid Oral . 
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~ ··~ , Müdaf aa!>ında. t)lr 
INGİLİZ ZABİTİ 

Yazan: 
Yüzbası F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Bozkırda güneş son karların 
bıraktığı bir parça nemi de 

Ankara: 

OGLE NEŞRİYATI - 12.so Jıl~ 
plak neıriyatı. 13.15 Plik : Türk ııı 'ti 
ve halk ıarkıları. 13.30 Dahili ve 
haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 19.~ ~ 

lif plak neıriyatr. 19.30 Türk muııki ~ 
halk prkılan (Servet Adnan ve 1~ 
lan) 19.-45 Saat ayarı ve arabça il rrJ 
20.15 Türk musikisi ve halk t' 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları) 20.301'
ferans: Dr. Vefik Vassaf. 21.00 
danı musikisi. 21.15 Ajanı haberleri
Stüdyo salon orkestrası: (1 - J{ela6r 
Comedie Espagnole. 2 - Massenet 
iaie Thaia. 3 - Zichrer Llebeır 

Osman Paşanın kahramanca 
müdafaası sırasında çok 

kan emmiş Plevne tepeleri 
Küçükçekmecede bir hancının gay· 

reli ve ileri gelen vatandaıların ham
iyyeti sayesinde askerlere ekmek, çÖ· 
rek ve kahveden ibaret bir aktam ye· 
meği verildi. Avusturyalı İstasyon ıe· 
fi de kendi odasını biz, üç zabite ver· 
miıti. Sıcak yemeklerimiz de handan 
geliyordu. Burada askerlerin ayrılıp 

bir tarafa gitmelerini yasak ettiğim i
çin bütün neferler saat dokuzda yer
lerine girmiı bulunuyorlardı. Burada 
askerler, demiryolu memurlan tara· 
fmdan temin edilmit çuvallar ve min
derler Üzerinde, kaputlarına sarılarak 
boı bir vagonun içinde yattılar; hava 
ıoğuk ve rütubetli olduğu için yanları· 
na ateı de yakmıılardı. Yoklamayı 

yaptıktan ıonra efradı Seyfi çavuıa 
bırakıp arkadaılarım mülazım Sey· 
mur ve Treb ile birlikte çiyıeliyen bir 
havada biraz dolatmağa çıktım. Fakat 
bu dolaıma çok ıürmedi. Buraaı kirli 
ve ufak bir kaaabacıktı. içinde insan· 
lardan fazla köpekler bulunduğunu 
gelen ıeslerden anlıyorduk. 

dı, bir aralan kadar ce~ur ve çelik ka· 
dar doğru idi; ıonra kendisine daima 
güvenilir ıadık bir dosttu. 

L okant.a, vagonda oldukça kala
balığız. Bir sütlaç kasesinin ü

zerindeki buruşuklar gibi ufak tefek 
kıvrımlarla gözün görebildiği kadar 
uzanıp giden Anadolu yaylasının or
tasında sallana sarsıla ilerliyoruz. 
Tiftik mevzuundan sonra buğdaya, 
arpaya ve bunlardan da su davasına 
geçiyoruz. 

dev gibi emiyordu 
......................... "' fflllllltttftll 

Yazan: 
Nasuhi Baydar 

kompartimanlarında aramış ve bula
mamışlardı. Boş kompartimandaki 
şapkaları da, belki eskice oldukları ve 
belki koridorun yarı karanlığında 
başka renkte göründükleri için ken-

4 - Franck Dance Lente. ) 22.00 'I 
proıram ve İatiklil Marıı. 

Saat onda istasyona döndük ve bir 
saat orada yanan sobanın etrafında ıL 
gara içtik ve çene çaldık. Yol arkadat· 
lanm dostlarım ve giriıtiğimiz sefer
de ölünceye kadar iyi, kötü bütün mu· 
kadderatımızı bağladığımız dostlarım 

oldukları için onları size tanıtmalı
yım. Şimdi onlar, rusların kudurmut 
savletleri ve Osman paıanın kahra
manca müdafaası aıraau~da çok kan 
emmİf olan Pilevne tepelerinin top
raklan altında 30.000 ıehid ile birlik
te ebedi uykulanna dalmıı bulunuyor
lar. 

Jack Seymour'un hayatında geçen 

ilk hadiseler acı! ve ııtırap vericidir. 
Onları burada uzun uzadıya anlatma-

ia lüzum yok. Şu kadar aöyliyeyim ki 
bu arkada§ Geliboludan geliyordu ve 

baba11 ingilizdi. Kendisi türkçeyi yer· 

liler kadar güzel konufuyordu. Baıka 
dine mensup olduğu için onun osmanlı 
ordusuna girmesi, üvey babasının nü
fuzlu ve hatın sayılır bir adam olması 
dolayııile benimkinden daha kolay ol
muıtu. Seymour, askerliği, büyük bir 
meyil duyduğu için kendine bir mes· 
lek olarak seçmitti. Kendisi 1876 da 
Pangaltıdaki Harbiye mektebinden 
çıkmıf, ilk önce Taıkıtlaya kitib ola
rak verilmiı, ondan sonra da bir feri
k' e yaver olmuştu. Neden ben onun 
mafevki olmuıtum? Burada olduğu gi 
bi, bunu Vidinde de anlamamııtım. 

Çünkü onun benden altı ay fazla hiz
meti ve kıdemi vardı. Fakat böyle kı
demin türk ordusunda büyük bir kıy· 
meti yoktu; yalnız ben ondan bir ay 
daha yatlı idim. Her ne ise bu '·aziye· 
ti hazırlamakta benim hiç bir dahlim 
olrnamıf, o da bunu biç itiraz etmeksi
zin kabul etmiıti. Seymour, orta boy· 
lu, narince güzel, çocuk yÜzlü ve par. 
lik gri gözlü bir delikanlı idi. Atılgan· 

lbrahim Tereb, Adalar denizinde 
bir liman, ve Edirneden ayrılan bir 
demiryolu kolunun son durağı olan 
Dedeağaçtan gelmişti. Babası orada 
bir hükümet memuru idi. 

O da harbiyeden Seymour ile ay
nı günde çıkmıf, oradan erkanı harbi· 
ye tahsilini yapmak üzere erkanı har· 
biye mektebine ayrılmflttı. Orada bi. 
zim buluımamızdan bir hafta öncesine 
kadar kalmıf, o zaman kendisine ne
zaketle bir erkanı harb zabiti olamı· 
yacağı anlatılmıt ve Davud paıa kış· 
laaına gönderilmiıti. Bana öyle geli
yor ki kendisini kafi derecede zeki 
bulmamıılardı. Bu nokta, zavallı ço
cuğun en zayıf noktası i~i. Lakırdıyı 
buraya getirdiğimiz zaman pek fazla 
öfkelenirdi. 

Biçareye bu bahis üzerinde zaman 
zaman merhametsizce eza edildiğini 
aözün gelişinden anlamııınızdır. ibra. 
him Jack'dan da, benden de (çünkü 
ikimizin boyumuzda, ağırlığımızda bi· 
ribirinin aynı idi) bir az daha kısa, 
fakat biraz daha titmandı. Güzel siyah 
gözleriyle tipik bir türk ıimaıı vardı. 
Hele üzerinde çok uğratılmıt bıyıkla· 
rıru, ben de, Jack da kıskanırdık. Çün
kü bizim yüzlerimiz bir kız yÜzÜ ka· 
dar düm düzdü. İbrahim, Kozmetik 
bulamadığı zamanlar bıyıklarını yağ
la burar, onu da bulamazsa o vakit ge
celeri erimit mum sürerdi. Fevkalade 
iyi kılıç kullanırdı. Cesareti, atılgan· 
lığı, gayreti ve meıakkatlere karşı 
gösterdiği tahammül çok yüksekti. 
Heyecanlı, romantik, ciddi bir gençti. 
Ve din, ahlak, dostluk, aık, izdivaç 
gibi hususlara dair yÜkaek fikirleri 
vardı. 

Madem ki beraberimizdeki pluslar. 
dan bahsediyoruz; bu vesile ile Seyfi 
çavuıtan da biraz bahsedeyim: Ertesi 
gün öğrendiğime göre bıu adamın ha
yatı meraka değecek bir tarih gibi 
idi. Bunu, kendisinin bana anlattığı 
gibi anlatıyorum: Kendisi aslında in
gilizdi. (Ben bunu teleffuzundan gÜ· 

zelce anlamııtım) Suriye ıehirlerinden 
birisinde yüksek bir mevki temin et
mİJ, ondan ıonra lngilterenin konso
losu, yahud viı-konıoloıu olmuttu. 
O zaman, buluımamızdan on, on iki 
sene önce mali bir ıkandale kanımış, 
yakayı ele vennemek için çolufunu, 
çocuğunu bırakarak kaçmağa mecbur 
olmuştu. Bunlan bir daha da göreme· 
mitti. Çünkü her ikisi de bir ıene ıon
ra koleraya tutularak ölmüılerdi. 

Hem türkçeyi, hem arabçayı, ıayet 
iyi bilmesi, sonra yüzünün de güneıte 
yanarak eamerletmeai kolayca müslü· 
man olmasına yardım etmiıti. 

Mesela, ben, kendisinin bir İngiliz 
olduğunu söylediği zaman hayretler 
içinde kalmıftnn. Ondan ıonra türk 
ordusuna girmiı. çavuı rütbesine ka
dar çıkımı ve Sırbiıtanda harbetmiş· 
ti. (Sonu var) 

Buralarda yıllarca memuriyet ver
miş bir yol arkadaşı, gözlerini pence
reden uzaklara dikmiş. rüya görür gi. 
bi anlatıyor: "Bu işte hep böyledir; 
yalnız köyler ve kasabalar civarında 
seyrek kavaklar, serviler, çinarlar gö
rürsünüz. Toprağın mizacını bilme
yip de baharda bu yaylalardan geçen
ler al, pembe, mor, mavi çiçekleı>le be
zenmiş zümrüt çayırları görür, renk 
renk ve boy boy kuşların cıvıltılarını 
dinler, derelerin şarıltısını işitirler de 
kendilerini cennette sanırlar. Halbu
ki bu cennetin ömrü bir bahar sürmez. 
Daima bulutsuz gök yüzünde, yer yü. 
zündekilere "bakın nasıl yakıyorum 1,, 
diyerek eğlenir gibi sırıtan güneş son 
karların bıraktığı bir parça nemi de 
bir dev gibi yutunca o çiçekler, o züm. 
rüt çayırlar kurur, ufalanır ve rıh ka
dar ince toprak artık toz halini alır. 
İşte, kaşıda gördüğünüz bulut bir sü
rü keçinin ayaklan altından yükselip 
ufuku kaplıyan tozdur, yani baharda
ki çiçekler, bahardaki otlar ... ,, 

B ir kaç kavağın yeşilliğine sı-
ğınmış küçük bir iıtaıyon, 

bozkır içinde, bu bozkır tarifiyle sıkı
lan yüreğime biraz ferah verdi. Kar
tıdaki sürünün tek tilk çıngırak see
leri tirene kadar geliyor, ilerde bir at 
ki§niyor, sıska bir buzağı kendisin
den biraz büyük anasının memelerini 
başı ile ezerek biraz süt bulmağa ça
balıyordu. 

- Bu sürüler, şu at, o inek nere
den su bulurlar ? 

- Kızılırmak kavai içinde bulundu
ğumuzu ve bu arazide hemen bütün 
köylerin bağlı bahçeli kapalı çukur
larda kurulmut olduğunu unutuyor 
musunuz ? Davi sadece su davisı de
ğil, bol au davbıdır. 

"Kızılırmak lravai içindeyh:, demı,. 
dim. Meaeli Anadolunun en ehemi
yetli nehri uyabileceğimiz bu 950 
kilometrelik ırmak, ancak bir ırmak
dır. İlk baharda, karlar erirken şişer 
şişer, etrafı ıuya boğar, geçdiği yer· 
lere dağlardan kütükler, kayalar ve 
bol bol çamur getirir. Sivas önlerinde 
denizden 1200 küaür metre yilkıeklik· 
de, Kalecikde 680, Bafrada da 18 met
rededir. Sonra, yaz sıcağında, yer yer 
yatağını meydana çıkaracak kadar 
kurur. 

"Anadolunun hemen bütün çayları 
ve ırmakları bu vaziyette olduğu için 
devletin, kısa bir zamanda tahakkuk 
ettirilecek 60 milyonluk koı koca bir 
ıu ıslah projesi vardır. Ve bu proje, 
nüfus daha kesifleşdikçe, köyler ve 
kasabalar daha büyi.idükçe, sulama 
itleri daha ehemiyetletdikçe ilk tek· 
!ini muhafaza etmiyecek, herhalde da
ha genişliyecek, daha büyüyecek da
ha ziyade ehemiyet alacakdır. 

"Su, orman, nüfus, yol dav!larırnız 
biribirine bağlı büyük davalardır ki 
memleketin müstakbed bünyesini te· 
sis edeceklerdir.,, 

""""' "'"""""'"'"""'""""" ""' di şapkaları olarak kabulde tereddüd H ava kararırken, Anadolu yarım- etmişlerdi. Halbuki şapkalar şapka· 
adasının en yüksek dağı, Erci- 1 sız kaldıklarını sananların şapkaları 

yas, geniş sathı liyme liyme, kocaman idi. 

İstanbul: 

ÖGLE NEŞRİYATI - ıuo 1 
Türk musikisi. 12.50 Hlvadiı. u.45~ 
telif plik neşriyatı • 

bir ehram gibi, ufukda tcressüm edi
yor. Demek ki bu yol üzerindeki ilk 
büyük şehre yaklaşıyoruz. 

Kayseriyi ·dört defa gezdim : bü
yük harbte tark cephesine giderken, 
cepheden dönerken, kombinanın te· 
meli atılırken ve kombina işletmiye 
açılırken .... 
İçimden kahkahalarla gülüyorum. 

Zira Kayseriyi ilk ziyaretimde bir 
türbedar odasında yatmıştım. Türbe 
ile oda arasındaki kapının önünde bir 
küp duruyordu. Benim gibi ihtiyat 
zabiti olan oda sihibine bu küpün ne 
küpü olduğunu sormuştum. 

- Şarab küpü 1 
- Şarab küpü mü ? Orada ne diye 

duruyor ? 
- Onun üzerinden atlayamıyacak 

olan içerdeki zat rahatımı bozma9ın 
diye 1 

Kayseriye ikinci gidişimde bir otu
rak aleminin aeyircisi olmuş ve arka· 
daşımın açık gözlülük edip tavan lam
basını kırarak beni pencereden kaçır· 
maaı sayesinde bir kabadayının kur· 
şunundan kurtulabilmiştim. 

Fakat merakınızı tatmin edemiye· 
cek ve bu hikayeyi burada anlatamı· 
yacağım. 

Yalnız bir hatıra olarak işaret e
deyim ki eski oturak alemlerinde rak· 
sedib içki dağıtan elleri kaşıklı ve 
kaşları rastıklı kadınlar ancak kendi 
efelerine iltifat edebilirlerdi... 

Kayseriyi böyle yakından tanıdı
ğım için tirenden inmiyecek, yoluma 
devam edeceğim. 

• •• 
l ataıyon havuzunun gizll I!ıtı 

ile aydınlanan gil.mü' foıkiyesi 
karııarnda bahçenin boyunları bükük 
çiçeklerini seyrederek bir kahve daha 
içerken arkadaşlardan biri hemen an
latılacak hikayesi olanlara mahsus 
telaşla geldi : 

- Tirende bir şapka meselesi var 
ki bir türlü halledilemiyor. 

- Naııl Japka meselesi ? 

- Bir doktor, bir tacir ve bir me· 
mur şapkalarını kaybetmişler; fakat 
bir boş kompartimanda da kimlere 
aid oldukları bilinmiyen üç tane pp· 
ka var. 

- Başka yolcuların şapkalariyle 
değişmiş olacak. 

Biz yolculuğu, kötü bir itiyad tesi
~iy.le, kendimizi unutarak geçirmek 
ıstıyoruz. İmdi tirende veya vapurda 
yapılmaması iktiza eden tek hareket 
içmek değil midir? Misafirlikte konu
şulacak mevzu bulamadığımızdan o
yun oynıyarak vakti öldürdüğümüz 
gibi... 

* * • A kşama kadar sanki nefes alma-
nızı kıskanarak dayanılmaz sı

cağı ile sizi boğan bozkır, geceleyin, 
ıslak bir çarşaf gibi vücudünüze sa· 
rılıyor, ve aiz, ağustos ortasında, bat· 
taniyenizin tek olduğuna esef ederek, 
kulaklarınızda tekerlek gürültilleri, 
uyumağa çalışıyorsunuz; tirenin u
zunca bir tevakkufunda seasizlikden 
adeta rahatsız olarak uyanıb bir kere 
daha saatinize bakmak için ... 

Böyle bir sessizlik zamanında göz· 
leri açınca kompartiman arkada,ımı 
karşımda, elbiseleri sırtında, gözleri
ni üzerime dikmiş, tatkın, heyecan
lı gördüm. 

- Kalkınız, giyininiz 1 
- Ne var ? 
- Kalkınız, geyininiz... Bir kaza 

geçirdik. 
- Kaza geçmiş olduktan sonra gi

yinmeğe değer mi ? 
- Soğuk kanlılığa li.izum yok; kal

kınız, giyininiz 1 
Klktım, giyindim. Arkadatnn ön

de, ben arkada vagondan inib, bir pet
rol llmbası ışığında yalnız bir iki 
penceresi görünen küçük bir istaayo
nun kamlu rıhtrmında. titrememek i
çin pardeaUlerimizi vtlcudlanmııra bi
raz; daha aararık, lokomotife kadar 
yürüdük. 

Makinist ve çırakları, kollarını aı
vamıı, öndeki kar silpi.irenin bir ço
cuk başı büyüklilğilndeki crvıtalarr

nı gevşetmeğe uğraşıyorlardı : Bir
kaç kilometre geride, bir yarmadan 

yol üzerine dilflllÜŞ bir kaya parça
sını vakıa ezib geçmittik, fakat bir 
iki tonluk koca süpürke de lokomoti· 

fin ön tekerlekleri üzerinde kuvvetli 
bir firen papucu haline gehni9ti. 

- Yolumuza devam edebilecek 

AKŞAM NEŞRİYATI - 18.!ll 
danı musikisi. 18.45 Konferans: S 
halkevi neşriyat kolu namına Ba1 i 
Safa. 19.00 Türkçe Şan: Bayan tıscl .ıl 
fından; Piyano ve Keman ref~ 
19.30 Konf eranı: Eminönü halk•"' tıl 
yardım ıubeıi namına Dr. Etbelll -I 
(Verem hakkında yanhı fikirler) ;I_ 
Kliaik türk muıikisi: Nuri Halilill_.ı 
kiyle: Fahire kemençe. Kemal Ni~ 
mençe, Refik Şemseddin Tanbur, WJ. 
kozan ut, Reşat Keman, Vecibe -
Sedat ud, Mesud Cemil Viyolonıel. ..1 
tanbur. 20.30 Ömer Rıza tarafındall 'I: 
söylev. 20.-45 Vedia Rıza ve arudafl1 
rafından türk musikiıi ve halk "j 
(Saat ayarı). 21.15 Orkestra. 22.ıS ' 
ve borsa haberleri ve ertesi günün ,J 
ramı. 22.30 Pllkla sololar opera ve 
parçaları. 23.00 Son 

Avrupa: 

BERLİN - Kısa dalia: 7.10 dall 
ren sabah konıerl. 13.00 Hafif musikl
Orkeıtra konseri. 14.15 Hafif muıiki 
Orkeıtra konseri. 17.45 Hafif musiııi· 
Çocuk muıikiıi. 18.50 hafif muıild· ~ 
karııık müzikli proıram. 21.30 1' 
radyo piyesi. J 
BÜKREŞ - 18.02 Amerikanın ] 

orkestraları (pllkla). 19.45 Roaıell _;I 

muıikisi. 20.35 Sesli kuartet ~ 
(Brahmı'dan parçalar). 22.45 Julea ' 
ruı. 1' 
BUDAPEŞTE - 18.35 Orı ~ 

19.30 Radyo orkestrası. 20.45 KoSU: J 
ardan nakil. (Mahter Brahma) 21.JO 
keatra konıeri. 23.15 Pllk konseri. .J 

GRAZ - 20.40 Brahmı'm eteri~ 
kuartet (Aynı nqriyatı Vi7ana tfl'T: 
da yapacaktır.) 

KOLONYA - 20.10 Byeeld 
tarafmduı bafif konser. 23.50 ~ 
~~ ~ 
LAYPZ1G 19.20 Yaylı lletler lt-'J 
tarafından oda muıikiıi. 20.10 Ayeı ~ 
ları 20.50 Marılardan mürekkeb r' 
23.30 Danı muıikiıi. ~ 

PARİS - Kıaa dalia: 6.45 deıı 1 'J 
pllk kon.eri. 1-4.15 Liyondan konad 
16.30 Tiyatro neıriyatı. ,J 

PRAG - 18.30 Tiyatro. JCıar"~ 
21.00 Dvorak'ın Rekiem'i I 

Stokholm - 22.30 Piyano resitali• ,J 
pen ve Rahmanlnof). 23.20 Orı ~ 
(Fantezi parçalardan mürekkeb retİ "'J 
VİYANA - 23.20 Opera il' 

(Pllkla). J ___________________ __.,, miyiz ? 
Hayır, Sivastan lokomotif iate-

dik. - Bilmem, çünkü şapkalar şapka
sız kalanların başlarına uyuyor amma 
bunları hiç biri kendine mal etmiyor. 

Geçirdiğimiz kaza 
idi ? 

Ya yoldan çıkaaydık ? eJ. 
tehlikelimi Sinirli arkadaJım durmadan t..-1' 

ladığı bu sualini dilinden düşü~ 
rek vagona girdi, soyundu, yorr 
başına çekdi ve ... uyudu. 

Şapka meselesinin sırrı, iki saaat 
sonra, bir başka istasyonda, biletçinin 
izahı ile anlaşıldı : Şapkalarını kay
beden üç zat, öğle vakti girdikleri 
boş bir kompartimanda geç vakitlere 
kadar içmişler ve Kayseriye varınca 
yeni şişeler tedarik etmek üzere is
tasyona çıkarken şapkalarını kendi 

- Ezdiğimiz kaya aert olsaydı 
tiren yoldan çıkabilirdi. 

Bu görüşmeyi dinliyen arbdatmı 
"haksız mı imişim?,, dercesine yU
züme bakdı, ve ilave etti : "ya yoldan 
çıksaydık ?,, 

- Çıkmadık ya 1 

Asabiyet, arkadatım Uzeriııd' 
uyutucu tesiri yapmııtı. ~ 

Sabaha kartı saat üçte var-" / 
Sivaaa, bu kazadan dolayı, attıd' 

- Fakat ... Ya yoldan çıksaydık ? dik . ., 

mülteciyi geri almaktan vazgeçti, hem de vapuru bey
hude yere yolundan alıkoyduğu için kumpanyaya 1000 
türk lirası tazminat vermeğe mahkum oldu. 

Tombul ve yaılıca bir batka kadın : 
- 1000 türk lirası mı? dedi. Ketke kumpanya bu 

parayı o zavallı adama verse .... Ben bütün vakayı göz
lerimle gördüm. Merdivenin birinci basamağına aya· 
ğını henüz koymuıtu. Ensesinden ıekiz pençe birden 
yakaladı. Ayakları yerden kesildi. Havada oltaya tu· 
tulmuf bir balık gibi çırpınıyordu, ve bir balık gibi .eı· 
siz sadasrz kurtulmağa çabalıyordu. Tam bu 11rada, 
kumandan, hadiseyi benim gibi görmüı olacak. yanın
daki tayfalarla aıağıya koftu. Adamcağızı boğuıa bo
ğuıa o e§kiyaların elinden kurtardı; amma bir tutam 
paçavra halinde.... Şapkası ezilmiı, caketi yakasından 
ta omuzuna kadar yırtılmıı, yüzü gözü çizkiler, ÇÜ· 
rükler içinde ... Nerede o timdi? Bari bir az kendine 

geldi mi, biraz r&hatlandı mı ? 

