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Türk telakkisi 
Fransız muharrirlerinden t'Sertevens Yugoslavyada yaptığı birse

yahatin intibalarını' anlatırken şunları yazıyor: 
"Yugoslavya'nm, müslüman vilayetlerinde, modem Türkiyeden 

daha türk oluşu hakikaten garibdir. Çaııaflı kadınlar, d~ler, fesler 
ve s~rıklar, Atatürkün memleketinde ortadan kalkınış olan her şey, Ce
nubı Sırbistanda, Bosna ve Hersekte aynen bakidir . ., 

Romanyada size hıristiyan türklerden bahsederken .. Gagauzlar 
halis müslümandırlar,, derlerse manada aldanmayınız. Çünkü romen
ler türke müslüman derler. Müslümanı ise, Mahometan kelimesiyle 
ifade ederler. 

Şark ve türk, müslüman ve türk, Avrupalının kafasında hala biri
birine mezcolm~ş, aynlması•güç mefhumlar halindedir. Bizi en yakm
d~~ t~nımalan lazı.":1 _gele~ Balkan milletlerinin gazetelerinde bugünkü 
~ urkiye?en ba~sdıl~~ken os~anlı., tabirinin kullanıldığı nadir değil
dır. Hala ... h.7rgu~ yuzle.rce turıet, Tuna üzerindeki Adakaleye, pek az 
masrafla turk pıtoreskı., seyretmeye iner. 

Tür~ün karakteristiklerinden olarak görülmekte, ve gösterilmekte 
ısrar edılen çarşafın, dervişin, fesin ve sarığın, bize başka bir alemden 
gelmiş ,türklükle hiçbir ilişiği olmayan şeyler olduğunu bir türlü anla
tamazsınız. Türkü, bir masal perdesi ardından seyretmiş garb edibi ile 
ressamı, elele vererek, asırlar zarfında, türkün kayıdsız gözleri önünde 
acaib bir türk mefhumu yaratmışlardır. ' 

Cumhuriyet, bütün kötülükler arasında, bu yanlış türk telakkisini 
de, kayıdsız maziden miras almıştır. Cumhuriyetin, mücadele ettiği, ve 
mutlaka yenmek azminde olduğu zihniyetler arasında, dünyaya ya
yılmış bu haksız telakki de vardır. 

Türkü, hakiki hüviyeti, karakteri ve tarihiyle tanıdığı zaman, dün
yanın ona karşı görüşü ve hisleri mutlaka değişecek, modem Türkiy& 
ye karşı bugün duyulan hürmet ve sempati kat kat artacaktır. Fakat 
bunun için de, her şeyden önce, dünya ile türkün arasına çekilmi§ te
killer perdesinin yırtılması şarttır. - Yapr NABi 

('--_P_o_L ı_sT_e_J 
Evde yokken 

Yenihayat mahallesinde oturan E
min oğlu Hüseyin evinde yokken 
Hüseyin oğlu Bican adında biri oda
sına girmiş ve Hüseyinin bir takım 
elbisesini çalmıştır. Bican hakkında 
tutulan evrakla adliyeye verilmiştir. 

Racağnıclan yaralamış 
Altındağ mahallesinde oturan El

mas isminde bir kadının evine Şev
ket isminde birisi kafayı çekerek ta
arruz etmiş ve Elması bacağından 
yaralamıştır. 

Yaralının tedavisi yaptırılmış suç
lu da yakalanmıştır. 

Sarkıntılık 
Hatice isminde bir kadın Çankırı 

caddesinden geçerken Yusuf ile A
dem adında iki arkadaş kendisine 
ıöz atmışlar ve sarkıntılık etmi )er
dir. Suçlular yakalanmış müddeiu
mumiliğe yollanmışlardrr. 

Göz hastalrkları entenıel&yonal 
kongresi 

Birinci kanun başında Kahirede 
toplanacak on beşinci enternasyonal 
göz hastalıkları kongresinde hilkil
metimiz adına profesör İgers Heimer 
ile doçent doktor B. Naci iştirak e
decektir. Murahhaslarımız yarın ts
tanbuldan Mısıra hareket edecekler
dir • 
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Matbuat genel 
direktörlüğü 

Yeni Mat buat Genel Direktörü 
B. Naci Kıcuncın 

Matbuat Genel Direlrt8rlilfUne 
Sinob valisi B. Naci Kıcnnan'm ta
yini yüksek tasdika iktiran etmiştir. 
B. Naci Kıcnnan mUlki tetkilatmu
zın muhtelif branşlarında çalışmış 
kıymetli idarecilerdendir. Valiliğe 
tayininden evet İç Bakanlık mahalıt 
idareler genel direktörlUğünU yap
mıştı. 

Evlenenler çoğahyor 
Geçen seneye nazaran bu yıl ev

lenmek üzere belediyeye müracaat e
denler ve evlenenler . daha çoktur. 
Geçen sene 26 ikincitcşrine kadar 822 
müracaat olmu' 645 kiti evlenmiştir. 
Bu yıl ise gene aynı müddet zarfın
da 937 mUracaat olmUJ 763 kiti ev
lenmiştir. 

ULUS 

Rekabet yüzünden 

Bir şoför ve 
muavini öldürüldü 

İzmir, 29 (Husust muh,ab1rimiz
dcn) - Tire civarında feci bir cina
yet itlenmi9tir. Tireden İzmire tütün 
ta§ıyan Boldan 12 numarah kamyo
nun fôförU Emin ile muavini Ali, Ti
re civarında feci bir şekilde "ldilrül
milştür. 

Jandarma derbal tahkikata başla
mıt olup katilleri hararetle araştır
maktadır. Cinayetin bir rekabet me
selesi yüzünden işlendiği sanılıyor. 

lzmir belediye reisi 
Ankaraya geliyor 

İzmir, 29 (Hususi Muhabirimiz
den) - İatanbula gitmiş olan İzmir 
belediye reisi Doktor Behçet Uz yann 
oradan Ankaraya hareket edecektir. 
Belediye reisimizin Ankarada lzmi
rin belediye itleri hakkında al§.kadar 
makamlarla temaslarda bulunacağı 
haber verilmektedir. 

Yüksek emniyet 
komisyonu toplandı 
Yüksek emniyet komisyonu İç 

Bakanı ve C. H. P. Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kayanın reisliğinde ilk top 
lant1&ını dün Jandarma Genel Ko
mutanlığında yapmıştır. Komisyon
da emniyet itleri genel direktörü, 
Jandarma Gene} Komutanı, gümrük 
muhafaza ve orman muhafaza genel 
komutanları, hava ve gaz komutanla
rı bulunmuştur. Komisyon yurdun 
bir aylık asayiş vukuatı etrafında 
görüşmeler yapmıştır. 

iş dairesinden 
İt Kanununun yürürlüğe girme

ıinden sonra; kanunla bizzat alaka
dar olan iş dairesi reisliği lüzum 
gördüğü sahalarda tetkikler yaparak 
birçok nizamnameler haı:ırlamakta

dır. Nizamnamelerin, önümüzdeki ay 
IOnuna kadar bitirilmesin• çalıfıla
caktır. 

İstanbul, 29 (.X•lefonta) - Sahte 
mckteb diplomaaile yedek subay mek
tebine girdiği f~in tevkif O<lilen Hüsc
yinin cvinC!c ~ün araştırinalar yapıl

mıt ve yeniden birçok aabte şehadet• 
nameler bulurunuştur. 

l .....,;._.;_-

İstanbul telef on idaresindekl 
yplsuzluğun lahkikall 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Tele

fôn idaresindeki yolıuzluk i:ahkikatı 
devam ediyor. Zimmetine para geçir

diği iddiasiyle tevkif edilen ve son
ra kefalete bağlanarak serbest bıra
kılan tahsilit Amiri Adil tekrar tev
kif cdilmi9tir. 

Üniversitede 
ve l'Qltsek 

mekteblerde 
BB. aciye Erktin fen fal<Ultesi 

hayvanat asistanlığına, Ahmed Can 
fen fakültesi jeoloji minaroloji ve 
halcntoloji doçentliğine, Nakibe 
Topuz fen fakültesi riyazi mihanik 
ve ytiksek hendese asistanlığına, Ta
rik Artel fen fakültesi fiziki kimya 
doçentliğine, Kadri Uzman fen fa
kUltesi umumt fizik doçentliğine, 
Cahit Arifi fen fakültesi riyazi mi
hanik ve yüksek hendese doçentliği
ne, Yusuf Takiycttin edebiyat fakut
tesi felsefe ve mantık asistanlığına, 
Reşit Suat Soy er fen fakUltcei ecza
cı okulu ispençiyan kimya asistan
lığına, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu 
iktısad fakilltesi sosyoloji, sosyal si· 
yaset ve komuşbilgiıi doçentliğine, 

Ömer Lütfi Barkan iktısad fakUlte
ai iktısad tarihi ve iktısadi coğrafya 
doçentliğine, Dr. Cemal İzzet Tür· 
kin tarih - dil, coğrafya fakültesi do
çentliğine, Ramiz güzel sanatlar aka
demisi tUrkçe öğretmenliğine, Cemil 
Bora Gazi Terbiye EnatitUsU yardi
rektörlUğüne, Hamit tarih • dil, coğ
rafya fakilltesi doçentliğine, Arif 
Çetin sıyasal bilgiler okulu kütüpha
ne memur muavinliğine, Dr. Burha
netin ~il Batıman edebiyat fakül
te~i Roma dilleri ve edebiyatı tarihi 
asıstanhğına, Dr. Vasfi Teker tıb 
fakUlteııi Çocuk hastalıkları ve bakı
mı kliniği asistanlığına, Hüsamcttin 
~ınar fen fakültesi umumi kimya a
sıstanlığına, Dr. Avni Turgay tıb fa
kültesi farmakosinemi ve tedavi kli
niği asistanlığına, Ömer Sarç iktısad 
fakültesi istatistik ve tatbiki iktısad 
?rofcsörlüğüne, Refii Şilkrü Suğla 
ıktısad fakilltesi Genel iktısad ve 
maliye teorisi doçetliğine, Muhlis E
tem iktısad fakültesi genel iktısad 
v:. iktisad teorisi doçentliğine, Pr. 
~ukrü Baban iktısad fakUltesi genel 
ıktısad ve iktısadi doktrinler tarihi 
profesörlüğüne, TürK:An Basman hu
kuk fakültesi Roma hukuku asistan
lığına, Fazıl Pelin iktısad fakültesi 
:maliye ve maliye kanunlar ordinari
yUs prof eiörlüğUne, Melibat Çağlar 
fen fakilltesi hay~anat asistanlığına, 
Sıtkı Hilmi Aytın fen fakültesi ec-
zacı OKuu .• '4~u.1llJ. uCUG.lC:l.lı •. o.aU~LA.U.u. -• 
ğına. Me.hpare BB§arman fen fakül-
te11l eczacı okulu ispençiyarı nebatat 
asistanlığına, Nurullah Ataç edebi
ıyat fakültesi abancı diller okulu 

fransm:a lektörliiğüne tayin edil
mişlerdir. 

Büdçe encümeninin 

çahşmaları 
BUdçe encümeni dUn umumt he

yetten aonra Jkincl relı uparta Say. 
lavı B. Mükerrem Unaal'm bqlı:an
Irğında toplanmı9tır. 

Maliye Vekili B. Fuat Ağrah ha
zır olduğu halde 1937 bUdccainde bazı 
değitiklikler yapılmasına dair olan 
muhtelif kanun tekliflerini müzakere 
ve kabul etmittir. 

30 - 11 - 1937 

vitrin müsabaka.ı için dün Ticaret Odasında toplanan heyet 

Yerli mallar haftası içinde 
müsabakası yapılacak vitrin 

Yerli mallar haftası milnasebetiy-ı mükıifat, ikincilere birer altın madaJ· 
le ıyapıla~~~ vitrin. müsabakası için ya, ilçilnclilerc de takdirname veril· 
kurulan JUrı heyctı dün 16 da Tica- mesi kararlaşmıştır. 
ret Odasında toplanmış ve bazı ka- Kategorilerden bazıları için yal· 
rarlar almıştır. nız bir tek firma u t · · m racaa etmıştır. 