BİR SÜRGÜN 
olunan l»a kısa nutukla heyecana selen deninki tkJll' 
marsilyah ellerin~ kollaruu aallıyarak cemaatin oruJI' 
na doğru ilerledi : 

- Yazıklar olsun bİ•, yazıklar olıun, l»iz ,,_,.,,; 
)ere ki; dedi. Avrupanın burnu dibinde bili bıu......,.,. 
lann ulu orta hüküm sürmelerine müsaade ediy~ 
Ve onları, çıktıkları yere, Asyanın steplerine sü~ 
bilmiyoruz. 20 inci a11rda osmanlı imparatorlufu ld' 
bir ıenaat sahnesi mi var? Bu sahnenin üıtünde her' ı"' 
bir cinayet mi itleniyor? EveL Bu cinayetlerin .......... 
ri kimlerdir? Yalnız tü~kler mi? Ben buna. haYO"! di1" 
ceiim. Bu cinayetlerin mesuliyetinin mühim bir kJfll': 
bize racidir. Çünkü biz bunların karıısınela bitaref ~ 
seyirci vaziyetinde kalmakla adeta bunlara göz~-

- iyidir. Ona ikincide bir yalnız kamara verdik. 
:Türk sulanndan çıkıncaya kadar yatağında kalacak. 

- Kuzum kinwnit o adam? Kabahati ne imiı? 
- Bir enneni komitecisi. 

- Ya biraz evvelki? 

- O bir türk. 
- Peki haydi diyelim ki ermeniler hiriıtiyan ol-

dukları için katliamdan kaçıyorlar. Ya türklere ne olu

yor.? 

- Türklerin arasında da tek tük iyi insanlar var. 
Hiç ıüpheaiz gördükleri fecayie tahammül edemiyor· 

lar. 
Deminki tatlııu frengi bilgiç bir eda ile söze kanı-

tı 

- Bu tefsir, esas itibariyle doğrudur. Fakat müaa-

\. 

-4-

adenizle ben size a11l iıin iç yÜZÜnÜ izah edeyim: Türk· 
ler 'Ueun Turc" "Vieux Turc'' diye iki fırkaya ayrıl· 
mıılardır. idare ve kuvvet .'Vieux Turc" lerin elinde· 
dir. Ve bunlann batında malumunuz olan kızıl sultan 
vardır. 'Jeun türk" ler, elaltından mütemadiyen bu re
jimi ve bu adamı devirmeye çalııırlar. Yakayı ele 
verenlerin hali yamandır •. Ya boyunlanna bir laf bağ· 
lanıp denize atılırlar ve yahud yer altı zındanlannda 
prangaya vunılurlar. Bazdan da bir kolayını bulup 

soluğu Avrupada alır. lıte, deminki yolcu ela bunlar

dan biri olsa gerektir. 

Bir kaç dakikadanberi kendisine hiç söz söylemek 
fırsatı düımiyen üçüncü kaptan dinleyiciler safında yer 
almııtı. Fakat müsahabe bu vadiye dökülünce tekrar 
lafa kanımak ihtiyacını duydu. Çünkü bu "Jeun Turc,, 
bahsinde onun ela bildikleri vardı : 

- A, evet Fransa bunlarla doludur, dedi. Merkezi 
komiteler Paristedir. Ben bir çoklarını tahsan tanınm. 

Zira bu vapurla bet yrldanberi Fransaya en az 500 tane 
(Jeun Turc) taııdık. 

(Bu sözleri .öyliyen kaptanda koyu bir cenublu ti· 
vesi vardı) Hepsi fransızca bilir. Hepsi fransız kültürü 
almıfbr, bizim mekteblerde okumuıtur. Geçen yıl bir 
delikanlı vardı. Büyük fransuı ihtililine, cloiruw, ben-

YAKUB KADRi 
den ziyade vakıftı. Bana demitti ki: "Biz de böyle bir 
ihtilat yapacağız." 

Levantin'lerden biri daha söze kantb: 

- Utopie, Utopie; dedi. ihtilali na11l yapacaklar • 

mıt? Hangi halk, hangi milletle? Sekiz on kitinin, d.ye

lim, bet yÜz kitinin, bin kişinin bir araya toplanıp da 

İsyan bayrağını çekmesi üzerine koca bir memlekette 

ihtilal mi olur? Haydi canım; bunlar ıizin dediğiniz gİ· 
bi franıızca kitablarda okudukları teylerle kafaları dol. 
muı bir takım hayalperestlerdir. Ve bütün Türkiyede 
arkalarına takılacak 10 kiıi bulamazlar. Halkın yüzde 
doksan beıi daha okuyup yazma bilmiyor. Kurunu vüsta 
nın en koyu karanlıklarında yqıyor. lstanbulda olıun, 
lzmirde olıun, gelip geçerken şöyle medeniyet namına 
ne görüyorsanız bunların hepsi Hıristiyan unsurlann 
eseridir. Türkiyeden rwnu, enneniyi ve avrupalıları 

kaldınnız, bütün memlekette ne yatacak bir tek otel, 
ne oturacak bir tek gazino, ne de bir mendil almak için 
tek bir mağaza bulursunuz. Osmanlı imparatorluğu bat. 
tan bata bir çöl haline girer. Türkte kafa mı dediniz, 
nahl 

Elinin tersile güverte trabzanının kaim tahtasına 
ıurdu Bu adam İtalyan tabüyetinde bir Samatyalı ya
hudi idi. Türk milletinin kabiliyetaizliii hakkında iracl. 

bunları tasvib etmit sayılınz ve tarihin verec:eti .. .
mü türklerle paylqmıf oluruz. Bu nedir, efendiler? fi 
n~ biçim memleket? lıt.e, gözlerimizle tahid olduk. tıtl 
limandan kaçan kaçana. Zannedersiniz ki içeride "" 

gövdeyi götürüyor. Ateı saçaklan aanyor ve biz btı' 
hennemin kıyılanndan luxueux bir vapurun pvert-.a-' 

ı..:..o' 
de Clgaralarımızın dumanını savurarak Seçİp sİCPr 

ruz.'' 

Mübahase lüzumundan fazla ciddileımeie hat~ 
tı. Gençlerin ve kadmların çoiu daha serin bir h~ 

kavuımak için üstkat güverteye sıvııtı. Bu saat, ,_. 

yolculuklannın, tatlı, ve samimi tanıtmalara en nıÖ 
olan saatidir. Şezlonglar sıra 11ra, yan yana 101111~ 
çelıilmiıtir. Serin bir meltem rüzgin alınlan ok.-r 
denizden dudaklara hafif bir tuz lezzeti getirir. ~ 
rm muttasıl uzaklqıp kaçan ıııklan insan için .--

(Sonu varJ 
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Ankara keçisi 
Ankara keçisi kibardır, keçilerin 

en makbulüdür ama, büyük bir kaba

hat1. iılemÇit, bizim ıöhretli tarihçimiz 
Ev ıya elebi' · ı 
Ra . yı ya ancı çıkarmıştır. 

hmetla Çelebi seyahat . . b. 
f 

namesının ır 
tara ında Ankara k . • . d . nın eçıaını anlattığ 
sıra a, fırenklerin bu ıüzel h 
k d" "'lk ayvan 

en ı u elerine alııtınna k l 
tıklan h ld ya ço ça ış
ti a e baıa çıkarnadıklannı, hat 
di An~ keçisinin tiftiğini bile ken-

tezıihlannda iılemeyi L 
diki . . uecereme • 

ennı Yaznuı ve bundan dolayı 
Tannya hamdetmiıti. 

Çelebi~in Tanrı ile arası açık ol
masında~ deri selse ıerektir ki An-
kara keçısi aonrad b' . 
ded" - · · an ızun tarihçinin 
iki ı~ı~n aksini yapnuıtır: Fransada 

kuncı unpaartorluk devrinde orada 
rulan, hayvanları alııtı-- k 
1
____ ... _ urumu 

An.aaradan Pariae yedi tane erkek ke
çi ıle on iki diıi kııı..i aöt"' .. 
bu ._, urmuı ve 

nlardan hasıl olan döl A kar d t' ._. n aa 
ye •ten aeçılere taınanüyle L _ b' 
halde çıkmııb. uenzer ır 

le ~albuki o zamana kadar Ankara 
~111, Ankara taraflannda pek dar 

bır sahadan ibaret olan v 
ziyade bailılıkla '"h -~tanma pek 

IO ret .. nuıtı. Ora-
dan baıka bir yerele yetiıtirileme d" 
Kızıl lnna • - z ı. 

' ' gın aag tarafında yetiten 
keçılerın sol tarafta ayniyle ü" 

. . ye •eme-
dığı bile iddia edilirdi. AnL-- k .• 
• b de ava eçm. 

sinin Pariste barındığını haber alın -
ca, insan oğlunun ilim ve aanabnın 
keçi inadına üstün gelmesinden dola
yı keyiflenir ve Tanrıya bunun için 
hamdederdi. 

Bu muvaffakiyet Ankara keçisinin 
tarihini de değiıtirmiıtir. Bir kere 
Tevrat'daki teşbihin Ankara keçisiy
le münasebeti olmadığı fÜphesizdir. 

Çünkü Ankara keçisinin tüyleri kar 
gibi beyazdır, onların dağlardan sürü 
ile inmesi yerlerin kar tuttuğu ?-8'-· 
manları habra getirir. Şu halde sev
gili larail kızının saçlarının Ankara ke
çilerine benzediğini kabul etmek için 

o sevgilinin bembeyaz aaçlr olduğunu 
ve bundan dolayı yüzünü peçeyle ört-

tüğünü dütünmek lazım gelir ki bu 
da bir §İİr sayılamaz... Zaten Ankara 
keçisinin ilk vatanı Anadolu olmadığı 
ve onu Selçuk türklerinin Tibet'ten ge
tirerek Ankara havaliıine alıştırdık

ları tarihçe de sabit olmuştur. De

mek ki, Tibet keçilerinin de Avrupa 
iklimine ahımıı oldukları gibi, Anka-

ra keçisinin Pariste yerleşebilmesi 
hiç de aykırı bir ıey değildir. 

Zaten Ankara keçisi Avrupaya 
alı,makla Ankaradaki kıyınetini kayb-

nın. u recede bağlılığı o zamanki 

:abıadt ali?'1erinin ho,una ıitmiı, · ara- nede bir milyon kilo Ankara tiftiği çı-
arın a dıni bütün olanlar T t' kanldıiYı malumdur. 

etmiı değildir. Tiftiği bizim ticareti. 
miz için gene mühim bir kaynaktır. 
Şimdi her yıl ne kadar çıkarıldığını 
bilmiyorsam da, yakın vakitlerde se-

• evra ın • 
Aanıyetül - Aaani'sinde, tairin bir 
se arkasından aörebildiii .... nı· • ~ 
aa lanm Ga1aa -vı sının 

çil~rin tüylen.! ~lanndan. ~en ke
d ... .._bnesını oku-
uk~lan ~halkit • Ankara nuntakasmm 

es ı tarı erde adı Galatya ld _ 
ha o ugunu 

~~lıyakr~ - An~ keçisinin rnu
k~ es ıtabta yen olcluiunu aöyle

Ankara keçisinin aüdü az olursa 
da, eti nefistir. Keçi etinin bizde pek 

ınakbul aayılamamasına sebeb en çok 
kara tüylü keçilerin kesilmesidir. Ke-

çi beyaz olunca eti de İyi olur. Anka· 
ra keçisi de dünyada en beyaz tüylü 
keçidir. Ancak tüyleri etinden daha 
ziyade para ettiği için az kesilir. nu,lerdi ... 

Evli Çel b'd be • b' Keçi körpe, on, onbeş aylık olursa 
napa yad . e ~ enb .. " .. . 1!" de Av- eti güzel renkli ve lezzetli olur. Ke· 

me enıyeüne usbutun alıttıft. bab k"lba . • • 
llUZ İçin Ankara . • . . , u atı pııırmeye • koyun etı 
ıından h""I ---~ısmıdan Pans ~ava_ kadar - yaramasa da sulu, hele az bi-

-,. ••..raa ora yerleııver. ı be I' bah . , 
meai pek ele ayıblanamu Çel b" d . ~ 1 ve arlı, yahnıye pek elverış· 
timdi aramızda olaayd ~ 1 ____ e kı .e lıdır, Körpe keçi çabuk pişer, hazmın-

ı, na.na eçı- da da ıüçlük çekilmez. G. A. 

Küç.·uı_ 
UK sanat sahihlerini ihya 

edecek kanun 
Küçül( aanatlar Jian 

bir çok .,. ___ 
1 

un projesinin 1 sanatlar. 
....... ..uı ayıcı ve değer· • H 

rıcı hUkü 1 1 ını artı- er aanat ıubesinde veya grupunda 
m er e bezenını, 1 k Ka . . 

ınutayın bu d . 0 ara • geçırılmesi mecburi olan çıraklık ve 
leni evresınden çıkması bek· kalfalık müddet ve şartlariyle imti-yor. 

Bir usta kend' 
ba 1 b ı nam ve hesabına ve 

t 1 atına k• .. d" . 
• ""'• 1 meıulıyeti altında 

evınde veya h . 
f . ma sua bır yerde ailesi 
erdlennden ol 

onu . an 'feya olmıyan, sayısı 
. geçmıyen çırak ve kalfalar! b" 
lıkte a,a • ıdak' a ır-

& 1 •anatlardan b" · · · el erne;;· . ınıını 
11ın1 ve "ht 

yaparıa b k ı ısaaını kullanarak 
' u anundan f d 1 tır· Elb' . ay a anacak-

atl. ıse ımali sanatları, deri san-
~rı, a~şap ve plbtik eşya sanatları, 

tna .~ ışletme sanayii, mensucat aa-
nayıı, toprak ve t . . , 
natlarr tek'l kat aanayıı, kımya sa-

• ı • ra am ve y il 1 h aanatlar d azı e a ~ka-
ları, bu ' gı a sanatları, fnpat sanat-
- gruplara girmeyen muhtelif 

hanlarının yapılma ı,ekli ve bir usta 

yanında çalışacak çırak ve kalfalarla 

amelenin azami miktarı bu kanunun 

yUrUrlUğe girdiği tarihten itibaren 

en geç dört ay içinde yapılacak ni
zamname ile tesbit edilecektir. 

Küçük sanatların fnkitafı için 9u 
tedbirler alınacaktır: Muafiyetler ve

rilecektir. Kredi temin edilecektir. 

Çırak mekteb ve Rursları açılacaktır. 
Sergiler açılacaktır. istihlak satış kre

di kooperatifleri teşkil edilecektir. 

Pazarlıkla yapılacak mübayaalarda ay

nı tartlar ve bedel altında küçük aa
nat sahihlerinin teklifleri tercih edi
lecektir. 

- - -

Hayat, sen ne güzelsin! 
Kendimi tanıtayım 
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[ Dun, bu ıUtundı çıbn telrilc 
1ı11nı ıld id, B ı Plrçısı 
P•rç1171 lt ı. ugun llSı/ J num1111/1 
dıinlriı oyu1'oruz. Okurl111ımızdan 
ınınım~z":Ç•yı çıkmımıı lırzederelc ro: 
r/cı edtr/ı~] ıuretle devam etmelerin; 

Bir takım ad 
fıdıkları bu t h amların sırtlarında ta-
yük anam a ta •andığın içinde bü-
yo var. Teessür du . . 

rum: muvaff 1c ymak ıstı-
du&um kitablar~ k~laınıyorum. Oku
f&k tabiattı bü ·~ ı tatlı dilli, yumu
lsterkcn ıert, kyı anaları hatırlamak 
büyUk &naın ~tı çehreıile hep benim 
yor. goıleriınin önUne geli-

BUyUk 
nefret etti~We~blni bilmeksizin 
dolayı baına d&i nın oğlu oluıumdan 
ken bile u ~ lı:ııar ve beni öper-

"b' •un dt•lc . 1 gı ı bir tav T rıy e ıaıracakmış 
H ıbu ır takınırdı 

a ki bu . 
kanundan, ben:but~aki kadın benim 
iullarından b" etımden ... Hilsamo
altında "Ü .• ıT parça daha topraklar 

,. ruyecek · be · b' parça par,... 
1 

• nını ır parçam 
b. r- o acak bu .. n- .. ..

1 ıraz da be d ~· . . ...... omu en 
n e•ıl mıyını? 

Nakleden: N. B, 

Mezarlığa giriyoruz. Kabir hazır. 
İmanı ba§Jnda bekliyor. 

Bilmem neden amcama soruyorum: 
- Babamın nikahını bu mu kıymış

tı? 

- Hyrr, nikahını kıymadı ama bü
yük anan gibi onu da bu imam göm
dü. 

Birgün belki beni de bu adam gö
mecek. Korkuyorum. Hiç bir zaman 
korkmamı' olduğum gibi korkuyo
rum, Amcam da öyle: durmadan bı
yıklannı yiyor ve §&tkın gözlerle me· 
zarın b8fında olup bitenlere bakıyor. 
Çukur kapanıyor, bir kaç dua okunu
yor ve mc.ıarhktan kaçar gibi çıkıyo
ruz. 

••• 
Ailenin dosttan baş sağlığı dileyor, 

rah~e.tlinin iyiliğinden, hayırse
verlıgınden bahsediyorlar; halbuki a
n~ ve babam hep onun pintiliği yü
zunden bakılamıyarak ölmüşlerdi. 1n
~~ların adileU bu 1 yahud bilgisizli
gı .!ya iki yüzlülüğil ı 

Aınca.m koluma giryor. Sağdan sol-

ULUS 

Gizli çahşan korkunç bir cemiyet 

K. K. K. 
Amerikanın gizli cemiyeti 

KLU KLUKS KLAN 
Niçin ve nasıl kurulmuştu? 

Amerika yüksek mahkemesine aza ne soktular; memleketi bölgelere, tali 
olan Hugo Block'in 1926 senesinde bölgelere taksim ettiler. lşin merke· 
meşhur Klu Klukı Klan cemiyetine zinde bulunanlara ve bu bölgeleri ida. 
girmiş ve bu cemiyetin yardımı saye- re edenlere biiyük, tantaneli ve esr~ 
sinde Amerika senatoıuna aza seçil- rengiz Hikablar verildi. 
rnilJ olduğu hakkındaki haber, Ameri- Meselenin para tarafını idare ede 
ka tarihinin en kirli safhalarından bi- bilmek için cemiyete girenlerden du 
risini hatırımızda canlandınnıttır. huliye olarak on dolar alınıyor. 

Bu gizli cemiyetin iki aafhaaı var- Bu para muayyen bir nisbet dahi-
dır ve bu iki safha arasında elli sene- !inde merkezle şubeler arasında tak 
lik bir fasıla bulunmaktadır. İlk de- sim olunuyordu. Hülasa, kısa zaman 
fa teşekkut eden Klu Ktuks Klan da epeyce para elde edildi; her taraf 
(K K K) cemiyeti için nihayet bir ta Klana aza yazmak için büyük F 
mazeret bulunabilirdi. Bunlar, ihtilal- faaliyet cereyan etmcğe başladı. Hele 
den ve i~ harblerden sonra cenubtaki işin başında bulunanların kazancı <: 
beyazları, mütecavilz zincilere kartı damakıllh dolgunlaşmıştı. 
korumak maksadiyle kurulr:luştu. Eğer zemin müsaid olmasaydı, bı 

1866 senesinde Amerikada Tennen- teşkilat, tabii, bu kadar genişliyemez 
si'de, Pulaski'de bir takım eski zabit- büyümezdi. O sırada orduda demok 
ler toplanıp aralannda gizli bir cemi- rasi uğrunda beyazlarla yanyana hı! .. · 
yet kurdular, Bu gi.ıli cemiyete ve- etmiş olan zenci as:Cerler terhis ecli
rilen isim, yunancada "daire,. demek mif, cenub vilayetlerine dönmüşler 
olan "kukloe,, kelimesinden geliyor· di. Bunlar da, kendilerini memlekettl 
du. Bu yeni kurulan cemiyet, müsaid heır hangi bir vatandaş kadar değer] 
bir zemin bulmuş, cenubda en yufka tutuyorlardı. İşte bu sırada klancrlar 
yilrekli adamlar bile Klu Kluka Klan- cenubtaki beyazlara, bilhassa bunların 
ın beyaz kukuleteıini giymit, atetli fakir ve cahil olanlarına bat vurarak 
haçını yakmıılardı. onları, siyahlara kar,ı beyazların üs-

Bu ilk Klan uzun müddet devam et· tünlüğünü göstermeğe davet ettiler 
medi. Çiinkii azaları arasına giren bir Bu cereyan, harb sonrasında her 
takım macera düşkünleri, kanun dı· tarafta hasıl olan bir nevi memnuni· 
şında bir çok çirkin hareketlerde bu- yetsizlik ve huzursuzluktan da fay
Iunan cemiyetin adını berbad etmiş- dalanmıştı. 

lerdi. Bundan başka cenubtaki beyaz Büyük harbte herkeste bir savaşç 
lar, zencilere karıı o kadar hikim bir ruhu türemişti. Mütareke imzalandı
vaziyete geçmişlerdi ki artık böyh , ğı zaman bu ruh tükenmemiş, fakat 
gizli bir cemiyeti devam ettirmeğe kendisiyle savaşacak düşman ortadan 
lüzum ve sebeb de kalmamıfh. Bu kalkmıştı. Onun için bir takım yığın
sebeble 1872 senesinde Klu Kluks lar kendilerine kar,ı savaş yapacak 
Kla? . dağıldı ve ~lli sene mil~detle ye~i düşmanlar arıyordu. 
bu ısım, ancak bır hatıra kabhnden Klan, katoliklere, yahudilere, ya 
zihinlerde yaşadı. hancılara ve zenc'ilere düımandı. Bu 

1915 de Avrupa harbi batladıktan sebeble teşekkül, protestan Amerika· 
sonra, fakat Amerika daha bu harbe nın ufak kasabalarındaki cahil halkı 
katılmadan yeni Klu Kluka Klan doğ- maksadına hizmet ettirecek propagan
du. 1915 seneainde bir yortx gecesi dalar yapmanın tam aıraaını bulmuş· 
William Yoeeph Simmona Hminde tu. 
bir adam, otuz, kırk arkadafı ile bir- Burada yabancı nefreti, yahudi ve 
tikte Atlanta yakınlarındaki tat da- katolik düşmanlığı besliyen bir çok 
ğmın bir tepesinde toplanarak Klu cahil insanlar bulunduğu için bunları 
Kluks Klan ıövalyelerinin gizli im- cemiyet hesabına avlamak kolay ol
paratorluğu, nı kurmak üzere and iç- muştu. 
tiler. Bu yeni Klan'a ancak protestan, 
beyaz, Amerikalı olanlar girebilecek
ti; azaları mahdud olacaktı. Likin 
Simmona'un ınaksad ve gayeleri müb
hem görUndüğU için bu yeni klan, 
büyilk harb ıonraıına kadar ehemiyet
siz bir tetekkül halinde kaldı. 1920 
senesinden sonra iae cenubta büyük 
bir süratle yaydmağa başladı. 

Bunun aebebl de Klan'ın° propagan
da ilan ve nefriyat iyi bilen ve bu iş
leri harb yıllarında iyiden iyiye öğ· 
renmit olanların eline düımeai idi. 
Simmona, bu tetekkülün idarecileri 
arasına Edward Young Clark ile Ba
yan Elizabeth Tyler'i almııtı. Bun
lar, tetekkülil bilyiik bir disiplin içi-

dan uzanan dilenci ellerine bir kaç 
kurut bırakıyor; benı IJir arabaya iter
cesine sokup yanıma yerlefiyor ve 
mendili ile yUzünU yelpazelerken bir 
ciğara uzatıyor, ve kendisi de bir tane 
yakıp dumanını derin bir Ieuetle içi
ne çekerek dizime wruyor: 

- Ne iyi oldu da ıeni tan.dun, di
yor, tanı9mamak zaten budalalıktı .... 
Hepainin sebebi de zavallı anacığım
dı ya 1 ne yapayım, canını sıkmak is
temi yordum. .. 

Biraz aonra bir cigara daha yakı
yor: 

- Esas itibariyle fena bir kadm da 
değildi •... Yalnız inadcı idi. .• Biraz da 
delice idi.... KötUlUk delisi... UzkUru 
mevtaküm .... 
Arabacıya bağrrarak: 
- Bizi birinci notere ıötUr. 
Bana dönerek: 
- Büyük annen inadcı ve deli idi 

ama modern bir kadındı: Notcr1iz i' 
görmezdi. 

III 

Amca öğütleri 
Yılda iki bin lira irad ve Konyanın 

hcmeın içinde mefbur HUsam otlu 
çiftliği: Hi11em bu. Amcama da te· 
hirde, latanbulda, Ankarada bir kaç 
ev ve apartıman. 

Teslim etmeliyim ki büyük anam 
hakikaten iyi bir bilyilk ana lıriit; zi
ra benim de çiftliği seçecelimi tah
min etmit: Çiftlikte bir çlftçl rfbi ça-

Sonra törenlerde kullanılan ta§a· 
alı kelimeler, esrarlı isimler, göz a· 
lan kıyafetler de halkı bu teşekküle 
girmefe .Urükliyordu. 

İ§ o raddeye vanmttı ki bk be
yaz kızın kendisine kur yaptığını 
söylediği bir zenci, yahud bir ameri
kalmın aleyhinde bulunduğu bir ya
hudi tüccarı yafh baflr, mevki aahibi 
azaları kızdırabiliyordu . 

Ondan ıonra Amerikada ıon za

manlarda gittikçe kuvvetlenen yaban
cı dü,ınanlığı da cemiyetin i'ine ya
ramış ve cereyan Amerikanın gam ve 
timal villyetlerinde de yayılmıftır. 

O gün bugündür, Amerikada bir 

lışmak artık tek gayem olmalı. lstan
bulda, Ankarada ne itim var; büyük 
anacığım, hemen hiç çalışmadan beni 
rahatç. geçindirecek bir define bırak
mıJken? 

Çiftliği bir dolaıtıktan ıonra kara
rımda iaabet etmit olduiumu bir da
ha anlıyorum: Çiftlik evi mükemmel; 
biraz tamir, biraz boya, bir kaç iyi 
mobilya; ve sonra. güzel bir kızcağız
la da belki evlenirim; bir iki penbe 
yavru; süt, yoğurt, taze yumurta, oh 
ne ala! 

Koca yemek odasında, bUyUk to• 
parlak masanın batında kendi kendi
me yemeğimi yerken bir yabani erik 
gibi kırmızı ve aert etli ve afu ıulan
dmcı hizmetçi kıza bakıyor, n katla
rımı çatark dUtünyorum: 

- Köıkün önüne bir çiçek bahçesi, 
bir pergola, eski italyan kötklerinde
ki gibi bir pergola, koca bir havuz, 
içinde yilzUlebilecek kadar bilyUk bir 
havuz yaptırmalı, ve sonra, kapıya 
kadar iki ııra ağaç diktirmeli. 

Hayat; •en ne &ilaıelsin 1 
Tam askerden çılrtığmı esnada ne 

olacağınıı dUfUnürken tayyare piyan
gosu gibi haberaiz blr piyango; mes
leklerin en güzeli: irad aahibi meale
ği I 

Bahar gecesi çiçek, sıcak toprak, ıs 
lak ot kokusu halinde odaya doluyor. 
Bu bahar gecesi de unkf ıiparif llze
rine benim için hazırlanmıı: çiftliğimin 
tarafımdan açılıt t8renlni yafmurlu 
veya karlı bir havada da yapabilirdim. 

-S-

[~~I~li-~] ~~üm iç.im= 
Fikstür Zamanımızda 

değişiyor mu 

Lik heyeti yann 
toplanıyor 

Bölge Futbol Ajanlığından: 
1 - Türk Spor Kurumu nizamna -

mesi hükmüne tevfikan teşekkül et -
mesi lazımgelen Bölge Futbol Lik 
Heyeti 3 • ikinci teşrin - 937 çarşam· 
ba günü saat on yedi buçukta Cum
huriyet Halk Partisi Ankara İlyön
kurulu merkezinde bölge salonunda 
toplanacaktır. 

2 - Lik heyetine kulüblerin sata -
hiyet vesikalarını hamil birer mümes· 
sil göndermeleri lazımdır. 

3 - Görüşülecek iı1ler şunlardır~ 
A _ Çankaya Spor kulübünün De

mir Spor kulübiyle birleşmesinin bir 
emrivaki haline gelmesi yüzünden 
eskiden tanzim edilen fikstürün yeni
den tetkiki .. 

B - Kulüblerin yapacakları maçlar 
için hakemlerini seçmeleri .. 

C _ İkinci takımların tik maçlarına 
aid fikstürün tanzimi ve bunların ha. 
kemlerinin seçilmesi, maç yapacakla
rı sahanın tesbiti. 

D - Bölge futbol antrenörünclen her 
spor teşekkülünün istifadesi tarzının 
tesbiti.. 

E _ Ankara bölgesinin sabit ve müs
takar bir muhtelit takım kadro'>u ol
madığından bu sahada çekilen mliş· 
kilatı önlemek üzt!re bölge ba~kanlı. 
ğının emirleriyle teıkili tekarrür eden 
daimi (A) ve (B) muhtelit takımları 
kadroları hakkında ve bunlann çalış
tırma tarzı üzerinde görüşmek .. 

F - Lik heyetinin toplanma gün ve 
saatlerinin tesbiti .. 

çok cinayetler, çocuk kaçırmalar .b~ · 
Klu Kluks Klan cemiyetine maledılı
yor. Belki de bunlar doğru de.ğildir 
belki de bu tUrlU bir takım cınayet
leri işliyenler, kurbanlarının üzerin<' 
Klan'ın !lametini bırakmaktadırlar. 
Fakat bu gizli cemiyet, boykotaj pro~ 
pagandalariyle bir çok müesseselerı 
mahvetmiştir 

Bu teşekkül, Kaliforanyada japon 
düşmanı, Oregonda katolik dilımanı 
başka yerlerde de yahudi tüccarların 
ve liberallerin dUşmanıdır. 

1920 senesinin sonunda Klan, ade
ti, yeniden ortadan kalktı. Bunun se

bebi ne olabilirdi? Harb ıonruınd2 
uyanan yeni bir takım hisler, mem

lekete refahın yeniden gelmesi gibi 
,eyler olabilir. 

1934 ve 1935 senelerinde Amerika 
müdhiş bir buhran devreıi geçirdikten 

sonra yeniden ümidsizlik baş göster
mlıtl. Bu ruht haletten istifade et-•k latiyen Dr. Evana isminde birisi 
Klanı yeniden canlandırmak hevesi
ne düttU. 

Bu aefer Klan'm en büyük hedefi 
komünizm aleyhine çalıımak olacak

tı. Fakat gizli cemiyeti yeniden dirilt
mek ümidi pek' zayıftı. Ortada bu mü
cadeleyi yapabilmek üzere tefckkül 
etmit dw mUtevazıh kurumlar vardı. 

Acaba bu ıorı günlerde yeni bir 
klan türeyip Amerikayı fqizme ıü
rUklenmlyecek midir? 

Fakat hayır. Hava güzel ve ıyi. Bu da 
bir uğur değil mi? 

Çiftlik kihyaıı, elinde bir petrol 
lambası, önde, ben arkada yukarı ka
ta, yatak odasına çıkıyoruz. Anam bu 
odada ölmüf til. İki pencere arasında· 
ki konsolun Uzerinde halA bir iki boş 
tite duryor: Onun tifa bulmaz huta
hğında kullandığı illçların titeleri. 

Yerimden birdenbire fırlıyordum. 
Nefsi muhafaza insiyakı benden de 
kuvvetli. Halbuki ben korkak bir a
dam değilim. Yalnız, ya hastalığın 
mikroblan hall bu odada iseler? 

Kısık yanan limbayı elime alıp kor
ku içinde kapıya doğru fırlayorum : 
fakat bir başkası yolunu kesiyor; oda
da biri var: Aynaya akleden kendi 
hayalim. 

GUlilyorum ve bir an kaybettiğim 
cesaretimi tekrar buluyorum. Aynaya 
yaklaşıyorum. YUzUm sarı, fakat bu 
solgun aima bana ne kadar da yaraşı
yonnulJ I 
Aynanın önündeki mermer üzerin

de, berbad bir çerçeve içinde, iki ya
fmıda iken alınmıt bir reemim duru
yor: Reelmde ıörUnmiyen bir feye 
doğru yumuk kollarımı usatıyor~ . 
Sakalmı bıyığım tamamiyle trat edı_l
miı oldutu için çehrem defifll'lemış 
diyeceğim. O nmandanberi g~? Y_ir
mi üç yıl, yU.ıUmde büyük değıtılı:~ik
Jer yapamamıt: Ne iyi, fakat resıme 
yakından bakınca bakıtlarımdaki o ta
zeliği, o canlrhfı bulamıyorum. O 
gözler ta l~lerlne kadar okunamıyor 

teşkilôtçiliğin kiymeti 
Avusturalya • İngiltere hava re• 

korunu kıran kadın tayyareci Jean 
Batten muvaff akiyetinin sırrını ta• 
liine ve tetkilatçılığına atfetmekte
dir. 

Tayyare gibi hava değitiltl ikleri· 
nin oyuncağı olabilen bir nakil vası• 

taaı bahse konulduğu zaman bile 
bir seyahatin iyi bir tarzda nihayet· 

lenmiı olmasının sebebini talihte~ ~e 
tetkilatçılıkta görmek yanlıt degıl· 
dir: Bir tayyarenin makinesi, diline· 
ni, telsizi iyi itliyorııa, rotası doğru 
tayin edilip hava ~rtları hatasız 
tesbit edilmişse, uğrayacağı yerler• 
de ineceği meydanlar hazırlanıp o
ralardan alacağı yağ ve benzin te

darik olunmutsa bu tayyare yolculu
ğunun, ilk tasavvur edilmit olduğu 
§ekilde nihayetlenmemesi, anc~, 
o tayyareyi tutup yere çarpacak bır 
fırtınanın, bir boranın, bir tayfunun 
birden bire patlaması ile izah oluna• 
bilecek bir talihsizlik eseri olabilir. 
Modern tetkilatçılık bu derece kud· 
retlidir ve ona bu kadar inanmak 
lazımdır. 

Bu inanın aebeblerini §Öyle sıralı• 
yabiliri:z: Her hangi bir iti teıkilat• 
!andırmak o itin istikbalini doğruya 
yakın tahmin ve faaliyet programı
nı ona göre tertib etmektir. Fakat 
mesele bununla halledilmit değil
dir: Tetkilatlandırmak mefhumun• 
da teıebbüsün maddi ve içtimai uz· 

viyetini tesis etmek manası da var· 
dır. Bir teıebbüsün sahibi o teşebbÜ• 
se bunları temin ederek giritmi§ iso 
geri kalan vazifesi sadece idareci· 

liktir• idarecilik de o işte çalııanla· 
rı ha:ekcte getirmek, bütün faaliyet 
ve gayretlerini bir gayeye tevcih e-

derek ahenkleştirmektir. Bu kaide
lere riayet t:dilerek kurulmu§ olan 
iıin, konulan nizamlara ~e. ~eril~.n 
emirlere uygun iılemeıi danm bır mu
rakabe altına alınırsa o İ§ muhakkak 
surette yürüyecek ve geliıecektir. 

Etrafınıza bakınız; ıayet bir bak• 
kal dükkanında veya bir büyÜk §İr· 
kette aksaklıklar görüyorsanız hük· 
münüzü vermekte tereddüd etmeyi· 
niz: O baka\ dükkanı da, o büyük 
ıirket de teıkili.tçılığı bir tarafa bı· 
rakmıf, yalnız taliine güv~~iıtir. 
Şayet varsa talih, bir takı~ ıyı t~aa
düflerin bir araya gelmesmden ıha· 
.ettir. Tetkilatçılık ise iyi tesadüf. 
leri isteye isteye ve bile bile bir ara• 

ya getirmektir. .. w. • 

Te~kilatçrnın en canlı omegı ıM 
bu memlek<ltin baıındadır. - N. 8 • 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza teşkilatı ikisi yaralı al~ış 
dokuz kaçakcı, bin yüz yirmi beş kilo 
gümrük kaçağı, on bir kilo inhisar ka 
çağı, yirmi bin on defter siğara ka~ı
dı ile on bir kaçakçı hayvanı ele geçır

miştir. (A.A.) 

Ramazan 
Diyanet itleri Reisliğinde~. ı .. 
5 ikinci te,rin 1937 cu~ ~u~.u Ra: 

mazanı terifin ilki ve onum_uz~eki 
be ·u·nu de Arefe oldugu ılan pertcm g 

olunur. - 3-6' 12 

artık. Gözlerım hakıkaten ruhum~~ 
aynası ise ruhum bulanmış olacak: u
zerinde ufacık kmtıklar var; ~lnım 
genişlemiş, çUnkü şakaklarımdakt saç
lar azalmağa başlamış. 

Yirmi beş yşındayım: Bugüne. ~a
dar fevkalAde bir şey yapmış değılım, 
ama işte ihtiyarlamağa ba~amışım. 
Büyilk şeyler de yapacağımı ummayo· 
rum. Madem ki faydasız bir adamım, 
öyle ise neden doğmuşum 1 .••• 

- Hayrola Süleyman; yuzunde kı· 
rıtık mı arıyorsun? 

Bir kabahat esnasında yakalanmış 
çocuklar gibi birdenbire arkaya dö
nüyorum. Amcam kapı eşiğinde bana 
bakıyor: 

_ Çiftlikte geçireceğin ilk .. a~famın 
pek neşeli olmıyacağmı duşunerek 
kalktım, geldim. 

* :(.. * 
Şimdi yemek odasında, iki konyak 

kadehi karıısında konuşuyoruz, daha 
doğrusu Sırn Amca muhavereyi uzat
mağa çalışıyor; zira keyfim pek yerin
de değil. 

Belli ki amcam beni söyletmek, 
zihnimden neler geçirmekte olduğu
mu öğrenmek makaadiyle gelmiş. Bu 
da pek tabii: Onun tek akrabası, hat
t.l tek varisi benim ve bundan dolayı 
merakı da haklı. 

- Demek ki kıtı burada geçirmeğe 
karar verdin? 
Cevabımı beklemeden devam edf

yora 
(Sonu var) 
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Takvimden bir yaprak 
Bir zaman, muharrirlerin en yaşlısı diye hepimizin sevip saydığımız 

M ahmud Sadık, uzun bir müddet, bir lstanbul gazetesinde bu başlık 
altında gündelik fıkralar yazmıştı. 1937 yılında bir Ankara gazetesinin 
bir fıkrası üstünde gördüğünüz bu üç kelime, rahmetli meslekdaşın 
başlıkları nevinden değildir. 

Ben, burada eski bir arkadaşın kendi evindeki dıvar takviminden 
kopardığı bir yapraktan bahsedeceğim. Bu arkadaşın büyük bayram 
güniimüzde dıvardan haklı bir öfke ile koparıp bana getirdiği bu tak
vim yaprağı üzerinde 23 Şaban 1356 tarihi, yatsı, imsak saatleri, Hıd
rellezin 177 inci günü olduğu, birinci teşrinin ve cumanın fransızcası 
olan Octobre ile Vendredi ve altında (Fili Haim) K.M.A.S. imzası, hu
lasa lüzumlu lüzumsuz her şey var da yalnız Türkiyede basılan, türk
lere satılan ve türk dıvarlannda yer bulan bu takvimde eksik olan ne
dir, bilir misiniz} 29 Birinci teşrinin bizim en büyük bayramımız oldu
ğuna dair ufacık bir kayıd .. 

Bu satırlan yazarken masamın karşısında asılı duran büyük bir 
amerikan takviminde - hem de memleket dışına gönderilmek üzere rek
lam maksadiyle hazırlanmış bir amerikan takviminde - ise Amerikanın 
bütün dini ve milli günleri kırmızı mürekkeble boyalı durmaktadır. 

Herhangi bir nC§rİyat müessesesinin, kağıdla, kalemle, mürekkeble 
uğraşan bir ticaret evinin, memleket kültür ve irfanına, milletin kut
sal günlerine bu kadar yabancı olmasına imkan tasavvur edebilir misi-
niz~ · 

Bir başka arkadaş, bir takım yabancı firmalar tarafından Türkiye 
için bastırılan takvimlerin bile, hiç olmazsa, hususi bir renk vermek su
retiyle büyük bayramımıza saygı gösterdiklerini haber veriyordu. 

Bir taraftan imsak ve yatsıya kadar teferruat iizerinde uğraşacak 
kadar vakitleri bulunan insanların 29 Birinci tC§rinin ne olduğunu öğ
renemiyecek derecede meşgul olduklarını mı düşiinelim} 

Herhalde bu takvim yaprağı, Şanghayda basılmamıştır. - N.A. 

Belediye meclisi toplandı 
Dün reis 

encümenler 
vekillikleri ve 
seçimi yapıldı 

Ankara Belediye Meclisi dün sa-ı nunu mucibince artan 
at ı 7 .30 da altıncı intihab devresinin farkının ödenmesine, 

maaşlarının 

onuncu toplantısını yapmak üzere 
toplanmıştır. 

Celseyi Belediye Reisi Tandoğan 
açmış ve reislik divanı ile encümen
lerin seçilmesini istemiştir. 

Yapılan intibahta reis vekillikle

rilc encümenlere şu zatlar seçilmiş· 

]erdir: 

Birinci reis vekili: İbrahim Ayaş-
lı, ikinci reis vekili: 

çüoğlu. 

Feyzi Kütük-

Katibler: Bn. Makbule Eldeniz, 

B. Mecdi Sayman. 

Büdce encümeni: 
Bn. Makbule Eldeniz, BB. Hayrul

lah Özbudun, İskender Artun, Rauf 
Baykan, Cafer Tayyar, Dr. Vehbi De
:rnir, Reşad Erbeyli. 

3) Geni§liyen şehrin ve artan as -
falt yolların temizliğini temin etmek 
üzere 2 onba11 ile 48 amelenin kadro
ya ilavesine, 

4) Halkın daimi ihtiyaçlarını karıı
hyacak vaziyette bulunması İcab eden 
mezad salonu talimatnamesinin yeni 
ihtiyaçlara göre yeniden tanzimine. 

5) Mezbahada Frigorifik tesisat 
vücude getirilmesi, hal binası, ekmek 
fabrikası, çöp ihrak fırını, umumi he· 
Ui, pazar yeri, yol inşast, arazoz, vi
danj, cenaze ve hasta nakliye otomo
bili, merdivenli motopomp satın alın· 

ması için belediyeler bankasından 

ödünç alınan paranın bir bankaya ya
tırılarak kısım kısım sarfedilmesine 
karar verilmiştir. 

ULUS 

İç bakanımızın 
emniyetçilere 
çay ziyafeti 
iç Bakanı ve Parti Genel 

Sekreteri B. Şükrü Ka:ya dün 
aaat 11 de 1ehir lokantasın

da nefe ve zevk içinde geçen 
cumhuriyet bayramı günle
rinde inzibat iılerini tam bir 
muvaffakiyetle bcqaran em
niyet ômirlerile polis memur· 
larına bir çay ziyafeti ver
miştir. 

B. Şükrü Kayanın bulun
duğu ve bütün Bakanlıklar 
aiyasi müatf!farlarile büyük 
memurlarının iıtirôk ettiği 
bu toplantı saat 20 ye kadar 
sürmÜf ve emniyet amir ve 
polis memurları, vazifelerini 
yerine getirmekten doğan 

nefelerine ômirlerinin kendi- •İ 
lerini taltif etmeai sürurunu f 
da katarak şehir lokantasın-

1 
dan ayrılmıflardır. 

Ulus, küçük bir vaka bile 
kaydedilmeden huzur içinde : 
geçen cumhuriyet bayramı 1 
günlerinde inzibat iılerini 
muvallakiyetle baıaran poli-

' 111 ~~'::.i.~: .. t::::.~~~!~. ;,~~=.~~· ......... .. 
Almanyaya giden 

demiryolcular 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de 

devlet demiryolları idaresi cer dairesi 
için alman devlet demiryollarında 
muhtelif branşlarda ihtısas kazanmak 
ve staj yapmak üzere mühendis, dep• 
müdürleri, usta ve işçilerden 20 ye ya. 
km memuru Almanyaya göndermiştir 
Bu zatlar orada 6 ay ile bir sene ara 
smda staj gördükten sonra vazife! 
rine döneceklerdir. 

Günden güne büyüyen devlet de
miryolları şebekemizin ihtiyacım kar
şılıyabilmek ve teknik sahada vaki 
terakkileri ve inkişafları daha yakın
dan kavrayıp bu işlerin daha fenni su
rette cereyanını temin edebilmek ga 
yesiyle devlet demiryolları idaresi 
cer servisi için geçen sene Almanyaya 
Hohşuleye gönderdiği beş talebeden 
mada bu sene de 20 kişiyi daha maki
neci yetiştirmek üzere tahsil için Al· 
manyaya göndermi§tir. 

işçilerin gündeliği 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Cumhu

riyet bayramı gününde çalı~tmlan İŞ
çilere iki gündelik verilmesi l~ım gel
diği halde bazı iş veren müesseselerin 
buna riayet etmedikleri görülmüş ve 
müfettişler tarafından takibata baş -
lanmıştır. 

Demiryol 
gelirimiz artıyor 
Hazırlanan bir istatistiğe göre, dev. 

let demiryollarının hareket, münaka
Iat ve hasılat şubelerinde büyük bir 
inkişaf vardır. Bu inkişaf, bütün iş 
şubelerinde gayet vazih olarak görül
mektedir. 

1936 senesinin haziran, temmuz ve 
ağustos aylarında yolcu hasılatı, yol· 
cu ağırlığı hasılatı, mesajeri, seyri se· 
ri e§ya, seyri adi eşya, muhtelif hası· 
lat, Haydarpaşa liman hasılatı, De
rince liman hasılatı, İzmit, Samsuı 
Mersin, Alsancak iskeleleri hasılatı ve 
inşaat malzemesi hasılatı 6.182.790 li
ra idi. Bu mikdar, 1937 senesinin aynı 
müddeti içinde 8.541.637 liraya çık
mıştır. Böylelikle 937 senesi lehine o
larak 2.358.847 liralık bir fark vardır. 

1 .................................................... 1 
i Küçük iç Haberler 
L ................................ - .... ..... 

(İstanbul. 1 Telefonla) 

* Zabıta Tophanede Ali adında bi
rinin evinde 6 ki~iyi esrar içerken,suç 
üstü yakalamıştır. 
* Edirnedeki çocuk ıslahhanesine 

gönderilecek mahkum çocukların tes

bitine başlandı. Bu çocuklar kefaletle 

velilerine teslim edildikleri için müd
deiumumilik kendilerinin takibine 
başladı. Toplananlar gönderilecektir. 

* Bu sabah Kumkapıda köpeklerin 
ağzında bir çocuk cesedi bulunmuş -
tur. Cesed, yeni doğduğu tahmin edi

len bir çocuğa aiddir. Cesed morğa 

kaldmldı ve tah~ikat başlandı. 

* Gelen haberlere göre Karadeniz
de fırtına yeniden başlamıştır. Dün 

limandan çıkan gemiler tekrar dön
müşlerdir. Ve liman dairesine tehlike 

işareti vermişlerdir. * Kadıköy ve Üsküdar tramvayla
rının biletlerinde tenzilat yapıldı. Ya
pılan tenzilat ilk iki kıtalarda ikişer, 
diğer kıtalarda birer kuruştur. * İstinye dok şirketinin hükümetçe 
satın alınmasına aid mukaveleyi şir

ket adına imzahyan murahhas aza 
Nobin İstanbula döndü. Şirketin bü
tün tesisleriyle beraber 370 bin lira
ya satın alındığı söyleniyor. 

Hukuk Fakültesi 
dekanlığı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Profe
sör B. Sıddık Sami'nin istifası üzeri
ne bir yddanberi İktısad Fakültesi de
kanı tarafından vekaleten idare edil
mekte olan hukuk fakültesi dekanlı

ğına yüksek iktısad ve ticaret mekte
bi müdürü B. Ali Fuad tayin edilmiş
tir. 

2 - 11 - 1937 

G. Bodi'nin nişanı 
Bekçi Ahmedin yatağının 

nasıl çıkarıldı ? 
altından 

Dün, polisimizin yeni bir muvaff akıyetini memnuniy 
haber aldık. Hadise, memleketimizin değerli misafirleri ol 
dost ve müttefik Yugoslavya Genel Kurmay Batkan Muavini g 
neral Bodi'yi de alakadar ettiğinden bu muvaffakıyetin değe 
artmış bulunmaktadır. Çok enteresan olan hadise tudur: 

Demiryol 
nakliyatında 

gelişme 
Mevsim icabı, mahrukat, hububat ve 

inşa malzemesi, maden nakliyatı ile 
pancar sevkiyatı "imdiye kadar erişe 
mediği mikdara yükselmiş bulunuyoı 
Bu günlerde günlük vagon yükleme 
adedi 1400 zü bulmuş ve aşmıştır. 
Bunlardan başka muhtelif hamlelerle 
ana merkezler arasında seyrüsefere 
konan yüzlerce ominibüs ve muhte
lif eşya vagonları vardır. 