Heyet, 14 ilkkıinunda tekrar odada Karşılarında rakibleri bulunmadığın• 
toplanacak ve sonra şehrin muhtelif dan ve takdir de biçilemiyeceğinden 
yerlerinde tetkikler yapacaklardır. tek igtiraklerc ancak birer takdima· 
Bu tetkikler 18 ilkk§.nun cumartesi me verilecektir. Bundan sonra jUri 
gUnU öğleden sonra bitecek ve kati heyeti, her kategoriye asgari beş fir· 
kararlar alınacaktır. manın iştirak c.-tmesini ıart koFlUf-

B .. k d tur. 
ugune a ar müsabakaya girmek J · • · 

istiyenlcrin adedi 58 i bulmuşt . Urı heyeti, son bir karar olmak 
Ticaret odası, bu seneki yerli m:~~ Uzerc İsmetpa~ Kız EnstitUsünUn 
lar haftasının geçen senelere nisbc- şapkacılık ve ı.şle?1e. ken;ıercilik kıs· 
ten daha fcvkalı:,d 1 1 mının da kendı vıtrınlerınde teşhir 

d e o masına ça ış- ed b·ı 1 • . k 
maktadır Onun · · •t · .. ba c 1 me crını arar altına almışlar· . . · ıçın vı rın musa • dır. 

kası ıçın ayrılan kategoriler 13 e çı- · . .. . . 
karılmıştır. JUrı onümüzdeld perşembe günll 

G b' . . . saat 10,5 da toplanmak üzere mesal-
rup ırıncılıklerinc ellişer lira tıine 18 de nihayet verdi. 

Yeni adliye tayinleri 
Askerliğini ikmal etmiş hukuk 

mektebi mezunlarının açık memuri
yetlere tayinleri için kur'a çekildiği
n! ve . hazırlanan kararname projesi
nın yüksek tasdika arzedildiğini yaz
mıştık. Kararname yüksek tasdike 
iktiran etmiştir. Bu kararname ile 
hukuk mezunlarından BB. Zahit An
kara sulh hakimliğine, Avni Gürdes 
sorgu hakimliğine, Ahmed Menin 
bakim muavinliğine, Reşad Kahta 
sorgu hıikimliğine, Abdurrahman 
Bozdoğan sorgu hakimliğine, Ahmed 
Edremid hakim muavinliğine, Ali 
Rıza Gümüşhacıköy sorgu hakimliği
ne, Baki Malatya h.lkim muavinliği
ne, Burhanettin Akdağmadeni sorgu 
hakimliğine, Cahid Malatya aza mu
avinli~fne. r .. ...,,.ı 4'ı.iJrA ,.q,_,_ ...... 6~·-... .. , ... 1irtra· ıup.,.s .1\..emalpaşa 

hlkim muavinliğine, Cemil Ceyhan 
hakim muavinliğine, Enver Midyat 
sorgu hSkimliğine, Enver Ağar Sul
taniye aoııgu hakimliğine, Enver Ka
rahan Sungurlu hlkim muavinliğine, 
Enis Ilgın hakim muavinliğine, Fah
ri Buldan bakim muavinliğine, Faz
lı Ardahan hakim muavinli~lne, Fev
zi Urfa hakim muavinliğine, Galib 
T~v~anlı hakim muavinliğine, Galib 
Bılge K.arakösc h~kim muavinliğine, 
Hüseyin Ferid Konya hB.kim muavin
liğine, Sabri Çal Qikim muavinliği
ne, Halim Mardin müddeiumumi mu· 
avintiğine, HUSeyin Samsun hakim 
muavinliğine, _Hamza Bahçe h!kim 
muavinlifinc, Halil Kırşehir an mu
avinliğine, Hayri Bartın hakim mua
vinliğine, Hüseyin Kaynak Denizli 
müddeiumumi muavinliğine, Hazım 
Garzan sorgu hakimliğine, Hayret
tin Mu' liak'lm muavinliğine, İbra
him Kemal Fenike sorgu hakimlifi-

ne, İhsan Polatlı hakim muavinliğine 
İs~il Bayazıd sorgu hakimliğine, İ~ 
rahım Iğdır sorgu hakimliğine, İrfan 
Çankm hıikim muavinli17ine Lütfi 
M 

. • • 
azgırd sorgu hıikimliğine, Kemal 

X lııtanbul ve İzmir liman iılet
meleri büdceleri - İstanbul ve İzmir 
liman i§letme genel direktörlükleri 
1938 büdce projelerini tetkik eden 
komisyon çalışmasını bitirmiştir. Pro
jeler tesbit edilen esaslara göre hazır
lanmaktadır. 
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Mustafa~emalpaşa hakim muavinliği· 
n~, Kadrı Uşak sorgu hakimliğine, 
Fıkret Pasinler sorgu hakimliğine, 
Kadri Fethiye sorgu hakimliğine. 
Kemal Demircioğlu Muş aza mua
vinliğine, Memduh Korkudeli hakim 
muavinliğine, Mehmed Türkmen Mi
halıççık hakim muavinliğine, Muzaf· 
fer Akgün Van hakim muavinliğine, 
Mehmed Turan Kars hakim muavin· 
liğine, Mazhar Elbistan hakim mua• 
vinliğine, Milnür Nazımiye sorgu ha· 
kimliğine, Mustafa Cebelibereket a
hakimliğinc, Nedim Kiğı sorgu ha· 
kimliğine, Necati Akşehir aza mua• 
vinliğine, Nebil Erzurum hS.kim mu• 
avinliğine, Nevres Ağrı aza muavin· 
liğine, Necati Silifke sorgu hakimli· 
ğine, Osman Sürmene hikim muavin· 
liğine, Osman Cemal Siird müddeiu· 
mumi muavinliğine, Ömer Fevzi Kaş 
sorgu Mkimliğine, Ömer Yozgad ha· 
kim muavinliğine, Rüşdü Karadenis 
Ereğliıi hakim muavinliğine, Rami 

Erci1 sorgu hakimliğine, Reşad Düz
ce sorgu hakimliğine, Akif Receb 
Sivrihisar hakim muavinliğine, Sıd· 
kı Uzunköprü hS.kim muavinliğine, 

Seyfettin Kars müddeiumumi mua
vinliğine, Salih Şavşat sorgu hakimli 
ğine, Sal§.hattin Seydişehir hikitn 
muavinliğine, SUleyman Aksaray hi· 
kim muavinliğine, Şekip Divrigi sor· 
gu hakimliğine, Şemi Eskişehir hi
kim muavinliğine, Tarık Vize Mkinı 
muavinliğine, Vasfi Bozkır h!kinı 

muavinliğine, Ya§ar İskilip hakiın 
muavinliğine, Ziya Tefenni Mkiın 
muavinliğine, Ziya Yücel Kağızman 
sorgu Mkimliğine, Zeki Osmancık 
bakim muavinliğine tayin edilmiş· 
terdir. X Çekoslovakya ile ticaretimiz -

Hükümetimizlc Çekoslovakya araSJn
da yapılacak yeni ticaret ve kliring 
anlaşması etrafındaki görüşmelere 

başlanmıştır. 

X Yangın söndürme iıleri - İç 
Bakanlık, yangın söndürme işlerinin 
teşkilatlandırılmasına dair bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. 

Dün Trakyaya yağmurla 
kar1şık kar yağdı 

Dün şehrimizde hava kapalı geç
miş, ısı gece 6, gündüz 12 derece O· 

!arak kaydedilmiştir. Dün yurdun 
Trakya mıntakasında hava yağmurla 
karışık karlı, Kocaeli, Ege ve orta 
Anadolunun garb kısmı ile cenub 
Anadolusu ve Karadeniz sahillerinin 
garb sahillerinde yağmurlu, diğer 
mıntakalarda kapalı geçmiwtir. Dün
kü yağışların karcmetreye bıraktık· 
ları su mikdarlan Antalyada 42, 
Mersinde 35, Siirdde 23, !zmirde 21, 
Geliboluda 16, Çanakkalede ıs, Ba
lıkesirde 14, Manisa ve Adanada 12, 
İstanbul ve Elazığda 10, yurdun di
ğer yerlerinde 1-9 kilogram arasın

dadır. Dün yurdda en düşük ıaı sı
fırın altında Kayseride 1, en yüksek 
ısı da sıfırın üstünde Antalyada 18 
derecedir • 

içe, dışa dair 
Rahmetli Ahmed Vefik Pa~anın 

Moliere'den adapte ettiği "Zor ni
kih., komedisindeki kahramanlardan 
birisinin "külahın şekli., yerine "kU
lôhm suretı,, denildiği için ne kadar 
sinirlendiğini hatırlarsıruz. 

Fatay, evelki gün yeni çıkan tir
yaki cıgaralarz hakkında yazdığı bir 
fıkrada zarf ile mazruftan bahsedi
yor, "siz mazrufa bakrnıs, urfzn 
ehemiyeti yok!., slnünün eskimi§ 
bir telakkiyi ifade ettiğini anlatı
yordu. 

Hasan Ali Yücel, de Ulus'da dün 
yazdığı bir makaleye rü~diyede iken 
kendisine bir ders diye, bir hikmet 
diye okutulan: 

"Dervişe sormuşlar : 
- Niçin böyle üstün başrn peri

şan? Neden böyle pis geziyorsun? 
Dervİ!J cevap vermiş : 
- 1 çimi temizlemekten vakit bu

lupta dııımı düzeltemiyorum.,, Hi
kayesini anlatıyor, ve bu sakat te
lakkiyi inceleyerek şu neticeye va
rıyordu : 
"Dıı temizliği iç temizliğinden 

doğar.,. 
" .... Ne yalnız dı!J, ne yalnız iç, 

içli, dışlı mükemmeJJeşmek; işte 

hakiki medeniyetin gayesi!,, 
Osmanlı telikkileri "iç,, ile "dı(', 

"zari., ile "mazruf., için ne derse de
sin, birçok hususlarda olduğu gibi 
halk, bu noktada da "enderun., dan 
ayrı düşünmüftllr : 

Halk filozofu Nasreddin boca
nın "buyurun l:ürl:üml,. nüktesini, 

sonra "dı~ından baktım yeıil tarbe, 
içine girdim estılurullilı tövbe/,, 
atalar sözünil hatırlayınız. 

Meselenin bir bUlisasını yapmak 
l§zım gelirse osmanlı derviıi, Ha
san Ali Yilcel'in naklettiği konui· 
mada gördüğünüz şekilde düşün

mü3, osmanlı flkıhcısı "biz zahir il• 
hükmederiz.,, diye ayak diremi~; 
bu bıyıkla sakal arasında kalaa jrn
paratorluk da hem içden, bern dış
tan vJcılmı~. - eler osmaalı argo
sile söylemek lazım gelirse - içi dı
~ına çrkllll~trr. - T. 1. 

Dı~arı çıl..-an pire ! 

Adana'da Adil isminde birisi, 
beraber yatadığı pire Münevver 
iaminde bir kadmm kendi evin
den çıkarak bajkalanle de dütüP 
kalktriını öğrenince öfkelemniı 
ve bı~iı çektiii gibi .... 

Bu türlü kötü kıaka~ık cina· 
yetlerini okudukça, tikıinmesnek 
inaanın elinden gelmiyor. Fakat 
Pire'nin de kabahati yok değil. 

Bari, dııan çıkınak için martın 
ıirmeıini bekleMydi l 

Mandallır ! 
ı 

Uç azııu manda evelki gün, ı.. 

tanbulun Üç semtini allak bullak 
etmiıler. Denizden karaya pıkan 
bu mandalar, iki kadıncağızı yere 
yuvarlayıp yaralamıf, birçokları
nın ödünü koparmıılardır. 

Ah bu mandalar! uıütarelıie im
zalandı inualanalıt bu yüzden a:ı 
mı derd çekildi? 

Bundan yıllarca önce lıtant>ul
da denizden geleceli. mandaya ta
raftar olanlar vardı; hatırlarsınız. 
Onlar, evelki gün latanbulda bu
Junr.alardı, bu manaalar herkes
ten önce onlan devirir miydi? Ne 
aeniniz? 

Londra potıa idaresi, bir yıldır, 
polislik edebilecek vaııflan haiz 
olan kadınlar arıyonnU§. Binden 
fazla kadm, bu iı için barurduğu 
halde, timdiye ka.dart ancak, 24 
kadm almıılar, daha 118 münhal 
varımı. 

Bu haberi okuyanlardan birisi· 
ne merak olmut; aoruyordu : 

- Peki bu kadmlar. hırıız mı 
tutacakları naııl yapabilirler mi? 

Yanındaki arlladaıı, galiba be. 
kar ve feminizm düpa.ıu idiı ce
vab verdi ı 

- Tutamazlar olurlar mı? On
larm tutamadıfı dilleridir. 