Bir günde trenler üzerinde bulunar 
türlü vagon adedi 20000 i geçmiştir 
Krom nakliyatı umulanın üstüne çık 
mıştır. Divriğin işletmeye açılmasiyl< 

yeni bir nakil kaynağı vücud bulacal. 
tır. Demir yollarına uç olan limanın~ 

da hamule alan ve veren vapurlar sa· 
yısı, bazı günlerde 15 şi bulmu§ ve 
geçmiştir. 

Devlet demir yollarınca muhteHf 
merkezler arasında tertib edilen doğru 
marşandiz katarları müsbet netice 
vermiştir. • 

Tunceli davası dün de 
ı: devam etti 

Elaziz, 1 (A.A.) - Tunceli isyam 
maznunlarının bugün de mahkemele
rine geç vakte kadar devam edildi. 

Bugünkü mahk<'mede isyan hadi· 
sesine aid Nazmiye - Hozat Mazgirt 
kazaları kaymakamlarının o sırada 
verdikleri raporlar ve suçluların silah
lı olarak devlet kuvvetlerine karşı gel
diklerine dair delilli telgraflar okun· 
du. Suçlular inkarda devam etmişler
dir. Muhakeme ayın üçüne kaldı. 

Polislerimiz lstanbula döndüler 
Cumhuriyet bayramı münasebetile 

şehrimize gelmiş bulunan İstanbul 
polisleri, dün akşam İstanbula hare
ket etmişlerdir. 

lç Bakanlığı, polis enstitüsü ile su
baylar için açılacak olan yüksek jan
darma subay okulunun açılma töreni
nin 6 son teşrinde yapdmasını karar
laştırmıştır. 

General Bodi'nin bir ,ehir i~ 
gezintisi 

Cumhuriyet bayramı günü 
rasimin hatlamasından evel g 
neral Bodi Şehir içinde bir 1 
zinti yapmak arzusiyle, misaf 
lerimizin oturdukları Anka 
Palas otelinden çıkını§ ve 
nafartalar caddesine kadar ge 
miştir. Oğleden sonra tö 
olması dolayısiyle general; ni· 
ıanlarmı da takmış bulunmalr 
tadır. 

General Bodi Kamutay cadde 
takib ederek. Bankalar caddesi Uze · 
den otele dönmüş ve sonra kabul r 
mine gitmi§tir. 

Hipodromda nifan kayboluyof 
Kabul resminden sonra, geçid tör• 

nini seyretmek üzere ipodroma gide• 
general Bodi; nişanlarından en sonft 
takmış bulunduğu, Yunanistan Kırall 
Majeste Jorj'un hediyesinin kayb01' 
muş bulunduğunun hiç farkına varrnl' 
mıştır. 

Akşam üzeri geç vakit otele dönell 
general, nişanlarını kutularına yerler 
tirirken, bu kıymetli hatıranın ka}'" 
bolmut bulunduğunu teessürle göl" 
müş ve hemen Ankara Emniyet rnU• 
dürlüğünü vakadan haberdar etmiştir• 
Fakat general, Emniyet müdlirlüğüneı 
nişanın nerede kaybolduğu, düşrnUf 
veya çahnmıf olduğu hakkında hiç bif 
fikir ve delil verememiştir. 

Araştırmalar bQ.f/ıyor 
Emniyet müdürlüğü; hiç bir tart" 

fı malum olmıyan bu esrarlı kayıt 

hadisesini aydınlatabilmek ve nişaııl 
bulmak için, evvela, generalin gezrnif 
olduğu yerlerde esaslı araştırmalaf' 
yapmıştır. Geçit törenini seyretme• 
için hipodromda, on binlerce insanııl 
dolaşmakta olması dolayısiyle, nişr 
nın toprağın altında kalmış olmatl 
ihtimalini düşünen emniyet memur
ları, muhtelif vasıtalariyle bu koc' 
sahada araştırmalar yapmıılardır. Fa' 

kat nişan bulunamamııtır. 

Bekçi Ahmedin yatağının al.tı 

imar encümeni: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dost memleket generalinin ço• 
değer verdiği bu kıymetli hatıranılt 
Ankarada kaybedilmit olması ve bil" 
lunamaması gibi, kendi şöhretine ur 
mıyan bir hadisenin kaydedilmesi11l 
asla istemiyen Ankara emniyet teşlci• 
latr; bütün imkanlara baş vurarak bll 

nişanın bulunmasına çalıımıttır. BıJ 

arada orada bulunan ve ıtadyomdaıd 
merasim bittikten sonra temizlik it" 
leriyle meşgul olan bekçiler de sor
guya çekilmişlerdir. 

BB. Ahmed Hanif, Cemal Kirmen, 
Muhlis Yertel, Süreyya Ülkür, Sakib 
Tanır, Kemal Uran, Veli Ulus. 

Sıhiye encümeni: 
Bn. Samiye Börekçi, BB. Hüseyin 

Eti, Yusuf Hikmet, Ali Vahid Yaşat, 
Bilal Akba, Bn. İsmet, B. Osman. 
Tetkiki hesabat encümeni: 

BB. lskender Ertün, Hamid, Ziya 
Arkant, Muzaffer Gürcan, Nusret, 
Hayri Çelikkol, Nevber Sevüktekin. 

T arile ve kavanin encümeni: 
BB. İbrahim Ayaşlı, Na~id Toygar, 

Rifat Çulha, Feyzi Kütükçüoğlu, 
Mecdi Sayman, Ekrem Ergun, Raşid . 

Daimi encümen azası: 
BB. Feyzi KütUkçüoğlu, Ziya Ar

kant, İbrahim Ayaşlı. 
Belediye meclisi bundan sonra ruz

namesindcki işleri konuşmağ.ı ba§la -
mış ve büdcede münakale icrası hak
kındaki reisliğin teklifini b!.ıdce encü
menine göndererek: 

1) 936 mali yılına aid hesabı kati 
cetvelinin tetkikı hesab encümenine, 

2) Belediye hizmetleri ifa eden po
lis dördüncii şube amir ve polis me
murlarının son emniyet teşkilatı ka-

H AV A 

S?lfJR 
Elma dağına kar 

yağdı 
Dün şehrimizde hava yağışlı ve bu

lutlu geçmiş, ısı gündüz 9, gece 6 de
rece olarak kaydedilmiştir. Dün ilk 
defa olarak Elmadağına kar yağmış 
tır. 

Dün yurdun cenubu şarki ve şarki 

Anadolu mıntakalannda hava kısmen 
yağışlı, diğer yerlerde kapalı geçmiı
tir. Yağışların karernetreye bıraktık
ları su mikdarı lslahiyede 19, Ankara
da 15, Vanda 13, Adana ve Etazizde 
11, Eskişehirde 9, Kocaeli ve Sinobda 
8, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bilecik, 
Ulukışla, Kayseri, Malatya. Antalya 
ve Zonguldakta 1-5 kilogram aııasm
dadrr .. 

Ahenksizlik 
Son yıllar içinde dünyanın üç 

yerinde üç barut fıçısı fitillendi. 
Bunlardan birisi bir memleketin is
tilfısı şeklinde habeş harbı, birisi 
iç harb iken dışarıdan da yardım gö
ren ispanya patrrdısı, üçüncüsü 
harb ilfınr gibi köhne ve modası 
geçmiş! Usullere başvurmaksızın 
patlak veren Japon·- Çin muhare· 
besidir. 

Bu üç felaket yüzünden ne ka
dar can yanmış. ne kadar ev bark 
yıkılmış, ne kadar hak çiğnenmiş, 
bunları istatistik mütehassıslarına 
bırakalrm. Fakat bu kanlı macera
lardan bizim hafızamızın, dilimizin 
ve kalemimizin çektiklerini de biz 
söyliyebiliriz: 

Buralarda geçen muharebeleri 
- her biri bir türlü - anlatan ajans 
haberlerinde, tebliğlerde geçen 
isimlerin tuhaflrğrna dikkat ettiniz 
mi? Bunların bir kısmı o kadar e
cişbücüş, o kadar ahenksiz şeyler 

ki bunları yazmakta ve hafızamızda 
tutmakta biz muharrirler, dizmek
te mürettibler, düzeltmekte musah
hihler, okumakta siz okuyucular 
neler çektiniz ve çekiyorsunuz, de
ğil mi? 

Mesela habeş harbı sıralarında 
Diredaua, Auaş, Sassabaneh, Ual
ual, Ciciga gibi kelimeler geçerdi. 

ispanya musademelerine dair 
yazdığımız haberlerdeki Guadala
jara, Sierra Guadarrama, Talavera 
de la Reina, Villaviciosa, Estrama
dura kelimeleri nasıl kulaklarrnrzı 
tırmaladı mı? 

Hele Çangçungçang, Sueiyuan, 
Hangşov, Taiyuan gibi Çin isimle
rine, nasıl. diliniz dönüyor mu? 
Dünyanın ahengini bozan bu h§

disclerin, bir başka manadaki a
henksizliğine ne dersiniz? - T. 1. 

Kllr! 

Dün yağmur yağarken havanın 
biraz fazlaca soiuduğunu gören bir 
çok ankaralılar arözlerini Elmadağı
na çevirmeyi unutmadılar: Elmada· 

ğının tepelerini dün ilk kar örtmiit· 
tü. 

Orta yatlı bir adamın bu man
zaraya güler gözlerle baktığım gör
düm. Tanımadığım bu adamın bir 
kömürcü olması ihtimali vardır. 

Genç bir kız da karı görünce el· 
lerini çırptı. Onu da tanımıyordum, 
ama, muhakkak, bir kayak ve kıt 

sporu meraklısı idi. 

Kesilen saçlar 

Almanyada altından dit ve ku
ron yapılmasının aleyhinde bir ce· 
reyan vardır. Bunun yerine platin 
fasilesinden, altından daha hafif ve 
daha ucuz bir maden ikame olun • 
maktadır. 

Yeni alman ditlerinin içinde an
cak yüzde bet nisbetinde altın bu· 
lunuyor. 

Bundan ba§ka Almanya'da ber· 
ber dükkanlannda kesilen saçlarda 
süpürüldükten sonra çöp tenekesi
ne atılmamakta, halı ve fötr fabrika· 
cılanna verilmektedir • . Evvelce u • 
zun aaçlardan endüstride istifade 
edildiğini biliyoruz .Fakat yeni tet· 
kikler neticesinde kısa saçların da 
ite yarayacağı anlqılmı§tır. 

Bu ıuretle Almanyada bir sene

de 300 ton kadar kesilmit erkek sa· 
çı toplanacağı tahmin olunuyor. 

Uzun kadın saçlan ise daha ehe· 
miyetli endüstrilerde kullanılmak· 
tadır. 

Bizde ise bundan on on bet sene 
Önce kesik kadın saçları piyaaa ta· 
irleri için güfte malzemeıi oluyor · 
du: 
"Son hatıra kalbimde kalan bir sa· 

n saçtı!' 

Mısramı ıazlarda dinlememiı mi 
idiniz? 

Be§eriyetin en eski 

ibtiliisı: sii s ! 

Nevyork'ta Metropolitan sanat 

müzesinde bulunan bir mumyanın 

X tuaı ile fotoğrafı alınnnt ve bun
da cesedin ellerinde ve boynunda 
bir takım mücevherler bulunduğu 
görülmüıtür. Bundan batka iki fa
re iskeleti de cesedle birlikte sarıl
mııtır. 

Bu müzenin gönderdiği bir he· 
yet, 1920 seneıinde Miladdan 2500 
aene önce yaşamıt olan Meket Re'• 
nin mezarında yaptığı araıtırma • 
larda bu mumyayı bulmuşlar ve o 
zaman Mıaır'ın T eb şehrinden kal· 
dırarak Nevyork'a getirmitlerdi. 

X ıuaı ile alınan bu fotoğraf, 

bir zamanlar ölülerin bütün mücev· 

herleriyle birlikte mezarlarına ko
nulduğunu meydana çıkarmaktadır. 

Bu satırları yazan,1928 senesin· 
de Kahiredeki Bulak müzesinin Tu· 
tankamen'e tahsis ettiği ıataah vit
rinin önünde iki ecnebi turistin tU 
sözlerini duymuttu: 

- Paris•in en büyük kuyumcu 
mağazasında bu kadar tataalı mü
cevherler bulamazsımz! 

Süslenmek... Beteriyetin bu sü

rekli ibtilaıı, bakınız, ne zamanlar
dan beri batlamıttırl 

Kan neler söyliiyor ? 

Her hangi bir adam, kan denin· 
cebir tek mana anlar. Halbuki he· 
kimler için mesele öyle değildir ve 
onlar kanları dört sınıfa ayınnıt

lardır. 
Renginiz, şekliniz, ırkına, mil 

liyetiniz ne olursa olsun, kanıru. 
muhakkak, bu dört sınıftan birisine 
mensubtur. 

Doktorlar, bu kanlardan daha 

fazla ıeyler öğrenmeğe çalıtmakta 

iseler de henüz muvaffak olmamıt
lardır. 

Yalnız bu sayede herhangi bir 
çocuğun anasiyle babasını tayin et
mek im.kanı vardır; bundan da po

lis idareleri istifade ebnektedirler . 

Yal ruz kan Üzerinde yapılan tet
kiklerden alınan ehemiyetli netice
lerden birisi şudur: Kana bakarak 
bir İnsanın ne türlü hastalıklara tu
tulmaya istidadh olduğu anlatıl· 
makta, bu da tethise ziyadesiyle 
yardım etmektedir. 
Sağlam adamlar Üzerinde yapı -

lan kan tahlilleri, bunlara nelerden 
ıakınrnaları lazım geldiğini de öğ • 
rebnektedir. 

Kalbi ve kanı yeni asır ve yeni 
zihniyet, eski asırlardan ne kadar 
farklı bir gözle inceliyor, görüyor 
musunuz? 

ŞAŞ.:UAZ .MISINIZ ? 
x BlR LiSTEDEKi ÇOCUK-

LARI - Alman hükümetinin rejime 
karşı sadakatsizlik gösterdiklerinden 
dolayı alman vatandaıhğından çıkar· 

dığı seksen sekiz kişilik listede bir ya

şında bir bebek, biri iki, ötekisi Ü( 

yaşında iki çocuk da vardır. 

Şaşmaz mısınız? 

X iLAÇ YERiNE ÖPOCOK l -

Burma'nın şimali Şan kısmında insa· 
na gevşeklik, ateş ve iştahsızlık ve

ren acaib bir hastalık vardır ki bunur 
ilacı hastanın - akrabadan olmamal 
şartiyle - birisi tarafından öpülmesi 
dir. Böylece öpülen hastanın iyileşti
ği görülmektedir. 
Şaşmaz mısınız? 

X RESMi SARHOŞ 1 - Lo:ldra
nın garb taraflarındaki ath polisler 

idaresi, tam sarhoşluk formülünü bul· 
mak için tecrübe ve imtihana tabi tut
nak üzere normal adamlara ihtiyacı 
•tduğunu itan etmiştir. 

Son günlerde bu "r~smi srhoşluk'' 

ecrübe ve imtihanlarına başlanmıştır 
Şaşmaz mısınız? 

Diğer taraftan da emniyet memur
ları; gizliden gizliye bu bekçilerilt 

oturdukları ve yattıkları yerlerde •• 
raştırmalar yapmışlar, bunları taki• 

be koyulmuşlardır. Nihayet bu uzu1' 
çalışma, müspet neticesini vermiştir: 
nişan, hipodrom kapıcılarından A~ 
medin yatağının altında bulunmur 
tur. Zabıtamızın sıkı ve devamlı far 

liyeti; nişanın bir başka yere kaçl" 
rılmasına mani olmuştur. Ahmedl 

geçit töreninden sonra, temizlik yr 
parken nişanı görmüş ve yatağını' 
altına saklamıştır. 

Generalin teıekkürü 
Kaybolma hadisesi hakkında, bit 

bir delil vermediği halde, bir gün i
çinde nişanını bularak kendisine ı" 
tiren Ankara emniyet tetkilltının bd 
muvaffakıyeti dolayıııiyle çok milte' 
hassis olan general, Dış Bakanlık .,.. 

sıtasiyle İç Bakanlığa yazdığı bit 
tezkerede başta emniyet direktörU
müz B. Sadreddin Aka olduğu hatd• 
Ankara polisinin gösterdiği bu ıııtı' 

vaffakıyetten dolayı tebrik etmekti" 
dir. 

Dost ve müttefik memleket ge11r 
ralinin tebrikine hak kazanan eııı11I• 
yet müdür ve memurlarımızı biz dl 
tebrik ederiz. 

B. Cerroti Paristen 
ayrıldı 

Pariı, 1 (A.A.) - Burada dafl' 
on gün kadar kalması beklenen iW • 
yan büyük elçisi Cerruti'nin dün ~ 
ıam birdenbire Paristen hareketi frJS" 
sız mahfillerinde heyecan uyandır ' 
mıştır. 
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E ULUS ~ Balkan blokunun 
yarın toplanıyor J I h . . 

U zak Şark'taki vaziyeti tetkik a po n a r su çeo ne rı n 1 n 
etmek üzere Brüksel konferan· 

ıı yarın ilk içtimaınr yapacak. Ma.. k k • ı 
llımdur, ki bu konferans, Milletler a rş 1 1y1s1 na geç t 1 er 
Cemiyeti asamblesinin te§ebbüıiyle, 
dokuz taraflı mukaveleyi imza eden 
devletler arasında müzakere için ya
pılan bir davet üzerine toplanıyor. 
Fakat müzakerelere dokuz taraflı mu
kaveleyi imzalayan Japonya ittirak 
etmeyip bu mukaveleyi imza etmiyen 
Sovyct Rusya iıtirak edeceğinden 
konferansın 1922 senesi tubatında 
imza edilen mukavele ile alakası ol
mamak gerektir. Konferansa daha zi. 
yade Uzak Şarkta alakau olan dev
letlerin içtimaı adı verilebilir. Bu iti
barladır ki mÜz&kerelere dokuz taraf
lı mukaveleyi imza etmiyen Alman
ya da davet edilmişti. Fakat Japonya· 
ya bir komünist aleyhtarlığı misakiy
le bağlı olan Almanya, bu daveti red
debniıtir. 

Eğer son dakika vaziyette bir de. 
ii!iklik olmazıa, 1 tal ya Brüksel kon
feranaına İ§tİrak edecektir. Bu nokta· 
da İtalya ile Almanya arasında ehe
miyetli bir fark şudur ki, ltalya At 
nıanya gibi, komünistlik aleyhtarlığı 

cepheıine resmen iltihak elmemiıtir 
Beı altı ay kadar evvel 1 talya japon • 
alman miıakına girmeği teklif etmiı
ti. Fakat o zaman Japonya bunu iyi 
telakki etmedi. Cünkü komünistlik 
aleyhine cephe, doğrudan doğruya 
Sovyet Rusyayı iıtihdaf ediyor. Ja
ponya, Sovyetler aleyhine giriıeceği 
herhangi bir teıebbüste Almanya ile 
anlatmaktan bir fayda umabilir. Fakat 
0 • zaman, İtalya ile anlaşmakta böyle 
hır fayda görmemiıtir. Ancak İtalya. 
ıun ~a. bu cepheye iltihak edeceğin· 
den ıkıde bir bahsedilmektedir. Belki 
d~ ~aponya o zaman lt&lya'nın ittİra-
kinı kabul etmedı'g-·ı · · d' k' M . • .. ıçın ır ı uaso· 
lını Brukael'e mümeuil göndermeğe 
kuar vennittir. 

Bu vaziyette konferansa, İngilte
re, Amerika, Sovyet Ruıya Fransa 
ltalya ile beraber Belçika, 'Hollanda' 
laveç gibi ikinci derecede bir takıO: 
devletler ittirak edeceklerdir. lngilte· 

Japon tayyarelerinden atılan homha
larla üç intz:iliz ask.eri 1dalıiı ya~alandı 

Suçeıı bölgesinde 
Suçek koyunun garb kısmında şid

detli muharebeler olmaktadır. Duman 
perdesi arkasında koyu geçmek isti
yen seksen japon nefed çinliler tara
fmdan püskürtillmüş, elli japon öl
müştür. Japon taarruzları devam et
mektedir. 

Japonlar Sıu;eu nehrini. 
get;tiler 

Alman yanın 
sömürge talebi 

ve İngiltere 

-----E Garp Edip ve 
E mütefekkirleri -
E arasında --Berlin, 1 (A.A.) - Üç italyan sö- - k t t 
-
=- an e yapı mürge politikası miltchassısı, dün 

Bcrline gelmitlcrdir. Bunlar, Dr. Sil- : u L u s 
va ile Pr. Massi ve Dovatiden iparet- : 
tiL --Mütehassıslar alman sömürge hare- : 
ketiyle muhtelif teşkilatını gözden : 
geçireceklerdir. : -B· Eden'in beyanatı : -Londra, 1 (A.A.) - Avam kamara- : 
sında alınanların sömürge taleblerine : -İtalya tarafından gösterilen yardım : 
hakkında beyanatta bulunan B. Eden : 
demi~tir ki: : 

- Bizden fedakarlık istemek husu- : -sunda hiçbir hükümetin hakkını tanı- -
mıyoruz. Zira, bu hükümetlerin kendi : 
taraflarından fedakarlığa hatır bulun- E 
duğuna dair hiçbir emare mcvcud de- : 
ğitdir. : 

Bulgra endüstrisinin 
yüzüncü yılı 

----

sulhçürolü 

re, Amerika ve Sovyet Ruıyadan ma
ada, Fransa ve İtalya da dahil olmak 
Üzere, diğer devletler Brüksel konfe
r~nsının ancak dekorunu teıkil edeb · 
lirler. Çünkü Brüksel konferansı ha
kikatte lngiltere'nin, Sovyet Rusya
nın ve Amerikanın itidir. Uzak §Ark
ta istatükoyu garanti eden 111bat 1922 
tarihli Va§İngton mukavelesinin zayıf 
tarafı bu anlaımaya Sovyet Rusyanın 
kuııtırılmamaıı idi. Sovyet Ruıya on 
dan sonra dahi on sene uzakta bıra • 
lulmı§tır. Nihayet Japonya 1931 se • 
nesinde Mançuryaya karıı tecavüze 
ıirittikten sonradır ki Sovyetler ile, 
lnıiltere ve Amerika biribirine yak • 
laımaya baıladılar. Fakat Japonya 
koca Mançuryayı yuttuğu halde Ame· 
rika, lngiltere ve Sovyet Rusya Uzak 
ıark vaziyetini görüımek Üzere bir 
maıa etrafında toplanamamıılardır 

Londra, (Hususi) - Şanghaydan 
bildiriliyor: Japon kuvvetleri üç defa 
arka arkaya yaptıkları hücumlardan 
sonra bugün öğleden sonra Suçeu neh
rini Peihinşing civarında geçmişler
dir. 

"- Bize gelen malumata göre bu r---------------

Böyle bir içtimaı temin edebilmek için 
Uaponyanın ikinci bir tecavüze giriş
mesi lazım geliyormuı. Ancak Çin'in 
üçte biri japon istilasına uğradıkta 
sonradır ki İngiltere, Amerika v~ 
Sovyet RusyR bir konferans masası 
etrafında toplanabiliyorlar. y ann 
batlıyacak olan müzakerelerin ehemi
yeti de budur. 

A. Ş. ESMER 

Küçük Dış Haberler 

X Londra - Bir mebusun sualine 
cevab veren B. Eden İtalyanın Libya
daki asken hazırhklan hakkında İn -
giltere'nin Roma nezdinde her hangi 
bir teşebbüste bulunmadığım bildir
miştir. 

X Londra - B. Çemberlayn haU 
hasta olduğundan Avam Kamarası -
nın bugünkü toplantısında bulunama
mıı ve kendisine Sir Simon vekalet 
etmi§tir. 

X Paris - Meşhur Jan Jores'in 
kardeşi olan Vis Amiral Jores ölmüş
tür. 