Aynı kararname ile Ezine sorgu 
' hakimi Rasim Seyidgazi müddciu· 

Dünyada ne tuhaf adamlar var! mumiliğine, Dersim aorgu bakimi A· 
Bunlardan biriıinden bu &Ütunlar· li Süreyya Nazımiye müddeiumumi· 

Dimyata giderken ••• 

da bahsetıniıtik : Bir hindli, tifo- liğine, Saray sorgu hfikimi Burha· 
ya tutulan iki oğlu, taYed iyile19- nettin Babaeski müddeiumumi mua· 
cek olurlaraa o zaman kenai kö- vinliğine, Cizre ıorgu hakimi Mah· 
yünden ÜÇ yÜz kilometre kadar u- mud Cizre müddeiumumi muavinliği· 
zakta bulunan bir mezara çocuk- ne, Akşehir hikim muavini Ömer 
ları ile birlikte dizleri üzerinde Aktchir müddeiumumi muavinliğine 
aürtüne .ürtüne &"İtmeyi nezret· Akşehir aza muavini Kemal Akşehir 
miıt yola çıkınııtı. ıulh hakimliğine, Posof bakimi E· 

Son gelen ingiliz gazeteleri, bu min Eıme hakimliğine, Söğüd ceza 
seyahatin nihayete erdiğini, ada- hakimi İsmet Alaşahir hukuk hikiın· 
mın o mezara vardığını haber ve- liğine, Bozdoğan müddeiumumisi 
riyorlar. Fakat çocukları yolda ö- Rüknettin Konya müddeiumumi mu• 
lüp gitmitler. avinliğine, Geyve hiıkim muavini 

Dimyata pirince giderken evde- Ayşe Kandıra hakim muavinliğine, 
ki bulgurdan olan adam, bu akıl- Kara müddeiumumi muavini İsmail 
ıızm yanmda galiba pek sönük Hakkı Tire müddeiumumi muavinli· 
kahııur. ğine, Çankırı bakim muavini Melli• 

hat Bergama hakim muavinliğine, 

Giresun hukuk h.akimi Mehmed Ali 
başmüddeiumumi muavinliğine, hU" 
kuk doktoru Zahit Ankara ıulh hli· 
kimliğine tayin edilmişlerdir. 

Ka2Km ktidar karpuz 

"Memleketten haber,, sayfamız
da koc•man bir karpuz resmi var
dı; her halde rıörmüpiinüzdür. 
lki kitinin zor tqıdiiı bu karpuz, 
elli, altımı kilo aiırlıimdadır. Al
tmda yazılı olan r.ahrlara göre de 
bunun yarıaı botaltıldıktan aonra, 
içinde ufak bir çocuk banyo yapa

bilmektedir. 

Kazan kadar karpuz, deiil mi? 
Tabii, çünkü bu karpuz Diyarba
lard& çıkıycw. 

r 
Ulus'a memmb muharrir l'e 

mulıahir arkadaşlarımızdan 
hiç birinin yerli ve yahaııcı 
hiç bir gazete ve ajansla nıÜ ... 
nascbeti yoktur. 
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~!!'!!!!!!!! NGİLİZ ZABİTİ. 
Yazan: Ceviren: 

K L A 1 .•• 

Radyo 
ANKARA: 

OGLE NEŞRİYATI: 12.30 )f 
pli.le neıriyatı. - 12.50 Plik: Türk nı 
si ve halk şarkıları. - 13.15 • 13.30 
ve harici habt:rler. 

Yüz başı F. W. von Her bert Nurettin ART AM 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 1d 
plak neşriyatı. - 19 Turk musikiıl ve 
şarkıları (Hüsnüye ve arkadaşları). -
Saat ayarı ve arapça neşriyat. - uı.45 
musikisi ve halk ıarkılan (Hikın'' 
Se&gör ve arkadaşları). - 20.15 Sıbi ~ 
ma: Dr. Vefik Vassaf. - 20.30 Plikl' 
musikisi. - 21 Ajans haberleri. -
Stüdyo .alon orkestrası: ( 1- Mo:ıırt : 

Pilevnede bir çiftlik önünde 
geçirdiğimiz ilk gece 

HALKEVINDE GÜZEL BiR SERGi AÇILDI 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Schuldigheit Gelbotes. 2- Thomaı: :ı,c 
3. Strausı: Donaume İbschen. 4-
Dansans. 5- Moussoragy: İntrmez:ıo f 
- 21.55 - 22 Yarınki program ve ' 
marıı. 

Bize ayrılan evlere gittik; kapı
ları omuzlayıp içeri girerek ve top 
aealerine aldırıf etmiyerek rahat et
menin yoluna baktık. 

Bulgarlar tarafından Pleven de· 
nilen Plevne, 1877 aeneıinde on bi
ni hiristiyan olmak üzere 17.000 
nüfualu bir kaaabaydı. Temmuzun 
dokuzu ile yirmiıi arasında ruılar 
tarafından istila edilen yerlerden 
iki bin müslüman kasabaya sığm
mıılardı. Buııların arasında Sistova 
ve Nikbolu yakınında yaralanmıı 
200 asker de vardı. Hiristiyanlar
dan dört bin kiti kaçmıfh. 

ise 1000 kademdir. Cenubta Tulçe
niça. çayı dağlık, kayalık ve derin 
bir yataktan geçer; ekseri yerlerde 
kıyıları ıakuli vaziyettedir. Kaaa
banın tam ıimali ıarkiainde garb
ten ıarka dört mil kadar uzayan, 
Plevne vadisinden 350 kadem daha 
yÜluek bulunan ve cenub kısımlar1 
Plevne ile Griviça arasındaki Bul
gareni yolunu çevreleyen çıplak ve 
uzun bir bayır vardır. Yanık bayır 
adını alan bu aı:rtlar, benim anlata
cağım hikayenin içinde mühim bir 
mevki alacaktır. Vid'in sol sahili 
de tepeliktir. Fakat burada irtifa
lar, sağa nisbetle daha alçak ve Y•· 
maçlar daha az meyillidir .• 

~ Çıknkçılar yokuşunda bulunan ~ Bir OJUncak 
§ ve oyuncak yapmafa yanyan ~ F b lk 
§ yumuşak yeşil taılann sım ~ a r ası 

i~'ı'ANBUL : 

:ı 1111111111111111111111111111111111111 ... 11111111111111111111111111111111111111 s 1111 111ıırl 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 12.30 PJ&kll 

musikisi. - 12.50 Havadis. - 13.0S 1 
türk musikisi. - 13.30 • 14 Muhteli 
neıriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plik~ 

musikisi. - 18.-45 Konferanı: E 
Halkevi neşriyat kolu namına Nusret 
- 19 Çocuklara masal: Bayan Nine 
fından. - 19.30 Konferans: Eminöııl 
kevi sosyal yardım ıubeıi namına: 
(Çocuk ve gençlerin muıikide tah• 
biliyetlerl). - 19.55 Borsa haberi . 
20 Klasik türk musikisi: Okuyan: ?l 
lil, Keman Rept, Tanbur Diirril, 
Vecihe, Ut Sedat, Kemençe Kemal~ 
zi, Nısfiye Salihaddin Candan. - 20~ 
va raporu. - 20.30 Ömer Rıza uraf 
arapça söylev. 20.45 Vedia Rıza ve a 
lan tarafından türk musikisi ve ballı 
lan (saat ayarı). - 21.15 ORKES 

Tulçenica, yahud Kayalıdere 
deresi ıehrin ortasından akar ki 
bunun ıimal kıyıları Griviça etek
lerindedir. iki çay, tehrin iki mil 
kadar §İmali garbisinde Opaneç 
yakınlarında birleıip sularını Tu
nanın kollarından birisi olan Vid 
ırmağına dökerler • 

Plevne, görmüı olduğum türk 
kaaabalarmm hepsinden daha ıyı 
inta olumnuıtu. Bununla beraber 
burada yıkılmıı evler, harabeler 
ve memlekette görülmesi mutad man
zaralardan birisi olan çöp, ıüprüntü 
yığlnlan vardı. Tq döıenmemiı sokak 
lar çok kirli idi; yağmürlu havalarda 
geçilmez bir hal alıyordu. Türkiye
nin bütün taıra kasabalarında ol
duğu gibi, buralarda da sıbi teaisat 
yoktu. Kayalıdere, biricik lağım ve 
mecra. vazifesini görüyordu. Her 
ne kadar kasa.ha bir plana göre in· 
ıa edilmemiıae de Vidin'e nisbetle 
evler daha muntazam, sokaklar da
ha geniıti. Burada gerçekten 
güzel binalar da vardı. Mesela teh· 
rin bir tarafında eski bir Roma ha
rabesinin taılariyle vücuda getiril
miı olan kaymakam konağı bunlar
dan birisi idi. Bir taknn türk ve bul
gar evleri güzel bahçelerin ortaam
cla yapılmııtı. 

Kasa.hada Mithat pqanm eaed 
olan mülki bir hutane vardı ki 
bir alman doktoru tarafından idare 
ediliyordu. Bundan baıka, Avrupa 
otellerine yan buçuk benzetilmit 
iki han da. vardı. 

Ayrıca hayvanların da kala
bileecği eski büyük bir han da 
bulunuyordu. Kasabada bir saat 
kuleai, on &ekiz cami, iki hiristiyan 
kilisesi, bir rii§diye, sekiz iptidaiye, 
bet bulgar mektebi vardı. Civarda 
güzel çiftlikler de bulunuyordu 

Siıtova ile Nikbolunun da dahil 
olduğu bir bölgenin idari merkezi 
Plevne kasabası idi. Burası 20 tem 
anuz 1877 de hiç bir istihki.mı bu
lunmıyan açık bir tehir halinde İ· 
di. Alman, franaız ve rua muharrir· 
!erinin bahsettikleri müıtahkem 
kagir manaıtır, cephanelik, tah
kim edilmit Vid köprüsü hep uy
durmadır. 

Kasaba, ıimali ıarki ve ıark ta· 
rafmdakiler daha yüksek olmak 
üzere tepelerle çevrilmiıtir. Vivolar 
ile Verbiça a.rasmda irtifa deniz 
aeviyesinden 1300 kademe yükse
lir; Griviçanm bir kaç mil ötesinde 

Ne taraftan bakılırsa bakılım, 
Plevne göz alacak bir manzara ar
zeder. Daima arkasında tepeler bu 
lunan bir manzara. Bu tepeler, ti· 
maide, ıarkta, cenubu prkide çıp. 
lak; ıimali garbide, garbte ve ce
nupta bağlar, bahçeler ve yemiı 
ağaçlariyle kap"ıdır. Civarda ziya
deıiyle m11ır ekilir. 

Mithat paıa .arafından yapbrd
mıı ve tat dö,etilmiı olan Plevne • 
Sofya yolu Türkiye Avrupasmm en 
düzgün ve en geniı yoludUt". Bu yol, 
Plevnenin müdafaasında askeri ha· 
kmıdan çok ehemiyetli hir rol oy. 
namııtır. Bu yol, Babakonak geçi· 
dinden (bu geçide Ara.bakonak v .J 

Etropol geçidi adı da veri .ir) Bal· 
kanları geçer ki burası Balkan ge
çidleri arasında en emniyetli, en ei· 
veritli olanıdır. 

Plevne Rahova, Vidin, Lofça, Or. 
haniye ve Sofyaya ve o yoldan da 
lstanbula teJJe bağlanmıfttr. Oteki 
telgraf hatları (timalde ve tarktA
kiler) ruslar tarafmdan kesilrruıti .• 

Mithat papnm yapınıt olduğu 
planlara kulak aaılmamıı ve Plevne 
demiryoluna kaVUfAJllanuftı. Daha 
80Dra, 1902 de buran tukta Rus
cuk, cenupta :lorya,a. J....ul& ,.oı 11a 
bağlanmrttD'. 

Muh .. amanm batl&naJCmcla 
Ple't'Dede bir piyade bölüfil ile bi1" 
mikdar jandarma l;ulunuyordu. 
Temmuzun aekizinde kazaklann 
zuhuru üzerine ba k11VVet Rahova
ya ricat etmek mecburiyetinde ka~· 
mııtı. Bunlar, bir mikdar rehine al· 
mıtlar, fakat erteai aün bırekmq
lardı. Bu eanada Nikbclu fırkuma 
menıub olan Atıf p&f&, üç ta.bar va 
dört topla buraya aelmiı. kaaabay.ı 
muharebesiz ifgal ederek kUTI'etle
rini civardaki tepelere yerlettirmiJ· 
ti. 
Paı~ burada ~riviçanm arkum· 

dan doğru gelen bir rua hücumunu 
pü&kürtmüı, gayri munta:am bir 
halde bulunan aüvariy; ten1-ik et· 
mit, iaıe ve menzil teıkilatmr yolu 
na J-,.r..,u~. erz&.. • va levazmı anbar
ları, r >>J·ar haatahıııııeler 'ıcurm\lf, 
Siıtova ve Nik~ludan C:llen y.u-alı
ları t - dcvi altına almıt ve 15 tem. 
muzda Oanıan ı·atanm gelec.-fmi 
haber alarak Jaznn selen tertiba
tı vücuda getirmifti. 

(Sonu nr) 

A nkara halkevinde bir oyuncak 
sergisi açıldı; deavm ediyor. 

Bu sergiyi görmek, çocuğu olanlar 
için bir zevktir. 

Sergi genç bir oyuncakçıınızın e
seridir ve bu sebeble hususi bir kıy
met arzetmektedir. 

"İnsan yavrusu, henüz ylirüyüp ko
nuşrnağa başlamadan, dünyayı a
vuçları içinde hapsetmeğe kalkışır; 
bundan dolayıdır ki onun ilk oyun
cağı olan top, bir yuvarlaktır." 

Filozof, bu sözleriyle, beşerde ih
tiraam ne zaman ve nasıl başladığını 
anlatmak istemiştir. Fakat çocuğa 
böyle kusurlar atfetmiyelim. Ve, 
tefelsüf lazımsa Anatole France'la 
bir olarak: "Çocuklar oyuncakların
dan, çocuk zihniyetindeki büyükle
rin ilihlardan daima istemiş olduk
ları ne,e ve nisyanı isterler" diye
lim: oyuncakları karşısında çocu
ğun yüzü güler ve bütün teessürle
ri kaybolma.ı mı? Oyuncağın ilk va
zifesi çocuğu sevindirmek ve ona a
cılarını untturmaktır. Kırpıntıdan 
yapılmış olsa bile bir bebek; bir mu. 
kavva kutunun kenarına ip bağlana
rak meydana getirilmiş de olsa bir 
araba; bir kaç zıpzıp, üzerine at gibi 
binilmek için lfalm tarafına kınnap 
geçirilmiş basit bir değnek çocuğu 
aaatlerce avutabilen oyuncaklardır. 

Küçük yavruların hakları oyna
mak, vazifeleri gülmektir, ve, oyun
caksız bırakılan çocukların bu hak
larına tecavüz edildiğini, vazifele
rini yapmaktan menedildiğini dil· 
s"--·"' 6cre&tır. vyuu\.cıAou. :ıı-

cuk, mahl\lkların en bahtsızıdır. 

Kedi ~ köpek yavrularını alda ge· 
tiriniz: bunlar hiç bir fCY bulamua.
lar kendi kuyruklariyle oynarlar; 
tek bafına kalan iman yavrusunun 
- ancak psikanalize göre • böyle bir 
tesellisi olabilir. 

Z amanunı.z pedagojisi avutucu 
oyuncağa bir vazife daha ver

miftir: öğretmek. Yit'minci aaır ço
cuğunun ilk öğretmeni oyuncakla· 
rıdrr. 

Bir dostum, Bedinin bir oyun· 
cakçı mağa.ıuındıa gördüğü bir tc· 
hir maketinden bahaediyordu: "Ak· 
tam üstü okul kapısından fırlayan, 
yahud caddelerde bir yaya kaldın· 
mından ötekine geçmek için kopn 
çocuklardan kaç taneai, her sene, o· 
tomobil ve otobüsler altında ezili· 
yorlar l Bir oyuncak olan bu maket 
onlara tehir sokaklarında nasıl yil· 
rilyeceklerini öğretmektedir." 

Bu gibi oyuncaklar okullarda bil· 
yilcek çocukların müşterek oyun· 
cakları olabilir. 

Fakat evinde yalnız kalan kız ço-

Ankma Halkevintle oyuncak ıerginntlen bir köşe 

YAZAN: 
Naauhi Baydar 

cuğa ilerideki ev kadınlığı vazifele
rini öğretecek penbe yanaklı bir be
bek; küçük iskemlel&ri ,kanapeleri 
ve maaalariyle bir oda eşyaaı; mini 
mini çanak ve çömlekleriyle bütün 
bir mutfak takımı verebilirai· 
niz. Erkek çocuğun en güzel oyun· 
cağı delik-feri, vidaları ve ölçüleri 
gayet doğru heaab edilmit parçala· 
rı ile k~rüler, vinçler, otomo
biller, lokomotifler kurabileceği 
mekano'dur. Ufacık bir piyano, 
sesleri doğru bir armonıka veya bir 
armonyom, yezln hakkında u çok 
11.Aı& .Y\,;4-.,...., ..... ••-.r•• ~----- - -
musiki öğretmenleri aayılmu mı 1 

Seçtiği veya hotlandığı oyunc:alı:· 
lara bakarak çocuğunuzun iatidadı· 
nı ketfedebilinini.z: Her çocuk o
yuncaklariyle sanki biraz da iatik· 
hali ile oynar. Kurfun askerlerden, 
atlardan, tüfek ve tabancadan haz e· 
den çocuk ileride mutlaka aaker ola
cak değildir; fakat, muhakkak ki, 
bir pısırık da olmıyacaktır. Bebeği· 
ni ve mutfak takımını bir tarafa bı· 
ralı:ıp anasının kitaplarını karııtıran 

kı.z, belki bir ~alıpa kadın olmağa 
namzeddir; ancak bundan dolayı o
nun fCfkatsi.z bir ana olacağına da 
hükmedemezsiniz:. Maharet, çocu -
ğun hakiki meylini bulup, kabilse 
ona oyuncakları vaaıtaaiyle, ileride 
gideceği yolu gösterebilmektedir • 

Çocuk oyuncakları vaaıtaaiyle bir 
devrin tarihini okuyabiliriz:. Me.e
li, oyuncaklarıma dair en canlı ha
tıram, 1904 - 5 ru• • japon muharebe
lerini tuvir eden bir kartpostaldı. 
Bir kömür atqinin ucu ile bu kartın 
bir tarafına dokundurdunw:; kartta 
gizlenmit barut .zerreleri hızla gider 

bir zırhlıyı veya Porartur kalesini 
patlatırdı. Bu günün çocukları o
tomobiller ve tayyarelerle oynuyor
lar; uçurtmanın yerini küçük pla
nörler tutmu,tur. Bunun böyle ol
ması da iyidir; zira çocuklarUX)!z as
rmuzın çocukları olmak lbımdır. 

~ilmem kim "bebekler ve türküler, 
ıttıc aşağı yukarı bütün Shakcspea
re .... " demişti. Ateşli kartpostallar, 
otemobiller ve tanklar, işte bütün 
zamanımız ...• 

*** 
A nkara halkevinde bir oyuncak 

sergisi açmış olan genç oyun· 
cak imili Cevad Örnek, orada, ta· 
banca boyası ile boyanmış tahta o· 
yuncaklar teşhir etmiştir. Bunlar 
oldukça tekamül etmi9 bir zevkin ve 
bi!fffi\nıırm-vAy~:lconuftUk ı 

- Millt mUcadelede Ankara Sa
natlar mektebinden ~rktım. Tabell 
ve resim yaparak geçinirken bir ta· 
raftan da. amatör olarak, ufak tefek 
makine ve oyuncak tamirciliği ile 
uğraııyordum. Çalışmakta olduğum 
ticarethaneye bir gün, bir kadın, hiç 
kimaenin tamir edememiş olduğun· 
dan bahisle bir oyuncak vapur ge· 
tirdi. Bu vapur çocuğuna İngiltcre
den hediye olarak gönderilmiıti. 

Tamire muvaffak oldum; kadın se
vindi ve ben o günden itibaren o
oyuncakçılığa büsbütün merak et
tim. Fakat hiç sermayem yoktu. 
Yaatık ve yorgan gibi ev eşyasına 
itleme resimleri çizerek hayatımı 
kazanırken Ankarada Çıkrıkçılar 

yoku9unda, bir kazıda, yumuşak ve 
yetil bir ta, buldum. Bu taş Es
kifehir ıa,ı gibi yumutak olduğu 
için çakı ile itlenebiliyor ve ateşte 
pifirildiği zaman siyah kehribar 
manzaraaı alarak kararıyordu. Bun
dan kadın elbieeleri için çe9id çeşid 
düğmeler yapmak suretiyle ilk ser· 
mayemi meydana getirdim. 

- Bu yeıil taştan yaptığınız düğ-

1- Grieı: Peer • Gynt Suite. 2- W 
fel: Espana valse. 3- Pesse: Menııe' 
Offenbach: La Belle H~l~ne potpo 
Tschaikovvsky: Natha • valse. - :zı-1 
janı haberleri. - 22.30 Plilı:la aolo1'' 
ra ve operet parçaları. - 22.50 • 23 
berler ve ertesi günün programı. 

AVRUPA: 

OPERA VE OPERETLER: 19.10. 
kfurt. - 21 Droitvich, Millno Ber 
21.30 Paris • P. T. T. ' 

ORKESTRA XONSERLERİ ve 
FONİK KONSERLER: 1-4.l't LlYP 
15.5 Lükıemburg - 16 Könipberı. -
Beromünster. - 21.15 Stuttprt. -
London • Re~onal. - 22 Stottena. -
Budapeşte. - 24 Stuttgart. 

ODA MUSİKİSİ: 17.30 Praf. -
Königsberg. 

SOLO KONSERLERİ: 13.30 St 
- 1-4.10 Frankfurt. - 15.25 Haınbur,. 
Miinih. - 17.15 Millno, Roma, Var 
17.30 Bmo ... - 17.35 Viyana. - 17.45 
Jonya. - 18.20 Prağ. - 19 Beromüııl 
19.30 Pariı • P.T.T. - 20.-45 StokhO 
21.15 Frankfurt. - 22.30 Münib. 
N~FESLLİ SAZLAR (MARŞ y.a.)1 

Berlın, Frankfurt ve diğer alman iı 
lan. - 20 Doyçlandzender. 

ORG KONSERLER! ve KORO 
15.20 LSyp.zig. - 19.10 Breslav. - 20 
lav. - 22.15 Stokholm. 
HAFİF MÜZİK : 6.30 Hamburı . .,... 

Frankfurt, Kolonya - 10.30 HambP 
11.15 Berlin - 12 Hamburg KolonY•• 
.,,.;L.,.,.. ..... ,_....,..., , ., ~...,u.f"1'-"ı1L1..&e - '41.&.1 P' 

18 Berlin - 19.10 Berlin, HambutlC• 
lonya. - 19.15 Stuttıart. - 19.-40 
- 20.20 Könifsberı. - 22.50 Münib. 

HALK MUSİKIStı 11.30 Stu 
19.10 Münib. 

DANS MUZtôt: 13.15 Mtlnlh. -
Döyçland.zendcr. - 19.10 Layp:zig. -
Stuttgart. - 22.30 Hamburg ve difer 
iıtaııyonları (danı ve muhtelif ınüSI) 
çalan). - 23 Stuttgart. - 23 - 23.!0fl 
kovi, Lemberf, Vilna, Katoviç. - 23 
- 22.20 den itibaren: Viyana. - o,S j 
vich. - 2-4 • 0.30 Lükaemburc. - o.l 
lw:. 

meler, demek ki, size bilyiicc) 
para kazandırdı. 

- Eh, altmıı lira kadar ..... 
Bu mülakata sanatkarın Hal il 

sındaki mütevazi dükkanında 
vam ettik. 

Cevad Örnek bana bir pentl 
terdi. Bununla tenekenin kenat1 
külerek çocuğun oynarken ' 
ke11ilmemesi temin olunuyord~ 

- Bu pensenin bir eşini bit 
na hediye ettim, bana mcmle)' 
döndüğü zaman bir arkadaıındl 
dı eseri olan şu penseyi gönde~ 

Bu pense kesiyor, deliyor, 
yordu. 

( Sonu S. inci say/ada } 

"-Yukarıya çıkalım da bak, gör; dedi. 
"- Yukarıya mı nasıl 7 
"- Nasıl olacak. Asansörle .•.• 
Ragıb Bey, ıehirleflDİt bir köylünün, köylü kal

mıı akrabasına bir büyük medeniyet merkezinin 
hayret verici hi.rikalarmı gösterirken duydufu gu• 
ruru andıran bir çalanla kabararak Doktor Hik· 
met'i TolD" Eiffel'in aaa.naörüne götürdü. Fakat tam 
bilet gifeainin önüne gelince pifman olmuı l[ibi 
durdu. 

BiR SÜRGÜN 
murdan ve kardan tahaffuz için kurmadılar. Bubi
naların her biri bir aevda tanrıaı namına ya.pılıO'f 
mabetlerdir. Her biri içinde küıne küme genç kız..,., 
eski zamanın Ve.tal'leri gibi ıehvetle kızarmıt ,.V 
lerini beyaz beki.ret örtüleri altmda saklayarak ıı; 
pılannı çalacak olan ceaaur sevdalıları bekliyor. 

"-Şimdi bir mesele var; dedi. Bu aaanaörle Tour 
Eiffel'in ta tepesine kadar çıkılabilir. Fakat, defme 
adam buna dayanamaz. Ben bir defa çıktım. Göz 
karartısından, bat dönmesinden az kalam kendimi 
kaybediyordum. Sonra, efendim, hafif de bir sal
lantı hisaolunur; hafif dediiim, yani, insana yine 
enikonu bir mide bulantısı verecek derecede. Onun 
için, bugünlük istersen ilk kata kadar çıkarız. Mak· 
aat, ıöyle kut bak:ıtı bir Pariı'i görmek değil mi 7 
Ha, ne dersin 7 ... 

Doktor Hikmet, kendisine pek ciddi bir zevk 
vadetmiyen bu aaa.naör aefasmın za.ten pek istekli
si değildi. Angariyeyi yarcya indiren bu teklifi ade
ta minnetle tasvib etti. 