X Paris - Pazartesi günü Pante
on'da yangın çıkmış, itfaiye yetişerek 
ate§i söndürmüştür. Tahkikat yapıl _ 
maktadır. 

X Pariı - Fas umumi valisi Gene
ral Noges verdiği bir nutukta her ütr
lü milli hareketlerle mücadele edece
ğini bildirmiştir. 

X Münib - Geçen yıl temeli atıl
ıiııt olan alman hukuk evinin inşaatı 
bitmek üzeredir. Bu vesile ile Adliyr 
bakanının huzuriyle bir tören yapıl 
mıgtır. 

Bulgar kralı Londrada 
Londra, 1 (A.A.) - "Daly Tele

graph" istihbarına göre, hususi bir zi
yarette bulunmak üzt:re Londraya ge
len bulgar kıralınm Hariciye nezareti 
genel sekreteri ile mülakatta bulun
muı ~ok muhtemeldir. 

Tokyodan bildiriliyor: Şanghaydan 
bildirıiliyor: Şanghaydan gelen haber
lere göre bir japon deniz silah endaz 
müfrezesi diın akşam Suçeu'nun şima
linde İngiliz imtiyaz bölgesine yakın 
bir mahallede bulunan dört çin banka
si yle bir çin kruvazörünü işgal etmit
tir. 

Çinliler siııer kazıyorlar 
Şanghaydan bildiriliyor: Japonların 

müessir bir surette Suçeu nehrinin 
cenub kıyısına yerleşebilmek i(jin 
çinlileııin sağ cenahlarını yarmaları 
Uizımdrr. Çinliler her tarafta siper 
kazmakla meşguldürler ve japonlarrn 
yeni bir umumi taarruzuna karşı ha
zırlanmaktadırlar. 

Sapei'de temizlik luıreketi 
b i t ti 

Şanghaydan Domei ajansına bildi
rildiğine göre, japon bahriyesi tara
fından neşredilen bir tebliğe göre Şa
peide temizleme işleri evelki gece ni
hayet bulmuştur. 

Çang - Kay - Şek, tabur kumandanı 
ile Şapeideki parlak mukavemet esna
sında ölmüş bütün tabur zabitlerine 
kaymakamlık rütbesini tevcih etmiş· 
tir. 

Çin hükümeti, bütün tabur efradı
na ni~an vermeğe ve ölenlerin ailelerıi
ne maaş bağlamağa karar vermiştir. 
. Taburun sağ kalan efradı, şimdi 
ımtiyazh bölgede bulunmaktadırlar. 

Japon tayyareleri gene in({iliz 
askerlerini bombardıman 

ettiler 
Royter ajansına Şanghaydan ge

len bir telgarfa, göre ingiliz askerle· 
rinin istirahatte bulundukları bir han· 
~ar~ bir japon bombası düşmüş ve üç 
ıngıliz askeri yaralanmııtır. 

.. Japon bombardıman tayyareleri, bu 
gu~ de İngilizlerin ileri mevzileri U
z~rınden uçmuşlardır. İngliz mevzile
rı, almış oldukları emirlere tevfikan 
mitralyöz ateşi açmışlardır. 

Hali hazırda tamamiyle japonların 
ateşi altında bulunmakta olan Hun
gias - Roadda obü.slerin isabetli bir-

vapur 30 itkteşrin sabahı Sen Sebas· 
tiyen burnu yakınlarında tayareler ta
rafından bombardıman edilmiştir. Va
purun kaptanı, mürettebatı ve karı§
mazlık kontrol memuru sahile çık
mışlardır. Nüfusça zayiat yoktur. 
Bunların bu sabah Barselona gelme
leri bekleniyordu. Gazetelerde, tayya
recilerin gemiye hücum etmek niye
tinde olduklarını kaptana bildirdikle
ri yolunda haberler gördüm. Hendey
deki ingiliz büyük elçiliği Salamanka 
makamları nezdinde şiddetli bir pro
testoda bulunmuş ve bu makamlar der
hal tahkikata başlamışlardır. Barse
londaki İngiliz 1eneral konsolosuna 
hadise hakkında mufassal bir rapor 
tanzim etmesi için emir verilmiştir. 
Bir taraftan da İngiliz hükümeti, bu 
gibi hücumlar tekerrür ettiği takdirde 
bunlara karşı alınacak tedbirler üze
ııinde anlaşmak için Nyon anlaşması
nı imzalayan devletlerden biri olması 
dolayısiyle Fransa ile de temasa gi
rişmiştir.,. 

Aragon cephesinde 
Salamanka, 1 (A.A.) - Franko ka

rargahının resmi tebliğinde deniyor 
ki: Aragon cebhesinde, Salunanigo 
mıntakasında kıtaatımız dü\imanın 407 
ölüsünü kaldırmışlardır. Bunların ek
seriyetle ikişer ikiter birbirlerine bağ
lı olduklarını görmüşlerdir. 

Fransada i!Cpanyol 
miiltecilerine yardım 

Paris, 1 (A.A.) - Cumhur reisi is
panyol mültecileri için 20 milyon 
franklık bir kredi emirnamesini imza
lamıştır. 

90k ingiliz ve ve amerikan evleri ha
sara uğramıştır . 
Briiksel konferansı için yola 

çıkan delegeler 
Londradan bildiriliyor: ~den, ya

nında Malkolm Makdonald, Kadogan 
olduğu halde bu akşam Brüksele mü
teveccihen Londradan hareket etmif
lerdir. 

Moskovadan bildiriliyor: Sovyetler 
birliğini Brüksel konferansında tem
sile memur heyeti murahhasa, BrUk· 
sele hareket etmiştir. Heyet hariciye 
komiseri Litvinof, Potemkinden mü
rekkebtir. BrUksel orta elçisi Ruhi
nin de heyete iltihak edecektir. 

FRANSA'DA 

Radikal kongresinin 
kararları etrafında 

tefsirler 

-----------

Pierre Dominique -----Tanınmış büyük edib ve ----romancı --
Andre Maurois ---

Sair ve J(azeteci --
Paris, 1 (A.A.) - Gazeteler, n- : 

Gabriel Boissy --dikal kongresinin kararlan hakkında : 
tnütalcalar serdetmektedirler. : 

---
Pöti Pariziyen diyor ki: : Meşhur tarihcilerden --',Radikallerin hattı hareketi, B. : -

Gabriel Hanotaux -Şotan'ın ve arkada~larının önümüz
deki haftalar, aylar içinde sarfede
cekleri çalışmaları kolaylaştıracaktır. 

Bu mesainin gerek dahili ve ge
rek harici sahada pek muazzam ola· 
cağı anlaşılıyor. 

Populair gazetesinde B. Bracke, 
diyor ki: 

Lille kongresinin vasıl olmuş ol
duğu neticede halkçılar cephesi düş
manlarının hezimetini selamlamak 
mümkündür. 

Komünizm aleyhindeki 
pakt ve İtalya 

Roma, 1 (A.A.) - İtalyan gaze
teleri Tokyodan alınan haberlere isti
naden, Japonya, İtalya ve Almanya 
~rasında komünizm aleyhinde bir pakt 
unzalanması için anlaşmaya varılmış 
olduğunu ve paktın bu günlerde Ro· 
mada imzalanacağını bildirmektedir. 

Almanya da ölen f ransız 
esirleri için tören 

Berlin, 1 (A.A.) - Almanyada 
esarette ölen fransızların hatıraları -
nı anmak üzere Hasenhird askeri me
zarlığında bir tören yapılmıştır. Tö _ 
rende fransız büyük elçisiyle, ilk de
fa. o~arak franıız • alman cemiyetinin 
reıs.ı f?n Bongard bulunmuştur. Bu 
vesıle ıle büyük elçi Fransua Ponse 
ve. fo~ Bongard arasında nutuklar te
atı edılmiştir. BUyük elçi bu törenin 
fransız kamoyunda çok iyi tesirler u
yandıracağını kaydettikten &onra, 
bundan böyle iki memleket arasında 
a?cak asit ve sulhçu bir rekabetin ba. 
hiı mcv.zuu olabileceğini .aöylemiıtır. 

------- -_ vardır. Bu anket, büyüyen : 
: ve ııüzelleşen "ULUS" un : 
: okurları için hazırladığı riir-: 
: prizlerden biridir. : 
'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

İran dış bakanı B. Samii 
dün şehrimizden ayrıldı 

Iran Dıı Iıler Bakanı ekselans samii ve maiyeti erkanı dün 
akıam kendilerine tahsis edilen hususi trenle snat 8.53 de ınem· 
leketlerine müteveccihen hareket etmiılerdir. 

istasyonda kendilerini Dıt itler bakanımız Dr. Tevfik Rüıtü 
Aras, Dıt itler Bakanlığı yüksek memurları, Sadabad paktı dvev
letleri elçileri ve Iran Büyük Elçiliği memurları taraf mdan ugur-
lanmıttır. 

Bir askeri müfreze ıelim res
mini ifa etmİf ve mızıka Iran ve 
türk milli martlarını çalmııtır. 

Reımi tebliğ: 
İran Hariciye veziri Ekselans Sa· 

mii, Cumhuriyet hükumetine resmen 
iacki ziyaret etmek ve milli bayram 
şenliklerinde bulunmak üzere Ankara· 
ya gelmiştir. 

Reisicümhur Kemal Atatürk, Ekse· 
Jans Samiiyi kabul etmi~ ve diğer ta
raftan Ekselans Samii, Başvekil Celal 
Bayar ve Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Aras ile görütınelerde bulunmuş
tur. 

Bu görüşmeler esnasında, Türk - İ
ran münasebetlerinin iki dost memle
ket Büyük Şefleri tarafından çizilen 
yolda muvaffakiyetle yürümekte ol
duğu büyük memnunivetlc müsahede 
olunmuıtur. 

İki hükümct, sıkı iı birliği siyaset• 
!erine sadık olarak, ken 'ileri için kıy· 
metli olan sulh eserine çalışmakta de· 
vam edeceklerdir. 

BB. Samii, Celal Bayar ve Tevfik 
Rüştü Aras, beynelmilel vaziyetin 
muhtelıf safhalarını da gözden geçir
mişler ve kendilerini alakadar eden 
meseleler üzerinde tam fikir mütaba
katlarını bir kere daha müşahede ey• 
}emişlerdir. 

BB. Samii, CeUU Bayar ve Tevfik 
Rüştü Aras, sulh ve sükun için ve akit 
devletler arasında tarsinine yaradığı 
samimi münasebetler için mühim bir 
unsur olarak tecelli eden Sadabad 
paktının mesud neticelerinden menr 
nuniyetle kaydı malUmat etmişlerdir. 

Ekselans Samiinin ziyareti, Türki
yede, iki memleketi birbirine bağhyan 
sanı \.-naz dostluğun yeni bir tezahürU 
olarak karfılanmıstır. ( A.A.) 
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H 1 K A y E 
Laboratuar metodu 

il 

Bir mUddet hiç konu,madan ıitti
ler. Biraz ıonra erkek : 

- Siz gerçekten evlenmelisiniz 1 de
di. 

- Bunun için ne yapmam lizım ge
leceiini de aiz bana aöylenıiniz artık. 

Sokaia çıkıp da ilk raat geleceiim 
erkekle evlenmeğe kalkı9amam ya. İt
te atkın ba9layacağı nokta buraaıdır. 
Bir erkeği önce kendime bağlamalı
yım Bir erkek bir kızı kendiılne bal· 
lamalı. Sizin iri kumralın ıizi bağla
dıiı ıibi desem mi acaba? 

Seasiz ae11lz yollarına devam etti· 
ler. 

• • • 
Apğı yukarı, hiç yeni bir iatlka

met vermeden araba Uç nesildir kollej 
hayatında bir töhret kazanmıf olan 
nehir boyuna eelmifti. Orada durakla
mıt otomobillerin yanından geçtiler. 
Hepıinin gölgesi, birer birer, geçer· 
ken Üzerlerine vuruyordu. 

Erkek, bir ımıfta konufuyormut gi
bi ıene ıöze başladı: 

- Müzakere ettiiimiz mcv.ıua tek
rar gele~m. 

- O mevzudan uzaklattığmıızı ha
tırlamıyorum. 

- Sizin bunu red etmeniz tecrübe· 
den mi? 
Kıs cevab verdi: 
- Müphadeden. 
- Tek bqma mUphadentn hiç bir 

deleri olmadılını bilmiyor muaunuz? 
M,üahade ile birlik~ tecrübe M olma· 
h. Bu, en iler:i laboratuvar metodu
dur. 

- Fakat siz aşk gibi bir çılgınlıkta 
bulunamazıınız. 

- Gene dediğinizi diyorsunuz. Ben 
flmdi size afktan bahsettim mi? 

- Fakat bunun bir tecrübe olacaiı
oa ipret ediyoraunuz. Keaela bir in
u.nı öperek anlamak cibi ..... 

-Ne? 
- Durun, bu ı,i fenni bir ,ekllde i· 

iade Ye iıah edelim: Biz burada A ve 
B gibi iki l&alettayin fenciyis. Si.ı A 
nın B yi öpebileceğine kanaat etmi
yorsunuz; buna muhalif bulunuyonu
a\I•. 

- Ona müdahale etmemek f1rtiyle. 
ley ..... 

- Fennt ıurette bir et seçimi. 

- Fa.kat ıeye varmamak Usere •• 
- Neye? izdivaca mı? 
- Evet. Bafka tUrlü ıöyliyeyim: 

!Gene A kendi arattırmalarma devam
da aerbeat kalmak prtiyle. 

Aralarında gene uzun bir ıükilt hU
kUm ıürdü. Biraz sonra kız sakin bir 
eda ileı 

.................... 
Yazan: 

Claire Wallis 
İngilizceden 

- Ey, Bay A? dedi. Erkek cevab 
verdi: 

- Ey Bayan B? Ve otomobili ten· 
haca bir tarafa sürüp anahtarı çevir· 
dikten ıonra devam etti: 

- Bu tamamiyle fenni bir tecrübe 
olacak! 

Nehrin öte tarafındaki kilise kule
lerinin ve yüksek ağaçların Userinden 
ay ıfığı wruyordu. Birer birer parkta 
duran otomobiller motörlerini itlete· 
rek evlerine doğru gittiler. Son oto
mobilde bir fen adamı batını kaldıra· 
cık yanındaki kadını tecrübe kabilin
den öptü. 
Kıı yavaı bir aesle mırıldandı: 
- Bir iecede yüz öpücük kadar ol· 

du. 
- O kadar hesabçı olmayını.ı: Da· 

ha da devam edebilirdim. Siz sevgilim, 
insanın batını fena halde döndürüyor
ıunuı. 

- O halde söyleyin bakalım, ne za
mandanberi beni seviyorsunuz? 

- İlk gördUIUm gündenberi. Fakat 
alzde de bana temayül bulundu&unu 
aanrnıyorum. 

- Bundan önce yUzUme adam akıl· 
1ı baktığınızı f arkettnenıiştim ki. 

• •• 
Bir müddet bibibirlcrine ıokularak 

oturdular. Biraz &0nra kız, birdenbire 
davrandı: 

- Eyvah, dedi, iri kumral ne ola
cak? V erdi&iniz sözü unutuyorsunuz. 

- S~ı mu? Bırakın !UDU canım 1 
O ıözün ne ehemiyeti olur? Bir ta
knn profeaarlerle bulu,up e, aeçmek 
hususunda fennt ınUu.kerelerde bulu· 
nacak tık. 

- Fakat sizin kumral 
- Aklımda. Sizin dedilinis gibi iri 

kumral. Bu Hudaon'a Eugenic kitabı· 
nın 1S2 inci sayfasında ismi ve reımi 
bulunan tam bir nordik tipdir ben es. 
mulerden hoflanırım. 

Bir kaç dakika ıonra genç fenci, 
aöyleniyordu: 

- Sevıilim, senin bu kadar yakı
nında ıeçirdiğim bu aaatlerden dola· 
yı o kadar bahtiyarım ki ..... 
Kız gene erkeğe ıokuldu. Anahtarı 

unutmuttu, dotru, ama, onu artık, la· 
boratuvar binasında yarın arayabilir
di. 

ı:::::::::::::::::::~::~::~:~::!~~:~:~~!.Y.~::::::::::::::::::ı 
Yücel 

lıtanbulda ıenç deierler taralıa• 
dan her ay aeıredilen bu kültür 
.. aanat mecmua•ınm aon tetrin 
•:rıaı, cumlauriyet ba71'amı dolayı• 
siyle ilbeli olarak çok zenıin bir te· 
kilde çılanıttır. Bu aaymm ya•ılan 
fU11larcbrı Behçet Kemal Çafları 

intacı n fetihci cmnhuriyet, Profe-
8Ör Gerhard KeHler: Hürriyet ( çe• 
•İren Şin .. i Altındağ), Behçet Ke
mal Çağlar: ileri (tiir), Osman Ne-
hi: Berlinia nebatat bahçesini ıtezer· 
ken, Mehmed Emin: Yeni ti iri erin
den parçalar, Will Durant: En bü. 
yük oa tair (Lucretiw), Dr. Retid 
Galib: lnkıli.b felHfeai, Giovanni 
Paplni: Editon'u •İyaret, F. R. Ata:rı 
Altı ok, Orhan Burian: Sinema hak· 
kmda, Ihsan Boran: Kalbim bana 
ı(tyle (tiir), muhtelif vecİ•eler, Beh· 
çet Kemal: Hataya davet, Haaan 
R9fid Tankut: Gençlik, aanat •e İn• 
kıli.b, Orhan Karaca: Berlinde Tur
fan mÜ•eaini •iyaret, Victor Couıia: 
CüHI aanatlar, Cahid Sıtkı Tarancı: 
Alllhı ararken ( ıiir), La Dame aux 
Canttliaı: PiyH ıeklinin tercümeıi 
(çeviren: Seniha Bedri Göknil) aJl'ı 
hir fonna halinde verilmektedir. 

Bu n\iahada, "Bir türk ıenfoniai,, 
ilimli kıaım cidden orijinal bir bulut
tur. Kute kiiıd üzerine basılan bu 
kıamıda inkılibm kıaa bir hüliaaaı 
fotoirafilerle teabit edilmiı, fotoi• 
raflar Beheçt Kemalin tiirlerinden 
mıaralarla iHh eclilmiıtir. 

Bundan baıka, Muhtar Körükçü; 
cumhuriyetten sonraki kıymetler, F . 
Cünyol: Madame Bovary, Haydar 
Tulun: Güzel bir eaerle baıbata, ki
tab dünyamız, M .Sablam: Köylüler 
araamda, Kanadların ıölıesi, Ede
llt hatıralar, haberler ,nükteler, dün· 
7•dan tuhaf 197ler, Cemal Nadirin 

bir karikatürü, Haluk Ş.hauvaroilu: 
Konupnayan adam, Montherlant ı 
Oaerinde ölüm eaen memleket. 

Bir ka çfonnalık bir materyali ve 
bu kadar zengin münderecatı bir tek 
aayı halinde ortaya koyan ve bu eae

ri 1 S kurut gibi küçük bir ilcret ınu· 
kabilinde satııa çıkanlan Yilcel'in 
kültür mecmualarnnız içinde en bat
ta bir meni aahibi oldu.tu muhak· 
kaktır. 

Yeni Adam 
Senelerden beri muntazaman neı

riıratına devam eden bu emekdar fi
kir mecmuaamm 28 ilk tefl'İn tarihli 
200 üncü aayıaı ıu yazılarla çıkmıt
tır: Jamail Hakkı Baltacıoilu: Ye
tittirilen talebe dönmez, hayatnn. 
Hü .. yin Avni: 48 aaat, Hüaameddin 
Bozok: Boıanma kolay olmalı, Sub
hi Nuri ileri: Filiıtinin taksimi, Ke-
rim Sadi: Marx'm anaddeciliii 
ve Kantm ideali:tmi, f zzeddin 

Şadan: Türkiyede materi Nevruz, 
akıl haatalıklan, Sadeddin V edad: 
Darvin ve Tranaformizm, Tarık O. 
nan: Ariato, Göbbelı'in nutku, Eapi
on (roman), iç M>syete, dıt aoayete, 
haberler, haftanın dütünceleri. 

Yurd 

Partimiz tarafından köylünün o
kuma ihtiyacını karıılamak, türk 
köylü.üne inkıli.b fikrini qılamak 

ma k .. dile aenelerden beri çıkanlan 
bu duvar ve el gHeteıinin 25 ilk t•t-
rin tarihli 96 mcı aa:rııı her zamanki 
ıibi çok güzel bir tekilde çıkmııttır. 

Bu aayıda Nazilli fabrikasının a
çı1maaı, ordumuzun manevralan, E. 
len batbakanmın memleketimizi zİ· 
yareti, köylere aid muhtelif hab .... 
ler, zenıin reaimler ve yazılarla ifa· 
deleadirilmit olarak çrkmııtır. 

ucus 2. il. 1937 

MimaT Sinan'ın iımini •emaya ve ebetliyete laalılıeden minareler Anlar bile TralıyaJa moclern bir köy kurmu,larJır 

BiZiM TRAKYA 
Edirne'nln iki istasyonu vardır. 

Eğer Edirneye gidecek olunanıs ilk 
iıtaıyonda, yani 'ehir dıtı iıtaıyo· 
nunda ininiz. 

Çünkü buradan uzun bir yol, iki 
tarafı sıra ağaçlı uzun bir yol sizi 
fehre götürecektir. Merlcfn, Tunca
nın ve Ardanın üstünden geçeceksi
niz. Tren Edlrneye ıkpm girdiği 
için evlerine dönen Erdinelileri gö
recek, Edirneyi gece hayatına huır· 
lanmıt bulacakaınıs. 

T~akya köyüne 
Traktörle beraber 
Hayat girdi Gece hayatı ! .. Nerede hayat, gtl· 

ne,le beraber batıyorsa, Cumhuriye· 
t~ıoıyal~killbıouya~~em~d~ ~·~··~··~··*''*'·~··~··~··~·····································~··*··~·····•••MIMllMl••••·····~··•••*••*••··~··•IMIMTMIMllMl•t•••······~··~*·········M••~· 
mektir. Kapanmak için ırubu özliyen 
gözlerde bizim aradıiımız dinamizm 
yoktur. Biz, elektriii, aafaltı ve rad· 
yoyu, prk gecelerini garbliletdirmek 
için İ•tiyoruz. Edirne, henüz ikisinin 
ortasında ve earbliye daha yakındır. 

* Edirne istasyonunda, bir çok bU· 
yük Anadolu şehirlerinde olduğu gi
bi, iki nakil vasıtasının mücadelesi 
vardır. Araba ve otomobil... Makine, 
insanı kendine cezbeden vasıflarlyle, 
hayvan kuvvetinin kartısrna çıkınca, 
araba, turizm ve hatıra kalesinin içi
ne sığınmıftır. Edirneli arabacı bile 
bunun farkındadır ı 

"- Bayım 1 Makineye binib de ne 
yapacaksın ? Şöyle etrafı gezersin ... ,. 

Edirne sokaklarının her günü şehirle
rimizin bayram günü canlılığı içindedir. 
Çimento dolu kamyonlar, tuğla taşıyan 
arabalar, peynir tenekeleri dolu otomo
biller, durmadan gelip gitmektedir. 

..................... ,, .. ,, ..... ,,,,.,,,,,,,,.,. .. ,.,............... Yazan: ----~ 
Cemal Kutay 

Hayvanlı nakil vasıtaıına, ancak · 
tehir içinde bininiz : biz, türk köyü
ne manda yerine atlı arabayı anc:alc 
asırlarda sokabildik. Tabiatı itlemek 
davasında, hayvan, el emeli • maki· 
ne kavgaaında daima makineden ya• 
na olunuz. Trakya köyüne traktör 
girdikten sonra hayat deği,ti. 

... Fakat yeni geldiğiniz bir ıehir· 
de: eserleri filmleştiren otomobil ye
rine arabaya binmek tavıiyeıini mu
hakkak yerine getirlnf.ı : Edlrnede 
Turing kulübün 9ubeai olmasına rağ
men, eski arabacılar, ıile hiç rehber 
ihtiyacını hissettirmiyeceklerdir. 

Yolda giderken, ak~amın ileri sa
atına rağmen bilyük uırhk ağaçla
rın yanında ellerinde yeni fidanlar, 
yeşil Edirnede sarı ve ~ yer bırak
mamak için uğratan amelelere rast· 
hyoruz. 
Arabacı anlatıyor : 
"- Belediyeden, yeni ev yaptıra· 

caklara izin verilirken bahçelerin et
rafını ağaçla çevirmeği ,art ko,uyor
lar. Yakında ıokaklardan gayri ağıcı 
çarpmadan geçilecek yer kalmıyacak .. 