Tour Eiffel'in demirleri araaından havaya dofru 
kalkan küçük vagon bir bayram dolabını andD"IDak
tadır ve Ragıb Beyin çehreainde bir tombalak bay
ram çocuğu neıeai var. Doktor Hikmet, aynı basit 
neıeyi asansörün öbür yolcularında da seziyordu ve 
içinden diyordu ki: "Ne tuhaf, insanlar, ne yaıta ve 
neıeraitte oluraa olsun, içlerinde daima bir çocuk 
aaffeti aaklıyorlar. Kırk elli metre yerde• yükselit 
\'eya otuz beygir kuvvetinde bir otomobille düz bir 
701 üstünde saatte altmıt kilometre süratle bir ko-
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t\lf onlan mesud etmek için klfi geliyor. Paris gibi 
en yüksek fikir 'H ruh beyecanlarmdaa, en koyu ve 
en ralleini aef ahetlere kadar bütün zeka ve havu 
ibtilatlarınm toplandıfı bu derin ve bulanık mer
kezde bile Tour Eiffel gibi bir hendese oyununun ve 
bu aaanaör gibi bir oyuncaim yeri ve manası olu
yor. Ba ,ehrin içinden bunlarla eilenip avunabile
cek insanlar çıkıyor. Ne tuhaf! (Ne tuhaf!) diyo
rum. Sanki, ben, bunlann hepsinden daha. mı olgun, 
daha mı bezıinim 7 Hayatın sathını tetkil eden hiç 
bir teY beni alakadar etmiyor. Ancak derinliğine 

yaldatabiliyorum. Bütün bedbahtlığım buradan ge

liyor. Hep derinlitme... Halbuki bayat tek bulutlu 

bir nesne delildir. Mesut olmasmı bileyim. itte, Pa· 
ris ayaldarmım altına aeriliyor.,. 

Koca tehir, tatlı, uçuk ve yer yer koyu yeıil renk· 
leri; ibtiliçaız ahenkdar çizıileriyle gerçekten, 
Doktor Hikmet'in ayakları altında~ uçlan ufuklara 
dayanan bir ıenit (GOblen) halısı gibidir. Kiliaele· 
rin çan kuleleri, kubbeler, diyagonlu çahlar, köprii
ler ve kat kat binaların sayısız bacalan bu dümdüz 
satıh üzerinde, ancak bir kanaviçenin kabartmalan 
kadar ıivriliyor. Sine nehri, bir bulut üatünde bir 
Jimteiin nsmettiji hatlar kadar ivicaclıdır. Dok-

YAKUB KADRi 
tor Hikmet, onu, çöreklenmete batlaınıt dev bü

yüklüğünde bir boia yılanma benzetemiyor. Çünkü, 
Paris buradan Ye ba halile o kadar insani, o kadar 
ehli bir te'J'dir ki, ona, bakarken tabiatin ruha hat
yet nrici unaarlarmı hatırlamak bir anomali dir. 
Doktor Hikmet, bilüi., kut bakıp Myrettiii bu ıa· 
bayı, uyuklayan bir Van kedi.inin autı gibi ifilip 
oktamak iatiyor. Kulalı dibinde Raaıb Beyin ... i, 
arroncli.eem•nt'lan aayar. mahalleleri gösterir ve 
abid~leri i.taret ednen o Paria'i kendi gönlünün 
icadı, hayali ve hiNi bir plana ıöre aeyre koyuldu. 
Zira, fU dakikada, bu tehir, onun için artık bir rea· 
lite değildi. Babil aibi. Olir gibi "Semiramia,, ' in 
asma bahçeleri gibi bir maaal, bir lüuion' dur ve 
içeriai tıpkı muallardaki gibi bin bir türlü harikul· 
&de teYler. bekleamiyen vak'alar, fantaziyeler, ak· 
la uimryacak imk1n ye ihtimallerle doludur. Bu 
narin kuleler, ba lnend köprüler, bu siyah inci ren
ginde çatılar, bu afaçbkh yollar, bu mafrur &bide-

ler, hep bir mücerred tefelddirün, bir artistik zev

kin, bir qikane hİNİn mahsulüdür. Bu Paria'i ya

panlar, bütün ba diY&rlan bqka tehirlerde olduiu 

gibi tabiatm ceninden Y~a kötti ineanlann ke

minden korunmak için önnedU.., bu d•vWın >:ai· 

Bu Yetil gölgeli yollar - ba.ıka tehirlerde old..ı
giib - ekmek ka.vgumm veya kazanç ve it ..ı.r 
berliiinin harekete getirdiği kafilelerinin gelip ~ 
ditleri için açılmamııtır. Bunların üstünde hepai tolfr 
hepsi mesut, hepsi hür inaa.nlar, güzellik, iyilik -ti 
doğruluk avına çıkmıtlardır. Nerede iae, ak.--. 
gölgeleri inmeğe bqlayınca bunlarm her biri id.,J 
hayattan kendi hinesine düıen tatlı ıiki.rı gö~ 
ba.ıtırarak kahkahalar~ ıarkılar, ıııklar ara~' 
yuvasına dönecektir ve aokakta kalanlar bu çekilil 
gidenlerden daha. az kamıyab olmıyacaktır. Ç~ 
Paria, her gece, her gece emsalsiz bir (Kermes) ,}il' 
nanmaaı içinde yanıp tutuflD&ktadır ve cemiyet JJ' 
linde yaıayıım, her gece tekerrür eden bu .-.JJtj, 
cezbeli ibadeti arasmda, zevk, aaadet, neıve ve ,,ı' 
tat havayı kaphyan aydınlık gibi bütün halkın ,.,rıt 
terek malıdır. 

"-Demek yarın Salpetrieres'e gidecebin llY 
Git, git, birader. 

Doktor Hikmet, tatlı rüyasından, birden bire "' 
lağı dibindeki bu sesle uyandı. Deminden beri ~ 
dunu saran optisni&ma dalgası bir aeraeri ınelt 
yeli gibi geçip gitmiıti. Genç adam, nerede -· lı~ 
diaini, Tuor Eiffel'in küçük bir gar büfesini aııdıP" 
müstatil camekanlı kahvesinde bir deınir k•~ 
tıkılmıt hiaaedecektir. Zaten, bir mart havaıı pr 

(Sonu varl 
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Kaç portakal yiyebilirsiniz? :ı;;:~ =0=:.t1;r.:= 
:\tacından kendi etil• kopanp batlanıacmda meydana ~· ffetlanada: blm• · ,ekAldtk ~ır. 

~bekletmemek prtile h-.. on. Uzak 7erlwe kadu' s6ıı4wi18'M • ıhı çftif, ~·· tkt!Mdl wdye
• Dd portakalı bUbiri arbandan iiacl• ka-larla lltGlmit ....... tinin düzeldiğini gc;aurmek ~ola1ı-
>irebllb-. Fakat portakal u çok•· liltllre sittiii wıldt l ı ._.. ~ llyle bunda •• maipt ftfta te• 
... bir middet dardaktaa IODl'at kokuaacian Mflra, beriD•e ,etilli- Jbki olmımaktlldlr. 

Emeltar bir 
ilace kliıcllara aanlank tahta aan • il ılık lopraina im"'--" A birlik• 
.. ~ saklandmq olaa bile, üat t• setirlr" kara kan .............. 
ilet. iki. Gçten ziyade yifebllecek az tmda kederlenen inNnlaTa daima 
....__. Y buz pek..Niihn bir ,....ıi,.t ... w_..._....... 11· ··ı..Jn 
.... ~~ ki

0 

eYe mbaflr gelclifi latarak ...... t...W eder. ~ mua un o uu =::he bir kbe toz tekeri• bir ~etimisde ~~ b~~~ latanbul, 29 (Telefonla) ~ Gala· 
irice portakal aetiriline an• leü bır kat daha bi7iiktilr. '1-- tuuay lllelinin eüi •o emektar mu· 

... hepsini - tabü, kabuklarından türk port&kallan h- ceaaf:j hem allimlerindell B. Fehmi Oltay öldü. 
aJllıchktan IOllft - ~ tozana ha· de ıimald• J•tit~ler. M' ... l Anka• 30 aene bu llaede ........,. .... o
.... yer " bu ikramı pek de ehe- rada oturup da hir tane AntalJ&daıi Jan h t driaatmdald ciddilik ve 
1111......... .. d:&: ·..a.. kküre b' ahad DöitJaldan ıel• portabl• mer um e ~ sonae ... 1~ tete ı- J • d R1a d 1 • fikirlerindeki yenilik ve Uerilikle ta-

lla...; sönnez. dan, bır tan• • e • s• en par aqt:ı. Y . tirdili talebeler aruqı-
ltt.atete s&-e, framızlarm met- takaldan 7emek a:rm samanda hem n.ın etif mevkiler itP1 et· 
~ tarihi pell Ninon de ~~ Akdenizd• h- de. Karadenbd• :~~ıa:= zatlar vardır. Ölti
da. ... cle on iki portakal ,....._ Bu koku almak demektir. • mu, yeni eelıd talebeleri aruuıda 
~ bir otaratta mı ,.dili bi- P~akalm ~d~ Titwinlw da• büyük birv:...W, uyandınmftır. 

de ba kuur pel kadmm ba bılı=m_... once bile portakal h ... 

Oç ...... kaçakpı Ye 

&~o--~ 

..... 7•tmd•Jk• pefinde paç .. kiml..m kıymetli bir ilUa olm~ 

...... doiapnamu portakalın fazil• ~ut Jautabima lrarp bat ilAf 
U.. ath,fUifi portakal tarDüncl• olchaktaa '-tb. partakalb ~ 
~. Onun b1J fikri yMm Takte lltma n ....... Urp p taTtİJ• 
~ aadece portakala kartı WIJGk ........ di. Ba:rılaaıan, ~ 

tıweedUı eMri telakki edilircli7M wacalan•elara pol'takal terlMti iÇi .. lstanbul 29 (Telefonla) - Emni-
"' .ıtaminl_. bilinclifinden "8ri rilinli. Şimdi ~eni~ dol&11 yet bsüiıhk bUrO.U OlmaD. HUae. 
M deldi tutulur. Portak•lm Titamill port~ ~ ~ ~·ele art• yhı n Hilleyin llwlnde iç eerar ka
laaın;bMlan zenainliii sö• prp&- mqbr. Sütlerinde TitalDiD balallll!' çüç111 yakaladı '" 6' tilo euar mü-=. elene.dedir. Vitaminlerin imana J&n çocaldara ~~-pek sadere ettL 

tirli butahldudan 1w ..... bü7ük fqda ....... ,,-- o...-Jan 
h, fOC111dan büJiitmele bianet et• hutalv da &tett• yaurlarUa 
... wi sibi. aiizelliti ka,M....... portakal ,.metini pek .... tn• ~ lzmirhi pllnı 
'9. clolaJUi~• s•çlili ele matmaya l•. . 
~ hiç de ya-.. ablacak Şaraplı portabla ıelince, lMaPn Jmıir, (H....S) - 1-ir beledi-
\ir fDdr delildir. utma nöbetin• kartı bir illç diye aa• yeat. .. rbı mUmkbel planının lıuır-
Claeılik .e sençlik her s.-.n JJiamazı Fakat portakallı pmpan- lanmaıı için bu yıl ~ne 40 bin 
~olmakla 1Mra1Mr 1na z....,. 1a ha.ata olmaıanlara nep, hutala· 
ta .. ~ .,.. st..ı bW hti,m ra da kuYYet •erecek kıJmetli bir lira koyacaktır. 
laaraaı.ra sinci• an Ud portllkal ,.. ilaçtır. BaJl'amda miaaflrlerlabe ik • K.ualar b«tkelerlne de bu it için 
-.,ı ta•liJ• etmei• inuı•m dlll •ar. ram etmek iater.-iz. fimclidea ha • tahıiut konac:Utır. Bu yıl Bergama 
...,_, Seben ıqmcla sizel kalmak mrlaD1Dan•z için, nud .ıa~d.acatma belediye bUcipeaiııe 8000, Tire ve O. 
~ mıade h0ta ıidene de o aüe .. ~ edeyimı Barclakb. ~~~r demit ikiter bin, Mesemen bel'dlye
......... d~ ipldarm ı.rçek· ınce 1mdmq bas, ır 'W'ft- ...... ... to caktJr 
'- olma cald ldmM t• ker tozu, bir dililll k .. ilmiı (IO~ • ıl 1000 lira ..._.. ya . 
_.. :... ~ar ~MD yqm- mut deiil) porUka1, biru limon ka· Nilfuıu on binden fazla olan bll .. 
dala aüzeli belki portakaldan da baiu koJar •• plllP&Jl7a ile doldu- tün kaaabalar belediyeleri de bildce
lie&.t ettirirler- rarak katıkla ~~k terinde bu auretle tahaiut ayırac:ak-

Portakalm hir fasileti de ... di- bir defa içip lezzetini 0 en lardır 
,...._ ••haul• olclu.ia halde latm aonra tekrar etmemek prtlle- G. A. • -

nvı ıl\lr.AKLAR 
(Bap 4 flaeff .,.,.., 

- Deınek ki bir parsa teneke, bi
raz boya ve iki ,....._ Bualarla o-
JUncak yapmak kabildir? 

- Evet, fakat Avrupamn oyun
cak fabrikaları ile ııekabet ellnbde --Elektrikle lfllyen bir torna, bir 
•1111& ve bir tabanca boJUI makiııcai 
aa.t.ererck: 

- Geçen aene açılan kilçlk amat· 
1-r ıerpinde bir kas tahta oyun
cak lefhir ettim. jllrl bun1an bele· 
~ıek tiana 350 lira müklfat ftl'di. 

u para benim için arayıp da bula
lbldıinn ilk eaulı aermaye oldu: 
~ llllkineleri getirttim. Makine, iti 

Solaltıyor, hem dtbliin çıka
:.'-· lPabt Awupa opaaq,hp 

rekabet edebilmek için dllılla uou 
~~~olmakıa.un, v,aw 
--uu'lll ikili de 8llcak büyücek 
~e iatiycn bilyilcelı: maklnele
:. ~; modeller, prCHl•r •• aa-... 

•1 Cnad Omek oyuncakçıb
iın bittin edebiyatım bili· 

yor: •0yuncü adlllat ,.nıum. .... 
is olmalıdır. Yani kolay temlslene
bllmell, çoculun elini fillll yırtma
malıdır. Küçük çocuk, oyuncaiı 11k 
ıık •izma g5tilrflr. Jillylk puk o
yuncapn içiade ne ol..,...inerak 
ederek bir teneke plakql &ldırır
ken yaralanır. Bundan dolayı ben 
di,..,.aımız~ 
ğu &lbi tahta 1func:aları tercili ecH
yorum. 

-itin llsm oll!lf ilkte 
bir oyuncak fabrikaaı kaça mal o

lur? Bulaa oır....- -uma dilf
tiiniiz mil? 

- Evet, 200 • 250 bill ı,ra kadaı 
bir para Jhmı oldupnu ta1ılıdk et· 
tim. 

Çıkrıkçılar 1okupuxlr baldula 
yumupk •• yetil tFflarda bir o
yuDCFkçı atıolyem Jmnmia ........ 
fak olan Bay Cevad Önaek'ln Jmıd
ımyan umi, onu elbette bir etin brr 
ya1indekl oyunc:U fabrikaluun ba
tma geçirecektir. 

~ersinhö~e 

ilenin, (HUSllll) - Liverpol iini" 
veniteli profaörlerinden B. J. Garl
tang trnmm• bilginlerden mtırek~b 
yudmcılariyle llcraiain Soğuklu b6-
,tl~ hafripta devam etmektedir. 
Ba lıııuı IODUDda.ıccnubun killtjir bat
Jan lalkÇnda .uih bir fikir edinile
cektir. 

~· ratd,ı okul 
Buru (Huau.lJ - Buruya bal• 

b Yenite~r kuaında 011 aµuftı bir 
m~ktebin yapılma11na bqfaftniıttrr. 
Bu mekteb, civardaki mektebab kay• 
lor4en ıelecek ~ullum obyabil· 
meli f5in yatılı bir kıeııu da ihtiva 
edecektir. 

lstanbul borsası 
29 - 11- 1931 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belç. Franp 
Drahmi 

~~ 
Florin 
Kuron Çek. 
enmA~ 
Peseta 
il ark 
Zloti 
Pen&6 
J.q 
Dinar 
Yen 
Karon ı.. 
Altm 
Banknot 

Loeldra 
Nevyork 
Parlı 
lllllno 
Bıübe1 
Atina 
Cenene 
Solla 
Amaterdam 
Praı 
Vt7SDA 
lüdrid 
Berlin 
Varwon 
BaclaPette 
Bikr .. 
Belcnd 
Yokobama 
lloüoft 
Stokbolm 

ao.-
102.-
ao.-
1a.-

··~ ao-
65.-
78.
ıı---26.-
I0.-
21.-
12.-
48.-
-.
ao.-

1102.-
268.-

ÇEKLER 

SATIŞ 

628-
126-
88.-
1 G .-
84.-
23.-·-13-
70.-
82.
zs.-
-.-
29.50 
22.-
26.-
14.-
52.----32.-

1103.
'!69.-

AtILIS KAPANI6 

625.SO 
0.7983 

23.515 
15.171& 

4.695 
87.37 

3.4525 
63.9481 

1.4364 
22.&9 

4.22 
13.7490 

1.9782 
4.22 
4.0160 

106.6350 
34.4925 

2.7464 
23.63 

3.1015 

ESHAM 

627.-
0.8002 

23.455 
1$.1355 
4."40 

87.1610 
S.4450 

63.7958 
1.4330 

22.636S 
4.21 

13.7160 
1.9742 
4.21 
4.ootO 

106.3795 
34.41 
2.74 

23.6875 
S.0940 

ACILIŞ KAPANIŞ 

AaJaa çimeDtO uo 10.ıs 

ts'l1KRAZLAR 

Tilrk borca 
ı ddell 

Jl Tldeli 
ll peaİD 

AÇILIS KAPANIŞ 

IS.95 
11.35 
11.35 

14.175 
ıus 
13.525 

ANKARA 
BonBll 

Günlük fiyat c:edveli 
29 - 11 - 1937 

Anm! Aapd Vautf ---
---~--t.!! ~ ~ 
.\et • ..... .... ... 

ter 4.70 4.61 4.,17 
...... .... uo 2.11 
~ • us 1.00 s.ıı 
Yulaf 4.00 Ut 3.91 
Mc6ıt • l.00 l.00 e.oo 
Ilı..- U5 S.50 4.S6 
Mercimek 5.08 4.00 4.20 
Baiııur e.oo e.oo e.oo 
Fuul:re 10.00 8.50 1.65 

~pt=d~a::-~: 
JllETAIN VAHiDi ..,.~IYAS! 

tSlılt KAJ.fTllC JtURUS 

ikJiie1c Btrind Kilo 10 
1'nDcala - • 14 
Kum eti KiloA 40 
o...a eti • -lılır eti -
8alık Tarik.. Adet : 

• KıefaL • 75 
JCOJ"llll ""' Adet 10 

Karadenizde iki 
motör battı 

-5-

Dünyanın en güzel 
kadını 

fatanbal, 29 (Tclefıonla) - Kara
deniade' ,Jd4etli tutma var. Hava fır
tınalı ve yağmurlu geçiyor. Ak§am· 
danbed fırtına 9icldetinl artırdı. Ge
mit.r Sara'elllse 51~1DMkta4ırlar. 
36 tonluk Nimetihuda motörile bir çek 
tinne Karadenizde frrtmaya tutul
mutlar ve iki giıılük feci bir macer• 
dan IOll!'a file rülHerh\e düterek 
par~· Mimetlhuda"mn 
kaptanı boğulmuf, diğer motör mü
rettebatı kurtanlmJttır. 

Bir sinema dergiainde f1I batlık 
dikkatime çarpb : 

Diİll)l'CllllJI ... ..,,., ............ 

ma pa,itahtı, Dorothy l•mour'• 
c:lüntranm en pzel kadmı bilmek· 
teclir. 

btanbal, 29 (Telefonla) - Tica
ret odası ipekli kumatlarm ıtmıdar· 
dize' için damgalanma itini bitirdi. 
Şimdi verilen beyannamelerin ayrıl
ınaaı yapılıyor. Buı ticarethanelerin 
henU. beyanname ftrmedilderi ve 
yaaak biWma olarak ipekHlerinl dam
galatmadıklan anlqılıyor. 

Şu Doroth7 L.mour ld, bir .,.... 
sel km kıhtmcla TaraaDftl'İ bir fi. 
lim çe•irirken, eenarJallml icabı°" 
larak filmin erkek kahramanma 
um bir kama11 fırlatırken çıplak 
a1aiı bir ça:lrmak tqı ile yaralanın
ca mllftJlenesini ka,belmit ft o _. 
nada kmna da elinden fırlamq olda
pndan aalme miirettibini kazara o
muzundan 7aralamqtır. 

ipekli çorabların damplanmaaına 
henüz baf1anmadın bu&iln aanayi bir
liğinde toplanan çorab &bribtörleri 
lktıud VeJrlletinin tesbit ettiii e
auların tatbiki hakkmda konuıtular. 

iki işçi kömür yüziinden 
zehirlendi 

1ıtanbul, 29 (Telef onla) - Erenkö
yünde bir kötlriin semin ka~ ~tu
ran ily• ve mebmed adında iki &fÇl bu 
aabah ölü olarak buluııdular. Yapılan 
tahkikat bwılarm kömiirdeıı abirlen
dilderi anlafıldı. 

DinJUllD deiilM hile HoD,woodua 
• ıüel kaclmlanndan biri olan 
Baıan Lamoar'a "geçmif oı- I" 
diyerek diİDJUUD en Pael kaduu
m arayal-. 

- Dinıanm en ıüzel llladmı kim
dir 7 Geçenlerde Avrupa sGsellik 
kraliçesi ilin edilen Finlandiyab 
ıenç kıs mı 7 

- Fakat .,...ell kaclm aüzellitl 
nedir 7 

Miloa adumcla ketfedildiii 1820 
den beri bütün aanat memaplU'IDI 
kendine laaJl'Ul etmİf olan v..
h.,keli, bir mütalea.ya sön, u.lm 

.. ellijiaia • kuaunua örDe)d .. =- biridir; zira oeclaki ... " 
ıcnde tena..-ı. .a-J ,_,,.. ~ 
landa tuanur edilmit olan -
ölçülen 111pndur. 
ş. halele, elimiz• bir .-w metre 

al "1-~; ..... laaaci lr.admcl.-
lp O ,,_.~ -!-L-a.1--! 

Milo. V ..... ill W- __.... 
ai buldut-u ....- ilin _..W. 
riz : gÜzel bdm itt• badw t 

Prens Seyf eddin'ln cenazesi 1820 dm 1920 ,. kadar aanat &.. 
.. ___ , --1-' } k lemi belki 1Ma kaideye tabi oldL 
19UBU"' a ...... o un.... M ... ı& Paal BaudrJ'nin v .. ııır 

tıtanbul, 29 (Telefonla) - Prenı tııoaleti aıdmdald t.h~ _,.... 
Seyfeddinin cenazesinin Mıaıra nak- • • tkirm b• ...-.. kol-
line miluade olundupnu .ulyet pren- diniz: Sima 
ıin ailesine tebliğ etti. lan lank ft bacakları bir pettamal· 

la irtiili olan Mno. hefkeHndeki 

Beşik~'ta bir deniz sü•• ...... nwl kollar ..... w. 
müeel lauulaak Pli ı..c.klar yal'aflıraut oldaim 

latanbu1, 29 (Telefonla) - Barba- f&fU'SIDIZ• Ancak. 1880, bin im 
roeun Beıiktqtaki tllrbeainin yanm • örten bir dirhem ete bin bir fasilet 
~~~ lm1dırı1arak burada atfeclea bir cleTircli. 1900, fUia et-
blr deniz mllzcai yapdacaktn. __,_..._ ............... .. 

.....-.- .......... _ ... _ ....... .... 
Yerli pilro üpnlan 

latanbul, 2t ('filefonla) - lnhiaar
lar fdareal yedi pGro ıigaratı ~ 
için hurrhk1ah bafladı. 

Sirkeeldeld yolca salona 
ayın 16 smda açı)ıror 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Sirke
cide yapılan yeni yolcu ulonu 8nl • 
mil.ldeki ayın 16 anda açılacaktır. ---

Bir balı 
28 80Dtp taribli •ymmda 

Ttirk Maarif Cemiyetinla Anlı:arada· 
ki kollej binumm -.çıbna tıarenine 
dair çıbn yasunısda bir almrn lııa 
•lehe tarafından llylev 'tlerildill ya
nlmlfh. 

lnctllsce olarak lk FGyliyen bu 
talebeain Aydın mebuu Dr. Mabat 
Germen'ln laa olclatunu 8pndlk. 
Yanlıt olarak ıltunlanmısa rlmedea 
bu haberi kir dlllyerek dtlnlttyo-
ras. 

1ICÜe ..... ptircli. Hutt - .... 
nat alemine ıöre P.I h4ııt fasla 
etlerini atmq, etkilere nüıbetle bi
raz erkek!~ boyl....., incel
~ lmaca aporcu diye ....... 
.........._. olan kaclmdlr. 

- Fakat kadm giizelliti nedir T 

- ETet, IUal ,_mdeclir, çüakl 
lııilıiin lla iaalalar luııdm süelliiini 
........ deiilcUr. Seçlana ....... 
bflann tekli, pzl.n. Wap, .._ 
claklann knnlıp, •a, ten, 7lirilJll, 
....... ellerin bueketi. her ..,, -
cim ıüel~ tayinde batlı ...,_ 
lııiıw a..ildir. 

- Fakat kadm ıheHiii bunlar
la tarif edibnit midir 1 

- Kacbn ıizelliiiain tarifi-.. 
di içinizdedir. 