İki insanın ancak kuptabileceti 
kadar büyük bir ağacın kıç yaftnda 
olduğunu sordum : 

Bir vali ismi söyledi ve heubladı : 
·•- Onbeı !,, dedi. 
Edime ve çevresinde topragın bu 

ağaç yetiftirme kabiliyeti, bana Anka
rayı hatırlattı. Neden Ankarada bir 
ince akaaya fidanının önünde, ıu ko
ca ağacın karşısındakinden daha 
çok heyecan duyuyoruz?.. Biz, tabi
ata rağmen i' yapmıya alı,tık. Cum
huriyetin bize verdiği ahllk budur. 

••• 
"- Avrupa oteline gidecekalniz de

lil mi ? ..... 
Ve arabacı, benden hiç cevab bek-

lemeden ana caddenin aağma dü,en 
yola aapıyor. Trakya manevralarında 
general Ki.ıım Diriğin miaafiri ola· 
rak Edirnede bir kaç aut vakit ıc 

çirdiiimiz nman bu oteli ıörmilştük 
Trakyada Avrupa ismi kulağımız2 
daha munis geliyor. Bu yakınlık 
Avrupa hayranlığının değil, Avrupa 
nın yeni zamanlar medeniyetine olan 
hasretimizdendir. Hele bu iıim, içinde 
günler ieçireceğimiz bir yere aid o 
lursa .. 

Edirnenin Avrupa oteli, adını aldı· 
ğı kıtanın bütün medeni vuıtalarına 
sahih olmamakla beraber, her bUyUk 
tchrimizde görmek istedilimis te
mizlikte bir otel.. Türk vatandqlığı 
hakkını aımı, bir italyan kadınla, al 
man kocası itletiyor. Fakat kötü bir 
sürpriz olarak, ilk gece, cibinlik tak
mak lüzumunu ıöylemezlene tatarcık 
dene.n cörünmcz beli, ıizi kaynar ıuya 
dü9mü9 ve üzerine kırmızı biber ekil 
mif kadar ha,ııyacaktır .. Ben, bir ıe· 
ce böylece hlflanda. 

Giiul bir latlfhtlf tarla•ı 
On iki aaate yakın ıüren blr tıren 

yolculuğunun verdiii yorgunlukla, 
ıcceyi otelde geçirdikten aonra sabah 
çok erken, gün batıaı Edlrnealyle gün 

doğuıu Edimesini kıyuhyabilmek i· 
çin ıokağa çıktım. Balkanlardan ge· 
len temiz ve serin bir rüzgar, temiz 
ve modern olmaya çok müsaid olan 
tarihi Edirne havasını harekete getir
miş.. Bu saatte uyuyanlara kalkıp ça
hflD&k enerjisi vermek iıter gibi .. E-
dirnede insanın tenbel olabilmesi i
çin; it yapmamak azminin hüceyrele
rine kadal" ıinınif olması l!zımdır 

Sabah kahvalt11ını, nerede yapabi
leceiimizi ıordu&um zaman Vidinli 
B. Hakkıyı sağlık vermiflerdi. Vidin
li B. Hakkı; sabahları dükkinında ıüt 
bulunduran ve öğleleri de, bütün ta· 
nınmıı vuıflariyle birlikte Vidin ke
babı yapan göçmen vatandatın adıdır. 
Çatalcayı geçince; göçmen adı kulak· 
larmısa, • Trakyadaki ~ni hayat tıl
amuının bir anahtarı rfbi ı•lecektlr. 

Vidinli B. Hakkının, henüz tama
miyle dolmamı9 dUkklnında, dumanı 

tüten bir ıüt bardağının, miı kokulu 
tere yağının ve Trakyanın hallı ıert 
buğdayından yapılmıf nefla ekmeği
nin karfısındayım. Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi en büyük tehirlerimiz ha
riç, diğer fehirlerimizde yabancılık 

vasfınız boynunuza asılmıf yafta gi

bidir. B. Hakkı da benim, bir ''yaban
cı,, olduğumu derhal anladı : 

"- Ankaradan geliyorum 1,, dedim. 

Eğer ltinis çokaa ve eğer aize so· 
rulması mukadder olan usun suallere 
cevab vennek istemiyorsanız; Ankara
nın dıfında ve hele Trakyada, nereden 
geliyorsunuz? sorusuna, kati yen An. 
karadan cevabı vermeyiniz. Fakat 
gönlünüz naaıl razı olur? Gönlünüz 
nasıl razı olur ki, kendilerini meaud 

eden kaynağın huretini çeken yıtın
lar anamda, ais, o kaynağın yanı ba

tuıdan relmft olmanın \'erdlfi bir gu-

rur ile konuımıyaaınıs An.kara IOıl 
kaldarında sunan saman gördUtunU. 
ve etrafını hayran hayran b&kman •a. 
tand .. tipini bilir mlsinb? BUtUn 
Türkiye, Ankarıdan uzak olan btltiln 
Türkiye; bu yeni kuruluıun yak~ 

nmda olmak hasretiyle yanıyor. Çan
kaya yolu, Dikmen aırtları. Çiftlill. 
ufalt caddeler, bUyUk mektebler, mo. 
dern yapılar, toprıtm altma inen " 
üstüne çıkan inp heyecanı. Anadolu
nun her tarafında maaallaflıut b~ 
deetan gibidir. 

Vidinli B. Haldcının, dUJrJcinında 
sabah ıütü içenler, benim Ankaradua 
geldiiimi duyunca baflarını w ean
dalyılarını, oturduium yere doiru çe
virdiler. 

Ve Ankarayı onlara, bir aütçil dUID
klnmda oturulabilecek uamt milddet 
içinde anlatmaya çalıftım. İçlerinde 
Ankarayı gönnilt olanlar vardı. Oıı• 
lar, ,ehre aid ıualler ıoruyorlaırdı. Yc
ni9ehirin büyüyüp büyümedilini, b..'t 
kanlıklar mahallesinin kurulufunu. 
ufalt yolları, yeni yapıları uzun uaun 
soruyorlardı. ... 

Manevralarda Trıkyanın bir kımıı ı 
fakat henib tamamiyle dolmamıt ve 
iflenmemit olan Çorlu ovuiyle gevre
ıini ıömıilf olanlar için Trakyayı 
gezmek fı&rt oluyor. Eğer; memleket 
kalkınmumın gös kerartan hamle 
aeyrl kuvvetinin nereden çıktığını " 
na11l organieı edildiğini anlaınak lae 
terseni.ı .. Bu arzusu olmayan ve hat
t!, garblr Trakyanm lrurulu,unu latıl• 
mlyen bir adam :kulaklarını ufır eden 
çekiç sesleri, toprafın altını ilıtUne 
getiren traktör homurtusu, vızıldayan 
arı, milıteriıizlikten dolayı baıka it 
arıyan kahveci, memleketin her tara
fından Trakyaya akın eden sanatkir, 
yemyeıil dekor içinde "-Burada bir 
lrurulut var!" diyecektir. 

••• 
Bir yan sokakta: kutuıunun anUne 

koyduğu yüksek sandalyaaını, kanape 
gibi kullanan tek bacaklı boyacı, is
karpinleri boyarken tordu: 
"- Bayım, bunlar nerenin malı? 
"- Ankararun. 
,._ Sağlamlılmdan belli

An.karayı bu kadar 11ven, Ankaraya 
bu kadar ltimad eden, ona bu kadar 
güvenen, kuruluşunu, saadetin! ona 
borçlu olan, onu örnek tutan bir yurd 
parçaaınr, bütün iç yüzüyle tanımak 
ne büyük zevktir J. 

Edime ıokaklarmın her gilnU, tc
hlrlerimiain bayram gilnU cuıhlığı İ• 
çlndedir. Çimento dolu kamyonlar, 
tuğla taşıyan arabalar, peynir teneke· 
leri dolu otomobiller, durmadan gelip 
gitmektedir. Yavaf yüryen ve etrafı. 
na bakınan, kahvede günün heder e
denler yok gibidir. Sokaklarda duy
duğunuz aözler hep yeni i•lere, yeni 
anlatmalara, yeni lnplara alddir. Ve 
a11l entereıanı, bütün bunları, hep bir
den, yalnız bizden olanlar konu,uyor, 

Saat aelds buçuk .. Umum müfettit
liğin büyük binaaının önünde iki jan• 
darına nöbet değitti.rtyor. Saat 8,5 : va
kıa devlet dairelerinin açılmuına da· 
ha yarım ıaat var. Fakat general Di· 
rik bu saatte odasındadır. Traky;ının 

tekil veruh değişmeainin mekanizma· 
ıını kurandan, yeni Trakyayı yapaıı 
kaynakların adını öğrenmek lbım.. 

"- General geldi mi? 

••- Bir saatten beri yukarıda ,, 
Kbım Diriği görmek için ne :ıusu-

s_! kaleme müracaat etmek lhımdır, ne 
de kart göndermek.. Onu, bir vatan
da' ıdatiyle, bir vatand&f olarak ıiya
ret etmek lbım.. 

Merdivenlerde birkaç memura rast· 
ladım: Trakyada köyde ba9layan kla· 
ıik saman mefhumunu yıkma milcad .. 
lesi, umum milfetti,liğin memur ~ 
1alarına kadar dayanımttır. 
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Yurdda bol miktarda merinos yetiştirmek 

için ah nan tedbirler faydalı neticeler veriyor • 
. 1 

Bursada merinoslaştırma 
işi hararetle devam ediyor Köy · kızları için bir 

okul açılacak 

l ~undan sonra h~r yerde yeni servet ~ayna-ı 
grmız olan Merınos sürülerini göreceğiz .... 

1 ..................................................................................... • ............ .. 

İımlrde yakalanan yankesici kadınlar 
İzmir1 (Hususi) - Şehrimizde Yıl

dız, Fatma ve Hayriye adında üç tane 
kadın yankesici yakalanmıştır. Bun
lann içinde Hayriye meşhur ve sabı
kalı bir yankesicidir. Güzelliği ve fCY· 
tan zekası sayesinde bin bir safdili 
dolandıran bu kadm, aynı zamanda 
çok güzel makyaj yapmakta ve günün 
rnuhtelf saatlerinde muhtelif kıyafet
lere girmektedir. 

Kendisini bir gün falcı kıyafetine 
ıokmakta, diğer bir gün masum bir ev 
kadını halini almakta, istediği bir za
ınanda da en şık bir kadın olmakta
dır. 

Hayriye, yanma aldığı Yıldız ve 
Patına ile Turan taraflarında dolaşma
ğa başlamış ve bir kuyudan ıu çek
mekte olan Zahidenin yanına sokul
muıtur. 

Suçlulardan Fatma. Zahideyi lafa 
tutmuş, Hayriye de Zahidenin arkada
tı genç bir kadına: 

- Kadınım ne dütünüyoraun. Kıs
metin açık mı, kapalı mı, gel falına 
bakayım! 

Demiş, GUlfidan ismindeki bu genç 
bayan da razı olmuştur. 

Hayriye evvela fal parasını almış, 
alırken de 4>ayanın cUzdanmdaki pa· 
ralarm mevcudiyetini hemen aezmi9 
ve fala §Öyle başlamıştır: 

- Adın ne söyle bakayım! 
- 'Gülfidan •• 
- Gül fidanım 1 Adın gibi gUzel11in, 

dilbersin. Bir baban, bir anan var. A
ma bunlardan hiç dirlik görmezsin, 
seversin, sevilirsin amma, dostların az, 
düşmanların çok, bunu bilesin!... 24 
yaşındasın, aklı başındasın, yananın. 
yakarsın kims

0

eciğe de duyurmazsın. 
. Bu hal biraz daha devam etmiş ve 

nıhayet bulunca falcılar hemen savuş. 
muşlardır. Artık Gülfidanın da cüzda.. 
nının aşınldığıru aöylemeğe hacet 
var mı? 

Fakat çok geçmeden paralarının a. 
şırıldığını anhyan bayanlar feryadı 
basnuılar, o civarda dola§an açıkgöz. 
ler de zabıta tarafından yakalanmıı
lardır. 

Yankesici kadınların ikinci Sulhce. 
zada duruşmaları yapılmıştır. 

Sabıkalı Hayriyenin yedi ay, Fat
manın iki ay hapislerine, Yıldızın bc
raatine karar verilmiştir. r............ ................ ........ .... .. . .. ... . ~ . . ........................ ... 

İzmirde Cumhuriyet Bayramı 

l:r.mirJe cumhuriyet bayramınJa vali, Yeni bir okulun Jn.:,.Je-
----~--- . . . . 

7 6 bin koyuna 
MERİNOS 

aıısı Yapıldı 
Burıa, (Huauai) - Koyunla

rımızın Merinoalaıtırılma11 da
vuı da tahakkuk etmek üzere
dir. Mevcud koyunlarımızın Me-
rinos cinsine çevrilmesi için köy
lü ve çiftçide büyük bir çalııma 

Mütehas•ıslar tetkikde 

Gölcük yepyen~, mpdern ve . 
cazib bir kasaba oluyor 

lzmit, (Hususi) - Vilayetimiz içinde yeniden 50 köy mekte
bi yükselmek üzere hazırlıklar devam ederken, yeni ve pek bü· 
yük bir memleket it ve hareketi de tahakkuk etmek üzeredir. 
Bu hareket kültür hayatımızda bir inkilab yapacak kadar kıy• 

1 metli ve ehemiyetlidir : Köy kızları öğretmen okulu açmak. 

var. Geçen sene Bursa ve civa- . p k 
rında 19 bin koyun ıuni surette a m u j 

·Türk kadını, iyi analık vasfı, kah-

k
. 1 t ·. • d ramanlığı, vatan severliği ile ne ka• 

re O esin e dar şöhretli ise parlak zekası ile de 
o kadar şöhretlidir. Şehirlerdeki ka• 

Merinos tohumiyle tohumlan-

mıtdı. 25 bı·n balya g·ıbı· Köylü Merinos cinsinin faydaıını 

uladığı ve kavradığı için hükUme-

tin bu teşvikini can ve gönülden ka- b ,· r faz 1 alık var 
bul etmiş ve bu işe dört elle sarıl-
mııdır. 

Adana, (Hususi Muhabirimizden) - 937 pamuk mahsulü
nün anbarlama işi bitmi1 gibidir. Çukurovanın 937 p_amuk re
koltesinde 25.000 bayla kadar bir fazlalık vardır. Bu yıl alman 
mahsul 185.000 balyadır. Bu rakamlar tahmin bürosunun ra
porlarına dayanmaktadır. 

dınlarımızın okuması karşısın.da, ka1 
kadrnrnın cahil kalması istenemezdi. 
Kültür bakanlığı ileri bir dü~Unce 
ile memleketimizde ilk· defa olarak 
köy kızlarına mahsus bir öfretmen 
okulu açmayı mlinasib gönnUş ve bu· 
nun vilayetimiz dahilinde yapılması• 
nı arzu eylemişdir. Köy kız öğret• 

men okulu Sapanca ile Arifiye ara~ 
sında bir sahada yükselecekdir. 

Bunun kurulmasına Kocaeli maarif 
müdürünün memur edilmesi muhte
meldir. 

Bu sene mıntakamızda 38 suni to
hum iıtaayonu açılmı,dı. Köylü bu 
istasyonlara o kadar büyük bir rağ
bet göstermişdir ki bu sene bu istas
yonlarda geçen enenin 19 bin raka
mına mukabil 76 bin koyun tohumlan
mışdır. 

Anbarlama işi son bulunca katf re-..-------------__.;...--
Haua modelciliği 

Maarif müdürlüğünde bir hava 
modelciliği kursu açılmıştır. Bu kura· 
da İspekter Ziya, vilayet öğretmenle· 
rine ders vermektedir. Şehrimiz öğ• 
retmenlerinin alaka ile takib ettiği 
kursda muvaffakiyetli tecrübeler ya· 
pılmaktadır. Her öğretmen yeni yeni 
modeller üzerinde etüdler yapmakta• 
dır. 

Bugün Buruda Merinosculuk en 
karlı bir iş haline gelmişdir. Bu iti
barla bu dava da halledilmiş sayılabi
lir. Çünkü kıvırcık yünün kilosu 60 
kuruşa satılırken Merinos yünü 150 
kuruşa satılmaktadır. Köylü bu müd
hiJ farkı kavramışdır • 

Mükafatlı Merinoı sergiıi 
Hükumet, halkın gösterdiği bu rağ

beti bir kat daha fazlalaşdmnak için 
mükUatlı bir Merinos sergisi açmak
tadır. Sergi bu sene önümüzdeki Ni
sanda açılacak ve 90 yetişdiriciye 

3150 lira mUkUat dağıtılacakdır. 
Bu sergide kazanmak için şu f&rt

Jar lbımdır : 
Elde mevcud sürünün en a.z yüzde 

seksenini Merinosa tohumlatmış ol
mak, çıkacak yavrulara iyi ve fenni 
şekilde bakmak, onlara müfettişlik

den verilen tohumla yonca ziraati 
yapmış olmaktan ibarettir. Merinos 
müfettişliği ayrıca yetişdiriciye yü
nün kilosu başına 15 kuruş prim ver
mektedir. 

Kamasinı 
Kınına 
Koyarken 

M;miaa, (Huıuıi) - Burada ur
ho~luk yüzünden çok garib ve çok 
hazin bir hadise olmuşdur : 

Muradiye köyünden kasab Osman, 

körkütük sarhoş olmuş, sendeliye ıen
deliye ihtiyar heyeti odasına girmiş

dir. kaaab Osman heyetin önünde ce
binden bir 'işe rakı çrkannış, · ve be
linden çıkardığı büyÜk bir bıçakla 
şişenin ağzını açmışdır. İhtiyar heye
ti büyük bir hayret içinde sarhoşa 

bakakalmış, fakat sarhoş büyük bir 
Uiibalilikle şişeyi azalar~ uzatarak : 

- Buyurun, içelim, keyfedelim 1 

Demişdir. Muhtar bu küstahlığa 

hiddetlenmi,, ve reımt bir dairede 

rakı içilemiyeceğini ihtar etmişdir. 

Kasab Osman ihtara aldırmamış, bir 
mikdar rakı daha içdikt.en sonra bıça
ğını kınına koymak istemişdir, fakat 

bulut gibi ıerhoı . olan kasab, bıçağı 
yanhglıkla kasığına saplamıştır. Sır· 

hof bunun acısının farkına bile var
mamışdır, etrafdakiler, biraz sonra 
kasabın bac•ğından kanlar sızdığını 
görmüşler : 

- Ne oluyor ? Diye haykırmışlar
dır. 

Yaralı sarhoşun tedavisine koşul
mu§. fakat it itden geçmiş, Oıman 
biraz sonra düşüb ölmüşdür. 

Bir nahiyede sevinen 
çocuklar 

Akyazı, (Husuıı) - Nahiyemizde 
Çocuk Esirgeme kurumu tarafından 
parlak bir sünnet düğünü tertib edil. 
mit, 28 fakir çocuk sünnet edilmiştir. 
Çocuklara yeni elbiseler de verilmiş. 

kolte belli olacakdır. Tahmin rapor
larına göre her bölgenin yetişdirdiği 

mikdarlar şunlardır : Adana merke. 

zi 52.500 balya yerli ve 20.580 balya 
klavland, Karaisalı, Kadirli, Kozan 

19.400 balya yerli ve 17.625 balya 
klavlend, Mersin, Tarsus, · Silifke 

30.500 balya yerli ve 7.095 balya klav

land (Bir balya 200 kilodur). 

Şu hale göre, bu 185.000 balyanın 

61.000 balyası klavland ve 124.000 

balyası da yerli pamuktur 

Meteoroloji istasyonundan alınan 

maJQmata göre, şimdiye kadar hiç bir 
sene, bu yıl gibi kurak geçmemişdir. 

Tenebbüt devresinde ovaya bir dam
la bile yağmur düşmemişdir. Bu sene 
ovaya mevsimsiz yağan yağmurların 
mikdarı ancak 50 mitimdir. 
Pamukların yetişme devresinde en 

cüzi bir yağmur yağmış olsaydı yir
mi bin balya fazla pamuk almak çok 
mümkündü. Mahsulün bereketli olma
masına rağmen randıman çok yükse\c
dir. 

Küçük memleket 
haberleri ___ _.. ...... , ....................... , .... ._. .. 

· X Menemen - Mustafa oğlu Sü. 
leyman adında 60 yşşında bir adam 

tırmandığı meyva ağacından düşerek 
ölmüştür. 

X iz.mir - Şehir hududu haricin

de· ucuz et satan mezbahalar kapan

mıştır. 

X Aydın - Belediye et buhranına 
mani olmak için bir kasab dükkanı aç-
mı9tır. 

İzmirde yeni otobüsler 
İzmir, (Hususi Muhabirimizden) 

- Belediyenin Kordon hattında ça
lışdırılm~k üzere getirttiği otobüsler 
seferlere başlamış ve bu mUnasebetle 
hilkfimet önünde bir tören yapılmı -
dır. Törende Vali ve belediye reisi 
birer nutuk söylemişlerdir. 

Van gölünde iıliyen gemiler 
ve yeni kurulan bir ıehir 

Van sremiai ve Tuicla bir lokanta 

.v~,. (Huauai Muhabirimizden) - Van gölünde Van ve Bitliı ge
~~l~rının ı~fere baıladığını bildirmi§tim. Gemilerin sefere batlaması 
butün muhıtte büyük bir memnuniyet doğurmuttur. Gemilerin ikiai 
de 10,2 mil aüratindedir. Gemiler çok konforludur. Gemilerin klon 
ve kamaraları Vagon Li tipindedir, gemilerde kalorifer vardır. Yatak
lar, gündü;ı kanape gece yatak vazifesini görmektedir, Gemiler. 60 
tar ton yük almaktadır. Gemiler 105 beygir kuvvetinde iki dizel mo· 
töriyle hareket etmektedir. 
Tuğ iskelesinde tesis edilen i§letme merkezinde büyük bir otel ve 

bü~k bir §antiye, ve 14 daireli bet pavyondan mürekkep memur cv
lerı yapılmı§trr. Tuğ küçük fakat aari bir tehir haline gelmittir, bura
daki otel, bütün tarkta benzeri olmıyan bütün modem konforu ha
vidir. Burada kanalizasyon t.ertibatıalmmııtır •. Şehir elektrikle aydın. 
latılmaktadır. Şehirde au teaiıatr da ikmal edilmiıtir. Buraaı iıtikba· 
Jin modern bir kaza merkezi olM:&kdır 

Gölcük 
İzmitin yanı başında yeni ve mo

dern bir yurd doğuyor : Gôlcük ... 

Gölcük, şimdi kuru, kavruk, kara 

bir toprak yığını halinde idi. İlk ba· 
kı~ta burasını bir köy sanırsınız •• F .. 
kat biraz tetkikden sonra o, ıizl ken

dine çekecçk ve bir kaza merkezinde 

bıılunduğunuzu hatırlatacaktır: 

Gölcükte uzun zamandanberi plln 

çizen Hollandalı miitehaasıı heyet, 

işini bitirerek memleketine dönmU,. 

dür. Bu heyetin çizdiği pl!na göre 

yakın bir istikbalde. GölcUk güzel ka· 
sabalarımızdan biri haline gelecek· 

dir. Burada ilx tip ev yapdmlacak 
bu evler memurlara ve işçilere tahılı 

edilecekdir. Evlerirt hepsi bahçe orta• 
sında olacakdır. 

Bir AtatUrk meydanı vUcude ıeti· 

rilecek ve meydana Atati.irkiln heyke

li dlkilecekdir. Bu şirin yurd parça• 

sının yolları . da asfalt olacakdır. 

C. Y.&:ıylrol 

Ergani ve guleman 

İki madenimizin 
açılma töreni yapıldı 

Maden, (Hususi muhabirimiz bildi· 

riyor) - Eti Bankın sahibi bulundu· 

ğu şark kromları türk anonim girke

tinin Guleman krom madeninin ilci 

kilometreyi aşan Ergani - Guleman 
maden nakline mahsus hava hattı bu· 
gün Umumi müfettiş Korgeneral Ab
dullah Alpdoğanın reisliği altında ve 
Eti Bank muııahhas heyetinin huzuru 

ile açılmıı,tır. 
Heyet bu açışı yaptıktan sonra, Er• 

ganiye gelerek Ergani bakır tirketf• 

nin yeni tesisatının temel atma tö~ 

nini yapmıs.tır. 
'Memlekete if ve refah temin eden 

bu iki törende yakın kazalardan gelen 
heyetlerle kalabalık bir halk kütlesi 
hazır bulunmuştur. Halk, kendisine 
yeni iş imkanları veren bir kurulutu 
coşkunca alkışlamıştır. 