- Ya dünyanın en g\izel kaclau T 
Eeki .....u babrlapbpı 1 söail 

kimi..._ • .-.a odar. - N. 8. 

i~ lürwnmu var? BG~m•'le Gibi· ~dUtık edebilecek kudretteylm. Ka- Hüseyin Tuirul evde kal4 Anlatı· benim kötil miaalim uauliln de kötülü· 

H 1 ' 
ııuı h°!~ gidip .sıtoıemeainde • • • tı-m.a bir )'Umruık ~ admn gibi lıyor ki onun vulfeei belli etmeden, tünü iapat edemez ya._ Ben bu uaull 

O Yat Sen ne g U• • ze S ,· n - Sweımana b..rtı ~ de ka- :; 1enaıı etrafa"baıUyo~ Or- fakat devamlı ıarette beni ıöa hapli yanlıt tatbik etmipem kuaur benim
i • JJ49" olmadıltm ~~ t:. 11D1D elinde bir kuk'ıa ıfblylm: altında bulundurmaktır; Zira •mcam, dir. Dilfünceai.zlik. yahud böyle bir 

- Ben de Byle- ltı haıae ortada tm- :#. ~ et1n4.__ ~t it• Zfd. yalnq bqıma kaldıimu ıördü:kçe a- fCy .... Yani veaveae ... 
klnııbbk yok.- • . !Jil~ lalondalı:llerlıı ciddt n eeub deti titriyor. Ve J>wıclan dolayı Hüae- Bu sefer ben ıtllümailyorum. Fakat 

- 31 - Amc:mn nrmak latedlll nolıtaya. nauerinden ınuhakbk ki konupnalan- yin Tuirul da pefimi bualmuyor. bu &illilmaeyifteki iatihzayı Hüseyin 
~yet gtlmf' oldupn'li görerek Ml't pSJll menuunu anlıyor,. Benimle bq bap kalmak iltiyen 'Gü- Tuirul farketmiyerek devam ediyor : 

Ortaklarım kaN1Sında bir çehre takındı: ı.mau Zekl,afıratır: •in. ilk önce bu vaziyete ainirlendi. - Benim veavaeden babaetJDelDe 
•w - Pakat ısmat1 Zeki bey, bir keTe --Oilzinciiim, Ahmed Sun bey Fakat Hilleyine meram anlatmak im- belki ppraın_ Fakat bunda ppcak 

il. O,..drldarı komediyi 1e.sayonam. kat iman yirmi altı yaflAda obana ııe de kendin' alo D~ ~ ~ ~- soıcım-n beye bendaı 1enL kinım bulamayu:ıca uyımda beni bi- ne var? Her insan naınualu dojar, fa.. 
~ beniaa Pbl bir adamı yakalan· delilikler etmez 1 mı cUilUaila. Si.- D'lbede b;.s. UJU 1 0U-. baheımın aödnll tamamlat- lardo odasında ıerbest bırakmaiı daha kat o hiui öldüren hayattır.Sana evvel• 
ili "'9ts hiç bırakırlar mı ? .t...il Z.- - lıtqbıaldan Uçı:Nk ia~ıinbı Bu vasiyeti._ . 1111JOL Ellerini bana uatıp tJaia11or: dojru bulmUf olacak ki çekilip &itti. cede ıöylemif oldupm &ibi dünyaya 
~ tı eflenccli llemde4 mabrum ICbebi aaJwı bir ICYF filt&ı o~ 1 - Canma efendim, buaJams ba ft' -Stilqmaıı, sw.,..n 1 1 1 HU.yln Tuiı-ul, yalıus, bilar- 1eli9imin ,.nları dolqmi7le, ahlakı 

iater mi ? - Vallahi Süleymmlpe)'., 11\a nakika- côp fil*lerL- ı, beuıba dlktllilnıe Af!laıl kol1arm ana bi llazue- donun bquıda. uataca korpolar çeke- M&lamla,tmp inan! f~ara kar~ı 
tıılb ~·a ptmek iltemekl ne•· ten .seki bir ~ımam•a. Faka\ SW4;J• pneben borghlçıkara: Bileymnlla .. denhl an kurtarana n:n1; ıtM. rek beni maiJaretine bqrm etmek il- adeti bir zırhla tedıis edeıa ilk terbı
"-. '="1 lataa:bul'da ı, mi yok? Yav maaınld öyle auıdlimu libi aleı&4o yatum kurtardı beiı'm 11a,_ bu· 16ebdbnl attım,,. tmcllbl ~:amal- terken çeneai de durmayor : yeden mahrum kaldllD- Eier bir çok 
1'tle 91mln. arSUllunı momnuni· bir Hvıi deiil J Çok dahi çiddl bir ıuıt bir ~~••unuz l Bu anada okp,..ıan:. hiHıttilb' 91ifla· - Bilardo lıa1'atm dmulldit: bir kimaeler &il>i ilk terbl7em aajlam ol-
~ '9rine ptirmek iaterim: fakat te)'- İmkinııa bir qk.., J8tm1Jormllf liW •.kaldı bll ıenci lr ipde &ialemedim. çok O)'Ullcular yapaaklln tek korpo- aqdı ben de niabeteD ahliklı ol~dum.. 
~~Üf- Girelunda fmcllk - klrAMıs- lm»mıs.. l>ibayada ben ölcHlrilyordum: >'ilıMi ~ ,.,~ tsmail Z.ki galerinden iki yafdan- yu dü9ilnilrlor. halbuki uü me1ele i- Şunu da aöyleyeylm ki ben • hiç tab-
i~. ~~pusa lfleri11iin baflD8 jmlııılnıı.s his bir .. y 7oktuf. bir pMla haJltma ~ bisilcbilir ıumı ılllyor_ kinci, üçüııcü ve daha IOm&ld korpola- min edemiyeceiin pbi • doiru Y?lun 
~kincı müdür, gımpnl k&tip - Bilmlmldl bu kadanm liJledlk- •il .... ımo ppuiı ~ sa- ~ n dllfiinmektedir. Ben Hri oynarım, saprapk yollardan~ kolay takıb o-
~ dan birini aeginis.... ten aonra - ur benim otrmrmk• ben· leymana ancak Giizinin Hvıiai ~t- . . 811~ ile Hea,.m T~ral. ~imt hayatta da böyl• Mri o~ lisan- lunacaiı Jsuaatindeyım. 

ht ._ t~ ~ bana bırakmak iatemi· bu .. lisiıı alic-.abl~i!IUfP lljlW'&k e.arabWr ... •• ~ aeverim... ilDltl:!, &ib'i!,~ ~yı taklıd ~- dır. Seri 1 Hii1eyin Tuinıhm uaulü Dört bud'da barükulide; bir kor-
~ ....al Zekiye cnab Yeren ı.p arzedeyim kL. 8U1eı dt lfls Jao,.... IY.elllinU.- iu .Y~'Tiy~~ - Kim bilir? Belki de itte budur. poünlOOf&ıatakayıbırakıpkolumdan 

olu:ror: llllde ~ _.,. Glbiaia ~ı.motı ·~~ di r; belki auıaıpndaıı etaba Cnab bile enni ı bu tut&ll " beni bir kanepeye oturtup 
-; ltueJID:'n .latanbuıdan uakl•t- ııl~amm Piıki heyecu>ıdan Hli ki- ıllt•"~"" lqet kıla iaüyona u bbaath idiler_ hmduium ..;,_.':."::., ~maftf: -.uli de yanıma oturdu. Bir ıipra 

..... ~Yetiade • • • - Stlleymana e.ıM.ıde yer vermekle Slle,....GIWAt~erdir. ~ XV faldyet, • bilaıdo •e batta ne,.,._ yaktı: 
il) latanbaldan unklıpmk mecba- bata ettbıla: olacak oıanıe'r oldu.- Qa- • ~ bbat JrendW Ullll'1llllda bile delil- - S&ylediklerimden ftlphe ettijinl 
CSe.a "!::- ınl? Bu mecburiyet de nere- .1ln hanımı aevdl. ZiU .....,_ Ve pılea bbme.,_ ı Uyanıı Hüseyin kn kıs gOHlyor : lmllerinden anlıyorum. Bak, beni diJl.. 
ltJ '-ı lyor~ Ben mecburiyet diye bir HUaeyin Tulrulun ,_., ~lr facJa ak- - Dçlk lwmm 9&1ft, emrlill ftl- Ama diyecebln Jd hareMtledm a- le: korkakları ıuçlarının cemı daima 
ht. llhmn. ln1an ne iltene onu J8• t8ri1 9ıvealyle, mırdc!Ödı : dl. Amcam bent Otbllıle e.lenmlf gt5r- nlUm lehinde delildir.~ korkutur; polia korkulu fuiletin b9f-

.... - Zavallı çocuk 1 !.U bana ~ otanıar alcta 1 ba itin ı:ıiikte 90k latlcal ldlyor ki reaml a. OJmut bir iman delillm...89D olm ıry- lanlıcı delil midir? Sonra, aoma- S.. 
Ja.ıd. ...... lmonan ab veya ben olak taman Zeki. bu lf~ ~ rd_s ....,. ~ ft Ofreaun hiWyai melelerl bir an enel bitirmek here dm, CHbtnle e.lenmr..,.US hapı yut- kin yapma arzuau her ln•am lralbi• 
1ı1._.c:1tınunua: çGnldl ~ 1~ pptamadr, blWdı 18=1;.ını~ . .a)'etlncle kunu!acatmu 1'uiitıam bel- bu ~ erkenden blktı. .ı.t.nbaıa mqtUm. Srna, eefalet clllaJmma nraıl de en kunetli arsudur. DrJawreciler 

ldar yapma ,. delncllr. 11• - Bundan dolayı G ~ blltUn yakalandım. ~ iil ijWk ne gfttt ;yapıpmpa öyle yap.,.,...._ Ama - loau var -
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Anayasadaki değişiklik 

B. Celôl Bayar ve 152 arkadasın1n 
teklifleri ittifakla kabul ediidi 

Kamutayda yapılan müzakereler 

Hataydan ve yurddan 1 Hatay'da bayronı 
t • J J fi yasak edildi par ıye ge en te gra ar da töre~~a~~:i:=imS:y~~:!ı maksa· 

Dün Hatay rejiminin meriyete girmesi dolayııiyle HatayJan 
ve yurdun muhtelif yerlerinden C. H. Partisine birçok minnet 
telgrafları ge~tir: Bunlardan birkaçını nqreJiyoruz: 

BEYLAN'DA: İsmet Yaksı türk Hataym yeni reji -
Varlığınrzla kavuştuğumuz bugü- mine kavuşulmasının Suriyeli dostları

nü kutlarken sonsuz minnetlerimizi m12: tarafından da hoş göriileceğini te-
sunarız. barüz ettirmiştir. İsmet Yakşi'den son 

Beylan Halkevi Başkanı ra kilraiye gelen Doğu gazetesi mu -

dma atfettiler. 
Fakat bu böyle olmadr. ZaptiY~ 

kumandanı ve çavuşlar maiyetinde1'1 

manda idaresiain zaptiyeleri, hal~1 

dağıtma emrini verirken türklere ıcııı 
dolu gözlerle şunları haykırıyordu: 

"- Ali komiser Martel gelıniyr 
cektir. Dağılın 1" 

Kamutay dün onbeşte Hilmi Uranın 
başkanlrğında toplanarak teşkilatı esa
aiye kanununun bazı maddelerinin ta
diline dair Celal Bayar ve 152 arkada
şının kanun teklifini müzakere ve 350 
azasının iştiraki ve ittifakıyle teklifi 
kabul etmiştir. 

göre vekaletlerden bir ikisini istisna 
etmek ~ümkün olmaz diye düşünüyo
rum. Eger bazı vekaletleri devlet dai 
.r~Jerinin işlerinden hariç bırakmak is· 
tıyoısak, o vakit bu işler, vekaletleri 
ı:ıi.inasib olanlarına taksim olunur şek
lı~-~c .ma~deyi ikmal etmek lazım gel
dıgı hkrındeyim. Bu noktayı da eneli· 
men nasıl mütalea etmiştir, bilmiyo-

Encümenin mazbatasındaki müsta
celiyet teklifi kabul edilerek, kanun 
teklifi madde madde okurunuı ve ay
nen kabul edilmiştir: 

rum. İzahat verirlerse mesele tenev
vür eder. 

Birinci madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun 44 üncü maddesi aşağıda 
yaulı surette değiştirilmiştir: 
Başvekil, Reı:sicumhur cambinden 

ve Meclis azası meyanından tayin olu
nur. 

Sair vekiller Başvekil tarafından 
Meclis aziısı arasından intihab oluna
rak heyeti umumıyesi Reisicumhurun 
tasdikıyle Meclise arzolunur. 

. Meclis müçtemi degilse arz keyfiye
tı Meclisin içtimaına talik olunur. 