Ergani senede 7000 ton saf balat 
istihsal edecektir. Bu mikdara bugUn• 
kü rayice göre, beher ton 50 ingifü 
lirası hesabiyle 375.000 ingili.z: lirasına 
tekabül etmektedir. 

Guleman kromlarından bir senede 
100.000 tonluk bir istihsal yapılacak
tır. Bu kromlann fob fiatı beş tona 
20 tlirk lirasıdır. 

Bu iki açılışla Eti Bankın üzerinde 
en modrn tesisleri yaptığı iki biiyUk 
madenimi2, işletmeye: açılmı' olmakta· 
dır. 
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Adliye bakanhğ,ı , 
Kriple kömürü 

'Ankara Adliyesi Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Ankara adliyesi için 100 ton 
kriple kömürü açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1750 liradır. 
3 - Muvakkat teminat mikdarı 131 

lira 25 kuruştur. 
4 - Eksiltme 12.11.937 cuma günü 

saat 15 de Ankara adliyesi binasında 
toplanacak satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - Fenni ve hususi §:Clrtnamesi An
kara C. müddei umumiliğinden para
uz olarak verilir. ( 4016) - 3-5927 

Ziraat.·b.qk~.tllıği ... 

Sulfat dö Stirilınin 
alınacak 

Ziraat Vekaleti satın alma komis
yonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliyle 50 kilo 
aulfat dö istiriknin satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2500 lira, 
ilk teminat 187,50 liradır. 

3 - Eksiltme (11. 11. 937) de saat 
on beşte Ziraat Vekaleti binasında 

yapılacaktır. 
4 - Şartnameler Ankarada Ziraat 

vekaleti satm alma komisyonunda 
İstanbulda ziraat müdürlüğünden pa
rasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektublan
nı teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla eksiltme saatından önceye ka
dar komisyona vermeleri. ( 4007) 

3-5957 

Demiryolu ray ferşiyatı 
eksiltmesi 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbekirden itibaren Irak ve İran 

hudularma kadar yapılacak demiryo 
lunun Diyarbekirden itibaren ilk yir
mi kiloemtrelik kısmının inşaatı ile 
ray ferşiyatı kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6-l 1-r37 tarihine te
eadüf eden cumartesi günü saat on -
birde vekfiletimiz demiryollar inşaat 
dairesindeki eksiltme komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 
sekiz yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 35750 lira
drr. 

4 - Mukavele projesi, takeometre 
plan ve profili, fenni şartname 91. B 
No. lı malzeme tipi, Baymdırlık işleri 
genel şartnamesi ,telgraf hattı şartna
mesi, ferşiyat talimatnamesi, vahidi 
kıyasii fiat cetveli ve çimento nor
mundan milrekkeb bir takım münakasa 
evrakı kırk lira mukabilinde demir
yollar inşaat dairesinden verilmekte
dir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyen
ler 2490 No. 1ı arttırr. ı, eksiltme ve 
ih ' e kanunu mucibince ibrazına mec
bur bulunduklan evrak ve vesaiki ve 
bilumum nafıa işlerin' -::ya demiryol 
inşaat işlerini y pabileceklerine dair 
Nafıa Vekaletinden _riJmiş 937 ak
vim senesi içinde muteber müteahhit
lik vesikalarını ve fiat tekliflerini ha
vi zarflarını mezkfir kanunun tarifatı
na göre hazırhyarak 6-11-937 tarihi
ne tesadüf eden cumart"!si günü saat 
ona kadar demiryollar in§aat dairesin 
deki korrııc;vona m:>.kl r ' 1 inde 
vermiş olmaları Hizımdır. (3944) 

3-5866 

· Mahkemelerden 
Ad değiştirme davası 
Ankara Asliye Birinci Hukuk mah

kemesinden: 
Ankara Demir frrka mahallesinde 

Saat Altında mukim Ali kızı Mirem 
tarafından açılan ve admın {Merih) 
olarak değiştirilmesine dair olan da
vanın yapılan duruşması sonunda: 

Mirem adının (Merih) ile değişti
rilmek suretile nüfusa tesciline ve ila
nı~a 22.10.937 gününde karar verilmiş 
olduğu ilan olunur. - 3-6093 

Ankara üçüncü sulh hukuk ha
kimliğinden : 

22.10.937 tarihinde tayyareden düşe
rek vefat eden hava şehidlerinden Fe
rit Orbay ve Tevfik Aytan ve Hik
met Özalpay ve Nureddin Mutlu ve 
İmat Akhunun terekelerine mahke
mece vaziyet edilmiş olduğundan bil
cümle alacaklı ve borçluların ve mi
rasçılarının vesaiki resmiyelerile be
raber bir ay zarfında 3 üncü sulh H. 
mahkemesine müracaatları ve alacak
larını vaktiyle kaydettirmiyenlerin 
miras<iıya ne şahsen ve ne de terekeye 
izafeten takib edemiyecekleri lüzumu 
ilan olunur. - 3-6100 

Amyant klingrit, çeilk 
tel ve halat 

İsmi, muhammen bedeli ve muvak
kat teminatı aşağıda yazılı muhtelif 
cins amyant klingrit ile çelik tel ve 
halatlar 2.12.1937 perşembe günü saat 
15 den itibaren ayrı ayrı kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizala
rında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa 
müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. ( 4041) 

İSMİ 
Amyant ve 
klingrit 
Çelik tel ve 
halatlar. 

Muhammen Muvakkat 
BEDELİ TEMİNAT 

13227,50 99!,06 

12000 900 

3-6098 

M. M. bakanhğı 

Gliserin yağı 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 

reği ile 245 bin tane madent portatif 
çadır kazığı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmus.tur. 

2 - fhalesi 20 teşrini sani 937 cu. 
martesi günü saat 11.30 M.M.V, sa
tma~ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 5273 liradır. Şart
namesi 403 kuruşa M.M.V. satm alma 
komisyonundan alınır, 

4 - Eksiltmeyegi recekler kanuni 
teminat ve 2490 saydı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarını ihale sa.a.. 
tından behemahal bir saat evvel M. 
M.V. satın alma komisyonuna verme
leri. (3674) 3-5459 

Dural ve alüminyom 
malzeme 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 18690 kilo dural ve 6310 kilo a

leminyum malzemesiyle 100 kilo txr· 
tılh aleminyum saç ve 20.000 adet a
leminyum kapsul kapalı zarfla eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 109.000 lira 
olup ilk teminat parası 6700 liradır. 

3 - İhalesi 4 ikinci teşrin 937 per
ş.embe günü saat 15 tedir. 

4 - Şartnamesi 545 kuruş mukabilin· 
de M.M.V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. Muhabere ile şartname gön
derilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
yılr kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektublannı ihale gilnündeı 
en geç bir saat evetine kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3414) -- 3-5091 

Çift erat karyolası 

alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 25 ı; 

ra olan 300 çift erat karyolası kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ltk teminat parası 562 lira 50 ku. 
ruştur. 

3 - İhalesi 3. ikinci teşrin 937 çar· 
şamba günti saat 11 dedir. 

4 - Eksiltııneye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile birlikte teminat 
ve teklif mebuplarını ihale gününde 
en geç bir saat eveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

{3892) ~ 3-5754 

Yağ alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan : 
3400: 2500 kil<M>u 2000 lira olarak 

tahmin edilen değre yağı açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: 
5.11.937 cuma günü ııaat 14 dedir. tık 
teminatı 150 liradır. Şartnamesi M.M. 
V. satın alma komisyonunda görülür. 
Eksiltmeye gireceklerin teminatlariy· 
le birlikte 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde istenen belgelerle ihale 
gün ve vaktinde M.M.V. satın alına 
kıomisyonunda bulunmaları. (3910) 

3-5781 

Kayseri için linyit 
kömürü alınacak 

M. M . V . Sat m Alma Komiııyo

nundan : 
1 - Beher tonuna biçilen ederi 11 li

ra olan 1600 ton linyit kömürünün 
Kayseri tayyare fabrikasının deposu

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: nun içinde teslim edilmek suretile ka-
1 - Hepsine biçilen ederiseksen palı zarfla eks.iltımeye konmuştur. .. 

bin dört yüz altmış lira olan iki yüz 2 ~ Tahmin edilen bedeli 17600 lira 

1300 : 1400 kilosu 2000 lira olarak 
tamin edilen gliserin yağı açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 
5.11.937 cuma günü saat 11.5 dadır. 
tık teminatı: 150 liradır. Şartnamesi 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
görülür. Eksiltmeye gireceklerin t : 
minatlariyle birlikte 2490 sayılı kanu 
nun 2, 3 maddelerinde yazılı belgeler
le ihale gün ve vatkında M. M. V. sa· 
tın alma komisyonunda bulunmalart. 

(3909) 3-5782 

Portatif çadır direği 

yirmi iki bin madeni portatif çadır di- olup ilk teminat parası 1320 liradır. 

Kayın traversi eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden: 
Aşağıdaki cetvelde parti mHctarla rı yaz ıh olan ceman 172949 adet normal ve 189 adet İngiliz makasbk ka

yın traversi altı parti ve 16 ikinciteş rin 937 salı günü saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak 
surette kapalr zarf usulü ile eksiltme ye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Her partiye ait eksiltme şartname si ve teferruatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada 

Vekalet Malzeme müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektublarını cetvelde hizalarında gösterilen 

muvakkat teminat ve talimatnamesine göre Vekaletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 
16 ikinciteşrin 937 salı günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekalet malzemeMüdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Mikdarı Muhammen Muvakkat Şartnamesi Kesileceği Devlet 
Par- Normal İngiliz bedeli teminat bedeli ormanı 

tiler adet makashk Lira Krş. Lira Krş. Lira Krş. -I 45136 189 104663 30 6483 17 5 23 Kocaeli vilayeti Geyve kazasındaki 

Karagöl ormanı. 

II 16366 37641 80 2823 14 1 88 Kocaeli vilayeti Geyve kazasındaki 

Gümüşdere H anyeri ormanı. 

III 15085 34695 50 2602 16 1 73 Kocaeli vilayeti Hendek ka.ıaamdaki 
Aksu, Göktu ormanı. 

IV 30835 70920 50 4796 03 3 55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 
Çamdağr Atbaşı ormanı. 

v 24003 55206 90 4010 35 2 76 Kocaeli vilayeti Karasu kazasmdak; 
Mollahasanpınarı ormanı. 

vr 41524 95505 20 6025 26 4 78 Kocaeli vilayeti Hendek kazasmdaki 
Keremali - Harakh ilstü ormanı. 

Eksiltmelere hususi orman sahiblcri de girebilirler. 
~4048) 3-6070 

3 • İhalesi 19 ikinci teşrin 937 cuma 
günü saat 15 dedir. 

4 • Eksiltmeye gkeceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin· 
de istenilen belgelerHe birlikte temi
nat ve teklif mektuplarını ihale günü 
en geç bir saat evetine kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

( 4062) - 3-6096 

Gıresyağı 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 

4500 : 4600 kilosu 2000 lira olarak 
tahmin edilen gıres yağı açık eksilt
meye konmuştur. Eksiltmesi 5.11.937 
cuma günü saat 14.30 dadır. İlk temi
natı 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülür. 
EkSıiltmeye gireceklerin teminatlariy
le birlikte 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
maddelerinde istenen belgelerle ihale 
gün ve vaktmda M. M. V. satın alına 
komisyonunda bulunmaları. 

(3913) 3~5778 

Vaizleni yağı 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 

2650 : 27 50 kilosu 2000 lira tahmin 
edilen vaizleni yağı açık eksiltme ile 
satin alınacaktır. Eksiltmesi: 5.11.937 
cuma günü saat 11 dedir. İlk te.mina
tI: 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülür. 
Eksiltmeye gireceklerin teminatla
riyle birlikte 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte M. M. V. satın alma komisyo
nunda ihale ( gün ve saatında bulun-
maları. (3912) 3-5779 

··p. T. T .. · 
Transf armatör binası 

eksiltmesi 
P . T. T. Umum Müdürlüğünden : 

1 - Eti mesutta in§a edilecek (5054) 
lira (27) kuruş keşif bedelli transfor
matör binası açık eksiltmeye konul
muştur. 

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

zartesi günü saat 15 de P.T.T. umumi 
mildürJüğü binast içinde toplanacak 
artırma eksiltme komisyonunca yapı
lacaktır. 

4 - Şartname ve plinlar 25 kuruş be
del mukabilinde Anka.rada P.T.T. Je
vaznn müdilrlüğlinden, İstanbulda 
Beyoğlunda Ayniyat şubesi müdürlü-
ğünden alınacaktır. .. 

5 - Taliplerin kanuni vesaik ile ve 
muvakkat teminatlarını P.T.T. vez
nelerine yatırdıklarına aid makbuz ve· 
ya banıka teminat mektubu ile yukarı
da yazdı tarih ve saatte komisyona 
müracaatları. ( 4054) - 3-6097 

Zabıt katibi alınacak 
Divanı Muhaaeb.at Riyasetinden: 
1 - Divanı Muhasebatta münhal 

bulunan 25 lira maaşlı bir zabıt ki· 
tipliği için müsabaka ile memur alı -
nacaktır. 

2 - İmtihana kabul için en az yir
mi lira asli maaşlı resmi memuriyet -
lerde asil olarak bulunmuş olmak la
zımdır. Namzetlikte veya ücretli va
zifelerde bulunmuş olmak bu hakkı 
vermez. Yüksek mekte.b mezunları 

için bu maaş kaydı aramlmaz. 
3 - İmtihanda aynı derecede mu -

vaffak olanlar arasında birinci derece
de tahsil ikinci derecede memuriyet 
derecesi te.rciha esas tutulur. 

4 - Yüksek tahsili bulunup as -
kerliğini bitirmemi~ olanlar namzet 
olarak alınırlar. 

5 - imtihan 5 - T. sani - 937 cuma 
günü saat dokuz buçukta Divanı mu
hasebat binasında yapılacaktır. 

6 - İstekliler 4 - 11 - 937 akşamına 
kadar arzuhal ile vesikalariyle birlik
te Divanı muhasebat riyasetine müra.. 
caat ede.c~klerdir • 

Bu tarihe kadar müracaat etmeyen 
veya müracaat edip te vesikalarını ida 
rıeye vermiyenler imtihana kabul edil
mezler. 

7 - İstenilen vesikalar §Unlardır: 
Nüfus hüviyet cüzdanı, tahsil vesika· 
eı, askerliğini ifa etmiş veya en az bir 
sene tecil edilmiş olduğuna dair vesi
ka, memurin kanununda yazılı memu
riyete mani rahatsızlıkları bulunmadı
ğını sarahaten gösteren resmi tabib 
raporu. (4006) 3-5910 
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Ankara Levazım 
Amirliği 

Selimiye kışlasının 
çatı tamiratı 

Ankara levaznn amirliğinden ı 
1 • Sclimiye kış.la.sının tamiri 8./ 2. 

teşrin 937 saat 16 da FmdDkhda İstan
bul komutanlığı satın alma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 • Muhammen keşif bedeli 25110 
lira ilk teminatı 1884 liradır. Şartna
mesi hergün öğleden evel komisyonda 
görülebilir. Teklif mektupları ihale 
saatinden bir saat eveline kadar kabul 
olunur. İsteklilerin kanuni vesikala
riyle belli gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3965) - 3-5860 

Pazarlıkla kuru ot 
sa tın alınacak 

Ankara levazım amirliğinden : 

Kırklareli tüm hayvanatının ihtiya
cı için kapalı zarfla alınan 800 ton ku
ru ota verilen fiat Kor komutanhğınca 
pahah görüldüğünden tekrar pazarlık
la satın alınacaktır. Muhammen fiatı 
3 kuruş 50 santim olup tutarı 28000 li
radır. İlk teminatı 2100 liradır. Şart
namesi hergtin Kırklareli tüm satın 
alma komisyonunda görülebilir. Pa
zarlık günü 8.11.937 pazartesi gunu 
saat 16 dadır. Şartname ve evsafı 140 
kuruş mukabilinde talep edenlere ve
rilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 inci 
maddelerindeki vesikalarile belli gür 
ve saatte tüm satın alma komisyonuna 
müracaatları. (4011) - 3-5913 

Arpa alınacak 

2 -11 .1937\ 

Belediyeler 
Pazarlıkla sömikok 
kömürü alınacak 

Ankara Belediyesinden; 

Belediyeye alınacak 210 ton s;; 
kok kömürü bir ay zarfında pazarlı 
almacağmdan isteklilerin her siilı 
cuma günlerıi saat on buçukta bele 
ye encümenine müracaatlarz. ( 4oszl 

I 3-611)6 

Gürgen ve tahta 
parçası alınacak 

Ankara Belediyesinden: 

1 - Belediyeye alınacak 35 ton ~ 
gen ile 10 ton tahta parçasına iste~ 
çıkmadığından açık eksiltmesi on f' 
uzatılmıştır. 

2 • Muhammen bedeli (1040) ıit' 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (78) liradıt; 
4 - Şartnamsini görmek istiyenıerif 

hergün yazı işleri kalemine ve is;1~ 
lilerin de 9 teşrinisani 937 aalr gı'°', 

saat on buçukta belediye encüınetıid 
müracaatları (2083) - 3·6107 

Şehirde yapılacak 

yol eksiltmesi 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Şehirde yapılacak yol inşaatı tJ 
beş gün müddetle kapalı zarfla ,ı 
siltmeye konulmu~tur. 

2 - Keşif bedeli (30000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2250) Jitf 

dır. 

4 - Şartname ve keşifnamesini gör 
mek istiyenlerin hergün fen i§lt~ 
müdürlüğüne müracaatları ve ihale 1 
teşrinisani 937 cuma günü saat on bir 
de belediye encümeninde yapılacağıtl' 
dan isteklilerin teminatlarile birli)(!' 
teklif mektuplarını saat 10 na ka~ 
belediye encümenine vermeleri. 

(4084) - 3-6108 

Y enişehirde. arsa 
artırması 

Ankara levazım amirliğinden 
1 - 650000 kilo arpa alınacaktır. Ankara belediyesinden ı 
2 - Tahmini bedeli 29250 lira olup.. 1 • Yenişehirde 1087 inci adada 'J 

d·y• 
muvakkat teminatı 2198 lira 75 kuruş- parselde 164 metre murabbaı bele ı ~ 
tur. malı arsa on bet giln milddetle aÇ 

3 • Şartnamesini görmek istiyenler artırmaya konulmuştur. 
bir lira kırk altı kuruş mukabilinde a- Z • Muhammen bedeli { 492) Hraôt1' 
labilirler. 3 - Muvakkat teminatı (36.90) li.tf 

4 • Eksiltme kapalı zarf usuliyle o- dır. 
lup 15.11.937 pazartesi gtinü saat 9 da 4 • Şartnamesini görmek JMiyenY 
Urfada askeri aatın alma komisyonun- rin hergün yazı işleri kalemine ve 'I 
da yapılacaktır. t:eklilerin de 12 te~ni sani 937 dJil' 

5 - Teklif mektupları 15.11.937 pa- günü saat on buçukta belediy~ ~t 
zartes.i günü saat sekize kadar satın menine müracaatları. 
alına komisyonuna makbuz mukabilin- ( 4085) - S.6109 
de verilmiı, olacaktır. Bu aaatten son- y • • 
ra mektuplar kabul edilemez. enışehırde .arsa 

6 - Şartnamesinin 4. üncü maddesin- 1 
di! istenilen ticaret odası ve sair vesi- sa tI ryor 
kalar muvakkat teminatı konulduğu Ankara belediyesinden ı 
zarf içerisine konulacaktır. (4010) Yenişehirde 1152 inci adada t par 

3-5914 selde 700 metre murabbaı belediye 1'1" 
Çamaşırlık ve lı arsa bir ay zarfında pazarlıkla ,ati" 

lacağından isteklilerin her cuma °" 
nevresimlik salı günleri saat on buçukta beledif' 

bez alnacak 
encümenine müracaatları. 

(4086) -- 3-6110 
--~~~~~--~~~~~--~ Ankara levazım amirliğin.den : 

1 - Askeri mektebler ihtiyacı için 
75217 metre çamaşırlık nevresimlik 
bez 18.11.937 saat 15 de Tophanede İs
tanbul levazım amirliği eatın alma ko
misyonunda kapalı zarf eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19556 lira 42 
kuruş, ilk teminatı 1466 lira 73 kuruş 
tur. Şartname ve nümunesi komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evelisine kadar ko
misyıona vermeleri. (4064) - 3-6095 

Safranbolu birlikleri 
için un alınacak 

Ankara levazım i.mrliğindn : 
1 • Safranbolu birlikleri ihtiyacı i

çin 134000 kilo un kapalı zarfla 18.11. 
937 saat 15 de Safranbolu askeri satın 
alıma komisyonunda alınacaktır. 

2 • Muhammen bedeli beher kilosu 
14 kuruş ilk teminatı 1407 liradır. 
Şartnamesi hergün öğleden sonra ko
misyonda parasız görülür. Teklif 
mektupları belli aaatdan bir saat eve-
1ine kadar kabul olunur. 

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

Yulaf alınacak 
Ankara levazım i.mirliğindeıı : 

1 - Harb akademisi süvari grııf'~ 
hayvanatı için 300 ton yulaf 15.ıt.93 
saat 15 de Tophanede İstanbul l~; 
zım satın alma komisyonunda kaP,ı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. . • • 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ıl 
teminatı 1125 liradır. Şartname ve 11~· 
munesi kıomisyonda görülebilir. tste~' 
lilerin kanuni vesikalarile teklif ıııer 
tublarını ihale saatinden bir saat e.,,. 
line kadar komisyona vermeleri. 

( 4056) - 3~001 

Açık eksiltme ile 
alınacak pancar 

Ankara levazım amirliğinden ı 

1 - Ankara serum ve aşı evi tecrii~ 
hayvanatı ihtiyacı olan 16800 kilo pı>' 
car 9/ 2. teşrin / 937 aaat 15 de An~ 
levazım amirliği satın alma komi•>"°' 
nunda açık eksiltme ile alınacaktJ'"ı• 

2 - Muhammen bedeli 840 lira. 1 

teminatı 63 liradır. Şartnamesi her~ 
komisyonda parasız görülür. İ•te1',11 
lerin kanuni vesika ve teminatlı!• , 
belli gün ve saatte komisyonda buıı.ı" 
malan. (4012) - 3-5912 

Arpa ve sade yağ alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : ( 

1 - Diyarbekirdeki birlikler ihtiyacı olan apğıda yazıh iki kale111 ~. 
ve hayvan iaşe maddesinin eksiltmesi Diyarbekir levazım amirliği satırı 1 

ma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün bulunulan yerin te"~ 
zım amirliğinde görülebilir. Teklif mektupları bir saat evetine kad~, 
kabul olunur. İsteklilerin muktazi vesaikle belli gün ve saatte komisYo11 

bulunmaları. (3998) 

Cinsi 
Arpa 

Sade yağ 

Miktarı Muhammen 
Ton bedeli 
612 22950 

21 
(3998) 

15750 

tık Eksiltme Eksiltme 
teminat şekli tarihi saat 
1721,25 kapalı zarf 10. 2. teşrin 14 

937 
1181,75 " ,, •t .. •• 11 

$-5900 

• 
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EN GÜZEL 

Polis Kimyager ve mühedis 
isteniyor 

................................................... 
Kayıb el. ~nlası 

Bir eczacı ve bir ebe 
alınacak 

Keçlburlu kükürtleri türk anonim 
ıirketindcn : aranıyor 

Ankara Polia Enıtitüıü Müdürlü. 
lündenı 

Ankara polis enstltUıU için 30 lira 
uli maaşh bir eczacı ve 20 lira ult 

"lnaaf h bir kabile veya heDıflre aranı
• Şeraiti lblmeyi hala olanların 

doğruca pollı enıtitilıU mildUrlUIUne 
müracaatları. - 3-6105 

Şirketimizin Kcçiburludaki fabri
kası için bir kimyagerle bir topograf 
mühendisi alınacaktır. Ev ve evin 
tenvir ve teshini 9irkete aiddir. 

30 hlrJnclte§rin sabah sa
at altıda Ankara Palas ö
nünde bir altın el çantası 
kayholmu§tur. İçinde uzun 
pembe kadın eldiveni ve ea
tre vardır- Çantayı bulanm 
mükiilat mukabilinde Elek
trik Şirketine getirmesi 

Taliblerin tertUmei h alleri ve bon
ıervlılerlyle Şirketin Ankarada Eti 
Bank binasındaki merkezine mUraat 
etmeleri ilan olunur. (4055) 

3--6002 

Emniyet umum müdürlüğünden 
Cinai Miktarı Beherinin bedeli %7,S teminat MUnakaaa 

kllo Ad Kr. St. Lira Kr. Tarihi Saati 
Tavuk 
Hindi 

500 ot 50 ) 
200 ,. 120 ) 36 75 9.11.937 11 sah 

Tue erik 200 
Taze kaysı 100 
Taze vi,ne 100 
Elma 300 
Ayn. 200 
Taze zerdali 100 

lıpanak 2000 
Pr11a 2000 
Havuç 150 
Kereviz 800 
Tue aofan 200 
X.amabahar 300 
lemb otu 300 
Tue balda 800 
Yetil aalıta 1000 
Marul 1000 
Enginar 200 
Çah faaulycıi 150 
Ayte kadın 1000 
Taze barbunye SOO 
Dolmalık kabak 800 
Dolmalık biber 300 
Sivri biber 20 
Patlıcan 700 
Domates 800 
Lahna 1000 
Taze bezelye 250 
Taze bamye 200 
Salamura yaprak 20 
Bal kabağı 200 
Hıyar 1000 
Maydanoz 1200 
Pancar 250 
Taze yaprak 50 

400 
10 

100 
100 

ı.s 
25 
10 
10 

Demet 

Adet 
Adet 
Adet 

Adet 
Demet 

Kuru üzüm 
Kuş üzümü 
Kuru erik 
Kuru kayır 
Çam fıstığı 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Badem içi 
Limon 
Makarna 
İrmik 

1500 Adet 
1500 

Un 
Nipsta 
Pirinç unu 
Şehriye 

200 
500 
25 
50 

250 

10 ) 
20 ) 
20 ) 
20 ) 
10 ) 
12,50) 

8 ) 
s ) 
5 ) 

ıs ) 
1 ) 

20 ) 
15 ) 
10 ) 
2,50) 
7 ) 

l3 ) 
15 ) 
12 ) 
20 ) 
12 ) 
12 ) 
15 ) 
10 ) 
7 ) 
5 ) 

20 ) 
20 ) 
50 ) 
6 ) 
5 ) 
2,50) 
5 J 

ıs > 
30 ) 
27 ) 
25 ) 
50 ) 
75 ) 
20 ) 

100 ) 
ııo > 

3 ) 
27 ) 
20 ) 
15 ) 
25 ) 
25 ) 
30 ) 

11 44 9.11.937 14 salı 

• 

109 58 9.11.937 14,30 salı 

67 50 9.11.937 15 salı 

ı - Ankara Polis Enstitlisünün ihtiyacı için cins m"ktarı muhammen 
bedeliyle ilk teminatları, ihale gün ve saatleri yukarıda ;azılı ~rzaklar par· 
ti parti açık ~ksil~c usuliyle m_ünakasa~a .konulmuştur. 

2 - Bu ışe aıd ~rtnamelerı .~lmak ıstıyenlerin Emniyet umum müdür 
lilğü satın alma komısyonuna muracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek. istiyenle.~ te.minat makbuz veya banka mcktu 
bunu 2490 sayılı kanunun 2 ınci ve 3 uncu maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3969) _ 3-5892 

mercudur. 3 - 6089 

Jandarma 
Yol tamiri ve duvar . 

ınşası 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satm Alma Komayonun
dan: 

Jandarma genel komutanlıfı önün· 
deki ufaltın tamiri emniyet dıvarı vr 
demir kapı inJaıı 3.11.937 pcrıembe 

ıünU saat onda pazarlık ıuretiyle 

ihale edilecektir. 
Keşif ve tahmin bedeli 938.63 dokuı 

yüz otuz sekiz lira altmıt Uç kuruş O· 

lan bu tamirat ve infltlta atd fartnamt' 
ketif huliaa c~dveli ve krokiıi hergUn 
komlıyonda görUlebilir. 
Pazarlığı karıtnıak iıtlyenlcrin bel 

1i gUn ve saatinde (70.40) yctmif liı 
kırk kuruşluk ilk teminat ve Nafııı 

alrnmıf ehliyet veıikalariyle komiıy• 

na ba9vurmaları. (3908) - 3-5773 

Ankara Valiliği 

Toprak tesviyesi 
ve şose 

Ankara Valilitinden : 
Keşif bedeli 20695 lira 65 kuru9tan 

ibaret bulunan Ankara Etirnesud rad
yo iıtasyon iltisak yolunda toprak tca· 
viyesi sınai imalat ve makadam 90aa 
in,aatı kapalı :ıarf uıuliyle eksiltme· 
ye çıkarılmıştır. 

İhaleıi 3 teşrini sani 937 çarşamba 

gUnU sut 15 de Ankara vilayeti nafıa 
müdilrlüğü odasında yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 1553 

liralık muvakkat teminat mektubu ve
ya makbusu, ticaret odaıı vesikası ve 
nafıa vekaletinden alınmış 937 senesi
ne aid müteahhidlik vesikasiyle bir· 
tikte saat 14 e kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

İstekliler, keşif evrakını ve ,artna 
meleri hcrgün Nafıa müdUrlüğilndt 

görebilirler. (386S) - 3-5710 

Vilôyetler 
Hastane yapılacak 

Afyon Vilayetinden: 
Vilayet merkezinde yaptırılacak 

"169784'' lira "93'' kuruş keşif bedelli 
memleket hastanesi in,..atı kapalı zarf 
usuliyle 15 - tctrinisani • 937 tarihin
de saat 15 de Daimi encilmc.nde ihale 
edilmek üzere eksiltmeye konulmuş
tur. 

İnşaatın önümüzdeki senelere de 
sirayeti halinde malf sene içinde tah
sisattan fazla iş yapıldığı takdirde üst 
tarafı 938 büdcesinden verilecekti. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte
feri diğer evrak 8 lira 49 kuruı btdel 
mukabilinde Afyon, İstanbul ve An
kara nafıa mildürlliklerlndcn alına • 
bilir. 

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

.................... 
Küçük il&n 

ŞARTLARI 
Dört 11tırlılı: ını,u1ı: fllnlardın
Blr defa için 38 kuruı 
İki defa ı,in il lrunaı 
ü, defa ı,ın 70 lı:uruı 
Dört defa ı,ın IO lı:uruı ılınır. 
Devamlı 1ı:u,u1ı: lllnların her defası 
ı,ın 10 lı:uruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredllecelı: bir ilin ı,ın 140 kuruı 
alınacaktır. 

Bir lı:ola7lılı: olmalı: U.ıere, her utır, 
kelime aralarındaki boıluklar mllıtea
nı 30 harf itibar edilmiıtlr. Bir kU,Uk 
ilin ızt harften ibaret olmalıdır. 
DC>rt aatırcian fazla her ııtır için ay
rıca 10 lruruı alınır. 

111 ı111111r111111111111111111111111111ıı1111u 111111 

Kiralık 1 - 2 oda - Mobilyalı, 
banyolu. İtfaiye meydanında Kurtu-
lut Apartımaıu No.ı 3-6087 

Kiralık • 2 odalı daire - Su ile 21 
lira. Yenişehir. Yiğitkoşun sokak No. 
14 asfalta yakın su, gaz, elektrik var 
üıtUndekilere ve Tl. 3480 17 ye sor. 

3-6088 

Kolöriferli daire - Altı oda, banyo 
v. s. Çankaya caddesi, SarıkÖ§k karıı-
11, No : 49. Şekerci Hacı Bekire mUra-
caat, Telefon: 3050 3--6018 

Bir oda - Aile yanında, möble ve 
banyolu Yenitehir Tuna caddesi. Yi-
fitkogun S. 15 3-5974 

İsteklilerin Safıa Vekaletinden 
937 senesi için alınmıı. en az 100.000 
liralık müteahhitlik veıikası göster • _S_a_ı_ıl_ık __ ı 
melcri ve teklit mektuplarının 15 tt'Ş· 
rinisani 937 paz.ırtesi gUnU ıaııt on • 
beşte Daimi enclimen riyasetine gön
dı:.rmeleri USn ot•mur. (4034. 7271) 

Kiralık oda - Yakınlık. Merke.d 
teshin. Karaoğlan Çiftlik mağuaar 

yanında Merkez apartıman birinci 

3 - Ci982 

Mersinde Atatürk 
abidesi projesi 
müsabakası 

Merain Şarb~hiından ı 
Mersinde şehir miltchaaıısı tarafın

dan tcsbit edilen yerde dikilecek Ata
türk Abide projesinin tanzimi için bir 
mUaabaka açılmıştır. 

1 - Bu müsabakaya lştirlk edccekle· 
rin türk tebaası olmaları ,arttır. 

2 - Huırlanan proje ve maketler 21 
ikinci kinun 938 cuma gününe kadar 
Mersinde belediye dairesinde müte
şekkil abide komiıyonu namına bele-
diye reisliğine gönderilecektir. . 

Ucuz satılık ev - Yeniı.chir Demir daire. 3--6050 
tepe Fevzi Çakmak sokağı 11 No. lu 
hane satılıktır. 2. katında dörder oda Ucuz liıe ldtabları - Az. kullanıl. 

bodrumda ve en Uıt katında birer 0 • mı§. (V. B. - Posta kutusu 401 • 

dası havagazı, elektrik te1iatı bUyUk 

bahçesi vardır. Görmek istiyenler hane 
dahilindekilerino pazarlık için 3900 
telefon numarasiyle görilşebilirler. 

3-5976 

Kfralrk ı 

Kiralık aparbman - Yenitehir Ha
vuzbaı.ı Kazımözalp caddesi methalin
de Mükerrem Apartımanında 4 odal,ı 
bir salonlu, kaloriferli, konforlu daire 
kapıcıya müracaat. 3-6985 

Kiralık mobilyalı bir oda - Yeni
ıehir İnkılab sokak No. 4 alt kat. 

Ankara) adreıine yazı ile... 3-6063 

Müıait ıartlarla - KİRALIK ODA 
Yeniıehir İsmet İnönü cad. No. 74 

3-6064 

Kiralık - Yenltehlr Yükael cadd&o 
sindeki Gcnbark apartımanmda 4 ve 
beı odalı ferah ve konforlu 2 daire eh
ven fiatla kiralıktır. Telefon: 371 S 

Kiralık ev - Dört oda, iki salon, 
1 üks banyo, muşamba döşeli - asfalt 
üzerinde. Kavaklıdere GUvcn mahalle
ıinde. No. 31 - her türlil konforu ha• 
vidir. Müracaat. Telefon: 1771. 
3- 5948 

3 • Bu milsabakaya aid şartname vr -------------
abide dikilecek yerin hali hatır ve 

3--6086 
İt VcrenJcr: 

müstakbel planları parasız olarak be 
lediye reislf f inden alınabilir. 

4 - Müsabakaya dair başk&ca izahat 
ve malCunat belediye reiıllğlndcn iste
nilir. (7274-4036) - 3-5989 

Kandilli rasathanesinde 
inşaat 

fıtanbul Nafıa Müdürlüğünden ı 

Kiralık ev - Çankaya caddesi Bel
çika sefareti bitiıieinden yukarı çıkan 
Olgunlar sokağının yukarı bagında 
tam nezaret ve konforu haiz Bakan· 

lıklara 2 dakika mesafede pembe 
renkli 3 oda 1 hol ayrıca bir sandık 
odasından ibaret 12 numaralı ev eh· 
'Y'en fiatla kiralıktır. GCSrmek için alt 
kata görüşmek için de Merkez banka· 
ıında Nureddin Adile mUracaat. 

3-6065 

1 
Muhaıebeci - AskerUğtnt yapmı1-

iıeyi bitirmit bir muhaı;ebeci istenili-

yor. Dil bilen kayırılacak (P. K. 469 

Ankara) Şeraitin bildirilmesi 

Müteferrik ı 

Ede soyu efradına - Sarih adresi
nizi aşağıdaki adresime lütfen bildir· 
meniıi rica ederim. Hulki Ede - Poıta 

K : 469 Ankara, 

10.11.937 çarşamba gUnü saat 15 de ------------- Günü aıününe nakliyat - Yapacak 
olan ekspres servisimiz için ücretli üç 
tajiycr alınacaktır. Ankara Anbarı 

U. N. Evine mUracaat, 

İstanbulda nafıa müdürlUğündc 
(32074,06) lira keşif bedelli Kandilli 
rasathanesi mıknatis ayar ve yazıcı 

daireleri intaatı ile diğer muhtelif 
yerlerdeki inşaat ve tamirat işleri ka
palı urf usullyle ekıiltmcye konul-
muftur. e 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, huıuıt "' fennl ,artname
leri, proje ketif hullaaıiyle buna mil· 
teferri diğer evrak (Ull) kuru' mu
kabilinde daireıinde verilecekltr. 

Muvakkat teminat (2406) liradır. 
İlteklilerin teklif mektuplarını ve 

en az (20.000) liralık bu ite benser it 
yaptığına dair Nafıa vekilcinden al
mış olduğu milteahhidlik ve ticaret o
dası vesikalarını havi kapalı zarfı 10. 
11.937 çarşamba gUnU ıut 14 de kadar 
İstanbul Nafıa müdürlüğüne verme· 
leri. (6890 - 3819) - 3-S776 

Kazalar - ~ 
Hükümet konağı 

yaptırlacak 

Beıiri kaymakamhimdan ı 

Be9iri kazatı merkezinde yeniden 
yapılacak olan 20005 lira 44 kurut 
l>;deli keşifli hükümet konağının tah
sısatı mevcudc ı 5000 liralık kııımları 
kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme gUnü 10 ikinci te9rin 
937 Ç&rpmba günü saat 15 de tcnsib 
edilecek, Be,lri kaymakamlığında ya
pılacaktır. 

. 2 • İstekliler evrakı fcnniyesini Si
ırt Nafıa mildilrlUfUnde ve Betiri 
kaymakambfında okuyabilirler. 

KONFORLU DAiRE - Havuz 
baıı Karanfil 10kakta 2 oda, 1 hol, 3 

balkonlu Telefon: 3079 3-5989 
s 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ·~ - -- ----- Cebeci haıtaneıi dahili haıtalıklar mütehaııııı ---- --Doktor Zeki Hakkı Pamir ----E Hastalarını her gün saat 14 den ıonra Hirnayci Etfal apartımanında: 
§ 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 -

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

*""' . ~ 

ı;.~ Krem Balsamin 
Kumral, Sarıı.ın, Eımer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale ed;r .. :arı~ 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhı guzellık 
krernleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balumin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli . 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz i~in beyaz renklı 
4 - Krem Balıamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

3 - Muvakkat teminat 1125 liradır. REÇETELERİNiZi• · 
4 - İstekliler rcamt gazetenin 7.5. 

937 gli~ ve 3297 1ayılı nüıhaıın<k çı· ) 
kan t•lırnatnameye göre vesikalarını (Sakarya eczane sinden yaptırınız. Her istediği-
hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 ci niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi miıessesata azami 
maddesi mucibince teklif mektupla- kolaylık gösterilir. Uluı, Halk sineması sırasında. Tel : 20l8 ı-5517 
rını 1 i.nc i maddede yazılı gün ve ta- -~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
at~e~ ~ır saat evetine kadar komisyon 
reıslığıne göndermeleri mecburidir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(4088) - 3-6111 

Terzi Madam • 
Tegora 

Orduevi karıııında Niğde 
Apartımanında 7 numarada 
en ıon modellerini muhte
rem müıterilerine arzetmk
tedir. 

Serveti Ulnun U Y A N f ~ Serveti fünun 
1891 -( 1891 

Batyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga

ıctenin Ankara'dı ıatıf veri A K B A Kitabevidir. Sc-

~,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

LOREL-HARDİ _ -----
§ ve İkizleri § - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 
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Dişleri sabah, öğle ve akşam 
3 defa niçin fırçalamak lazımdır ? 

Çilnkil bir defa dişler hariçten alınanmikroblara kar'ı mildafasrzdır. 
Saniyen ağızdaki ''salya'' denilen mayide milyonlarca mikrob doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişlerin 

en birinci düşmanıdır; dişlere 

yapışarak yosun peyda eder. Mi

neleri aşındırır, yavaş yavaş diş

leri ve kökleri çürütür, diş et

lerinde iltihaplar peyda olur. 

Dişlere yapı§an yemek artıkları 

ve ec.nebi maddeler de temizlen

mezse birer mikrop yuvası hali

ne gelir. Eğer dişler muntaza

man ve günde 3 kere "Radyolin" 
le frrçalamadıdığı takdirde çok 

çabuk mahvolmağa mahklimdur. 

RADYOLiN 
Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf eder 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra günde 3 defa 
diılerinizi fırçalayınız... 3---6101 

Bezen Şapka 
Salonu 

Mevsimin en yeni modeUe
rini ancak BEZEN şa 1ka 
salonunda bulabilirsinia 

Yenişehir Atatürk Bulvarı Güven 
Apartımam altında No: 49 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Universiteai kadın kli
nikleri sabık (Hielfartzi) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin a
partnnanında hastalarını kabule 
ba,lamıttır. 

Tel. 2022 3-5797 

Diş tabibi 

M.AZlZTUNÇ 
Pazardan maada her gün hastalan. 

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

kı Apartımam No: 1 3-5645 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- -

................................................ 

Meşhur GREGOR Cazı 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

SEHIR LOKANTASI -KARPIC 
Geçen gece kazandığı muvaff akiyet üzerine halkın arzusunu yeri

ne getirmek maksadile meşhur «G RE G O R» cazı bütün progranu 
ve arkadaşlarile Karpiç lokantasında atraksiyon ve danslarma de
vam edecektir. 
Perşembe ve cumartesi akşamı için tertip edilen aile dine galasım 

da bir kat daha neşelendirecektir. 

Atraksiyon ve dans 
Fiyatlarda zam yoktur. yerlerinizi evvelden 

temin ediniz. 

: Dr. Basit ürek : - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E Cebeci merkez hastahanesi dahili § 
- --------------------------------------------------------------------- : hastalıklar mütehassısı : - -..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -§ M. Galib Çankaya § 
E Paris terziler akademisinden mezun § - -
~ olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle E 
§ işe başlamıştır § - . -
: Balık pazarında Terzi E 
ı:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Doktor A. İhsan Aksan 
Nümune hcutaneai dahili hmtalıklar mütehauı.ı. 
Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkaamda 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmclitedir. 

T edelon: 1216 3-5828 

SEFALlN 
Baş 

ve 
diş 
Ağrılan 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 

Baıınız ağrıyorsa derhal bir Sef alin 
alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını isteyiniz. 

.::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. --------------------------------------------

---
TÜRK HA VA KURUMU E5 ------------Büyük Piyangosu 

-----24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... ------1 inci ketide 11/ ikinci teırin/ 1937dedir. ---------Büyük ikramiye: 30000Liradır ... 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük 

ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık 
iki adet mükafat vardır •• 

Şimdiye kadar binlerce kitiyİ zengin eden 

----------,, = ----= bu piyangoya iıtirik ediniz... := - -
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

: Her gün hastalarını saat 15 den E 
5sonra Yenişehir Meşrutiyet caddeaiE 
:ıo11 numaralı evinde kabul eder. E 
= Tel: 1694 E -"111111111111111111111111111111111111111r' 

Juvantin 
saç boyaları 
Daiına Sabit 
Daima Tabii 

lngiLiz Kanzuk eczanesi laboratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo· 
yaları muzut' ve zehirli maddelerden 
tamamen iri olup saçlara tabii renkle· 
rini bah,eder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LlNIMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Sootler birbirini tolcıp ediyor w hald sabcıhleyın 
ıaze bir kuvvetle kolkob~mek ıc;ın bize 16zım 
oloıı s61ıMI bir uykuya bır türlu kovu'°ınıyonıı. 

lıte burodo 

VALIDOL imdodımızo yetitirl 

Onv bir bre ı.cTilb4ı eclıntL Zorantz ue 
tınirleri teıkın eclıci olon bu ıl6ç uykuwıluQo 
•ar .. umulmaz btr devdclıt. 

VAUDOlı damla, ıcıblet ue hap 
halinde her eczane~ bulunur. 

lmtiyu sahibi ve Batmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Netriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faile FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

' 
f 

1 
' 

Zayiler 

Mübadil bono 
• 

zıyaı 
Süleyman oğlu Efdal ve Sülefınan 

kızı Talat adına yazılı 12.2.1931 tarih 
ve 301 mazbata ve 3880 numaralı tas
fiye vesikasının altı yüz yirmi ikişer 
lira bedelci ve ikinci tertibin yüzde 
yirmisi ödenmiş olarak ikinci ve üçün
cü tertiblerine Bursa ikinci noterinin 
25 ağustos 934 tarih 2733-660 sayılı 
devr ve ciro senedine sahih bulunur· 
ken İzmirde zayi ettiğimi maliye ve
kaletine ve ödenmemesi için alakadar
ların malUınu olmak, zayi bono muh
teviyatının ödenme yahud şahsı ahare 
devir gibi alakadar devairle muamele 
yapmak istiyenler .zuhur ettiği tak
dirde ciro sahibi Bay Abdullah Gev
gili Bursa İsmail Hakkı mahalleıi 
Ho91ör çıkmazı 2 No. lu evde ikamet 
etmesine binaen keyfiyetin adresine 
veyahud Bursa ikinci noterliğine bil
clirilmeai ani takdirde phaı aher ta
rafından vaki olacak aatıf veya ciro 
muameleıinin hülriimaüa olacağı ve 
bonoyu bulup da teslim eden şahsın 
memnun edileceği ilin olunur. 

3-6092 

Ankara poliı müdüriyetinden aldı· 
ğım ikamet tezkeremi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eıkiıinin hükmü 
yoktur. 

İç Hisarda Trablus sokak No. 
21 de Mürteza oğlu lamail 

3-6091 
~ 

Ankara memurlar kooperatif şirke
tinden aldığım 3204 No. lu hisse sene
dimi zayi ettiın. Yenisini alacağımdan 
eıkiıinin hükmü olmadığını ilin ede
rim. • İktısad vekileti umumi evrakta 
Mahmut Orhon - 3-6104 

Dr. EMiR NECiB 
ATAKAM . 

Doğum ve Kadın Haatahkluı 
Mütehassısı. Postahane caddeai B. 

usuf Hikmet apartımam No. 3 sa
at 11 den itibaren haıtalarına bakar 

Telefon: 1816 

Kat'ı alaka 
Ya.zihanemde kitiplikle çalıfan Bay 

Şükrünün yazihanem He hiç bir ala
kası kalmadığını ilin ederim. 

Hüseyin Orak 

YENi 
BUGUN BU GECE 

Kumbarat biri 
~ 

Satılık kahve 
Saman pazarında İstihlaa kahveai aatıhktır. Fazla tafıillt latlyen· 

ler müıtecir Mehmed Otama müracaatları. - 3-6103 

Güzel diı istiyenlerin macunudur .. 

FAHRiVE 
Atatürk bulvarında Kutlu putahanesi sıraaındald Yenice apartı" 

ınanının 3 No. lu dairesinde: 
Yeni gelen kıtlık ŞAPKA modellerini (ikinci tep'in ayı 900una b 

dar) teıhir ve aynı yerde aaym miltterilerinin ıipari9lerini kabul et
mektedir. Telefon: 3179 

SİNEMALAR HALK 
fi 

Büyük bir atk ve ihtiras filmi 

BUGUN BU GECE 

İşte bahriyeliler 

Manya Walewska 
Oynıyanlar 

Olga Çekova • Maria Anderpat 

Ayrıca - Dünya haberleri 

'Mevsimin en büyük denizcilik 

filmlerinden 
Ayrıca - Dünya haberleri 

HALK MATİNESİ 12,15 de 
GUNEŞ KIRALI 

~ı e k t e b 1i1 e r ! .. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anafart.alar Caddesi No. 111 Telefon: 1230 