. 1.kinci nokta şudur: "Devlet dairele
rı işlerinin inkişafına göre ve devlet 
işforinin lüzumsuz yere parçalanmıyıı 
cak surette ... ,, Bu kayıdlar bu madde
nin nasıl tatbik edileceği hakkında o
lan ve kanunun ruhunu taşıyan ibare
lerdir. Vekaletlerin lüzumsuz yere 
parçalanmaması tabiri aynı zamanda 
vekaletlerin lü.zumsuz yere tekasüf et
tirilmemesi ve lüzumsuz yere vekalet
te işleıı:ı toplanmamasını da ifade ede
cektir. Bu manayı inkişaf tabirıncıen 
çıkarmak icab edıyor . ..tt akat malumu 
aliniz inkişaf tabiri açılma, geniş
:eme diye bir m<ına tazammun eder. 
Eğer inkişafı bu lfıgat manasında ka
buı edersek bundan sonra bu madde ile 
icab etse de herhangi bir vekaleti kal
dırmak istesek, bu, adeta güçleşir. Bu 
gün vekaletlerin adedi öniımüzdedir. 
Kanunda ifade edilen "inkişaf" keli
mesi ile buna uygun düşen bir mana 
kasdolunup olunmadıgmı anlamak ve 
bu hususta ilmi tetkikatta bulunacak
lara rehber olmak için esbabı mucibe
de bu noktayı tebarüz ettirmek yerin
de olurdu. İnkişaf kelimesi yalnız ya
yılma, genişleme itibariyle değil aynı 
zamanda "lüzumsuz olmayan" kaydı 

Filvaki teklif, kanun teklifi ile en. 
cümenin kabul ettiği metin arasında 

ruh ve mana itibariyle bir fark yok
tur. Bunda hiç iştibaha mahal gör
mem. Yalnız bu kanun, şimdi kabul 
edeceğimiz kanun, bundan evel kabul 
edilmiş ve meri olan bir kanunun ye
rine kaim oluyor. O halde o kanunu 
niçin kabul ettiğimizi ve şimdi bu ka
nun teklifini onun yerine hem de şu 
tadillerle niçin ikame ettiğimizi elbet
te bir esbabı mucibeye istinad ettir
meleri la.znn gelir. Bu, bu tarihi anı 
yaşıyan bizler için değil, bundan son
ra bunlar üzerinde etlidler yapacak 
ilim adamları için bir zaruretti. Bu 
noktai nazardan dahili nizamnameye 
hakim olan bu encümenin, zannedi
yorum ki bu tafsilatı koymak husu
sunda daha çok itina göstermesi ye -
rinde olurdu diye düşünüyorum. 

Şimdi, burada, "İşlerin inkişafına 
göre ve lüzumsuz yere parçalamaya
cak surette ... " kayitleri olduğuna gö
re, ilk bakışta bu ibarenin verdiği in
tiba şudur: "Vekaletlerin adetleri art· 
tmlabilir .•. İşler inkişaf etmiştir, art
tırıyorum. Ama o kaydü şart altın
da arttmrım ki işleri lüzumsuz yere 
parçalamam." Demek ki bu kaydü 
şart altında ve bu şeklü surette arttı

rabilir. Bendeniz ise aksinin de varit 
olduğu zan ve zehabındayım. Kanaa-

S. Uğuz harrirlerinden Bahadır Dülger de 
KIRIKHANDA: gençlik namına bir hitabede bulun -

Hatay davasındaki büyük himme- muştur. Toplantıda bir çok halk te -
ti şükranla anar ve derin saygılarımı- şekkülleri de hazır bulunmuşlardır. 
zı sunarız. 

Kırıkhan Halkevi Başkanr 
Kadri Mursel 

EMİNÖNÜNDE: 
Bugün Hatay bayramı münasebe

tiyle cemiyetimiz merkezinde yapı
lan toplantıda, Hatayın istiklfili için 
partinin göstermiş olduğu mesaiye 
şükranlarrmızı sunmakla bahtiyarız. 

Hatay Erkinlik Cemiyeti merkezi 
Başkanı 

Dr. Abdurrahman Melek 

URFADA: 
Yeni Hatay rejiminin yürürlüğe 

girmesinin başlangıcı olan bugün vi
la·yet bölgesindeki hataylı kardeşle

rimizle yapılan büyük törene onbin· 
lerce halk iştirak etmiş ve bu tören
de muhtelif hatibler tarafından Ha-

DİYARBEKIR'DE : 

Hatay yasasının yürürlüğe gırmesi 
münasebetile hatayhlar ve binlerce 
diyarbakırlrlar bu gece halkevinde 
bir tören yaptılar. Törende muhtelif 
hatibler Hatayın tarihi, coğrafyası ve 
yasasını anlattılar. Bugün Mardin 
halkevinde de tören yapıldı. 

ANTEP'TE: 

Hatay rejiminin yürürlüğe girmesi 
dolayısiyle bugün şehrimizdeki hatay
hlar halkevindeki parkta bir müsame
re verdiler. Hatayın tarihi, yeni rejim 
ve bunun Hataya vadettiği istikbal 
hakkında söylevler verildi. Gündüz 
Atatürk heykeline, şehidler anıtına 
çelenkler konuldu. Büyüklerimize ve 
partiye telgraflar çekildi. 

Bütün bu tehdidler belediye rsıe'f 
danını ve ıokakları dolduran halV 
bir an olsun dağıtamadı. Fakat b~ 
kütleleri teşkil edenler büyük bir 1' 
tidal içinde idiler. Türk vakar ve cid 
diyetini taşryorlardr. Sonra her ~1 
anlaşrldı: Mandalar idaresi bayr~ 
iştirak etmiyor, Rejimin tatbikini ı• 
lan için Antakyaya gelmesi bekleı:ıell 
Kont dö Martel gelmiyordu. Bu h" 
her bir dakika içinde bütün HataY" 
yayıldı ve fakat hataylıların neşelİ' 
ni kırmadı. Saat 9 za doğru hfila bal' 
kı dağıtmaya uğraşan zaptiye kü~ 
vetlerinin kafi gelmediği anlaşıtıxıJf 
olacak ki Haleb'ten 15 kamyonla ge
len kuvvetler halkı kordon altına al
dı ve belediye binasının pencerele • 
rinden uzanan silfilılr askerlerle hal
ka ateş açılacağı tehdidi gösterildi
Biraz sonra Antakya merkez karakOI 
kumandanı halka bağırarak bayraaııO 
yalnız türk mıntakasına inhisar _., 
tirildiğini bildirdi. Bu kati tehclid U
zerine köprü tarafmdaki türk mahal• 
lelerine doğru müteessir bir bald' 
akın eden türkler bu anda Yeni GUll 
matbaası tarafından gelen bir böliiİ 
zaptiye He karşılaştılar. Çok geçıııt' 
den Antakya türkleri 11uııu da anlt' 
dılar: Yeni Gün gazetesi kapatılınlfı 
Yeni Gün matbaası kordon altına r 
hnmış. Ve şu da anlaşıldı: Yeni Gill' 
gazetesini Antakya delegesi Roje Gıt' 
ro bugün için fevkalade nüshalar ~ 
karacağı için kapatmış. 

Hükümet hattı hareket ve siyasi 
noktai nazarını azami bir hafta zar
fında Meclise bildirir ve itimad taleb 
eder. 

ikinci madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun 47 inci maddesi aşağıda 
yazılı surette değiştirilmiştir: 

Vekillerin vazife ve mesuliyetleri 
mahsus ka.nunla tayin olunur. 

tay yeni rejiminin vadettiği istikbal
den ve Hatayın tarih ve coğrafyasın
dan bab.<ıeden çok sevinçli ve heye
canlı söylevler verilmiş ve bugünü 
yaratan, yaşatan Büyük Önder Ata
türk'ün yüce adı minnet ve şükranla, 
saygı ve sevgi ile anılmıştır. 

Urfa Halkevi Başkanı 

ANTALYADA: 

SltRD'DE: 

Üçüncü madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun 48 inci maddesi a§ağıda 
yazılı surette değiştiiilmiştir: 

Vekaletlerin teşkili tarzı, mahsus 
kanuna tabidir. 

Dördüncü madde - Teşkilatı esa
siye kanununun 49 uncu maddesi aşa
ğıda yazılı surette değiştirilmiıtiı:: 

tim budur. Yani "inkişafı'' kelimesin
den maksat, sadece işlerin artması, ço
ğalması değil, işlerin bir istikamet 
takib etmesi de düşünülmüştür. 

Belki iki Vekaletin bir Vekalet 
haline getirilmesi de mümkündür. Bu
nu da ikinci ibare, "Lüzumsuz yere 
parçalanuyacak surette" ibaresi temin 
ediyor. Ancak bu kanunu kabul etti -
ğimiz zamanda bir takım vekaletler 
müessestir, bunlar lazımdır. Bundan 
sonra bu kanunun bu maddesini tat
bik edecek olursak, bu lüzum bundan 
evvel kabul edilmiştir. Bunlar mües • 
se,stir, lüzumları müttefikunaleyhtir, 
artık bunu nüzerinde lakırdı olınaz. 
~anunun ou ıoaresi artırmaga ıruu.u•-

Hatayda yeni rejimin yürürlüğe 

geçtiği 29 ikinciteşrin 1937 pazartesi 
akşamı Antalyada bulunan hatayhlar 
tarafından bir tören tertib olunmuş 
ve törene Antalya halkı da seve seve 
iştirak etmiştir. 

Hatay'da yeni rejimin tatbik edil
mesi dolayısiyle halkevinde saat 13 te 
büyük bir halk kütlesinin iştira.kile 
hataylrlar tarafından bir tören yapıldı. 
Çok parlak ve canlı geçen törende, bi
ze bu mesud günleri yaratan Ulu Ön
dere, başvekile ,partiye minnet tel
grafları çekildi . 

EDİRNE'DE: 

Hatayın bugün kavuştuğu büyük 
milli istiklali candan ve yürekten se -
lamlamak ve kutlamak için halkevinde 
toplanan Edirnedeki hatayldar ve e. 
dirneliler bu büyük günün sevinci 
içinde kardeş türk yurdunun kurtu
luşunu temin eden büyüklerimizi say
gı ile andılar ve bu hislerini bildirdiler 

Bu hareketlerle neşesi baltala11.J11 
türklerin bu vakur ve sakin duruşlr 
rı karşısında halk milmessilleri keıı• 
dilerine düşen tek vazifeyi itidali• 
yapmışlar ve derhal Cenevrede Mil• 
letler Cemiyetine Türkiye ve Frantl 
Cumhur Reislerine vaziyeti telgraf• 
la ve şiddetle protesto etmişlerdir. 

Mezun ve herhangi bir sebeble ma
zur olan bir vekile lcra VekiJleri heye
ti azasından bir diğeri muvakkaten ni
yabet eder. Ancak bir vekil bir veka
letten fazlasına niyabet edemez. 
Beşinci madde - Teşkilatı esasiye 

kanununun 50 inci maddesi aşağıda ya
zılı surette değiştirilmi§tir: 

dahilinde yayılma ve açılmayı da ifade 
edecektir. Encümen bu inkişaf keli
mesine nasıl mana verildiğini izah e
derlerse bilhassa kendi hesabıma çok 
müstefid olurum. 

lcra vekillerinden birinin Divanı a
liye sevkine dair Türkiye Büyük Mil
let Meclisince verilen karar vekalet
ten sukutu dahi mutazammındır. 

Altıncı madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun 61 inci maddesi aşağıda ya
zılı surette değiştirilmiştir: 

Vazifelerinden münbais hususatta 
icra vekilleri ile Şurayı devlet ve tem
yiz mahkemesi rüesa ve azasını ve 
Cumhuriyet Baş müddeiumumisini 
muhakeme etmek üzere bir Divanı Bli 
te.şkil olunur. 

Yedinci madde -Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir.,, 

Kanun teklifi için isim tayini sure
tiyle rey toplanmaya ba~anmış ve 
Samsundan itibaren isimler okunarak 
mebuslar kürsüde reylerini vermişler
dir. 

Bu esnada sekreterler reyleri tasnif 
etmeye başlamışlardır. Bundan sonra 
ikinci teklifin müsta~elen müzakeresi
ne başlanmıı1tır. 

Teklif şudur: 

Madde 1 - 8.11.1937 tarih ve 3117 
numaralı kanunun birinci maddesi a
şağıda yazılı surette değiştirilmi§tir: 

lcra vekilleri heyetinin kaç vekilden 
terekküb edeceği, Ba§vekilin teklifi 
üzerine Cumhur reisinin tasdikiyle ta
ayyün eder. 

Devlet daireleri, biri Başvekalet ol
mak üzere, devlet işlerinin inkişafrna 
göre ve devlet işlerini lüzumsuz yere 
parçalaınıyacak surette Başvekı'lin 
teklifi ve Cumhur reisinin tasdiki ile 
vekaletlere taksim olunur. 

Bundan sonra söz alan, Giresun me
busu B. Hakkı Tarık Us, encümen 
mazbatasının esbabı mucibeyi ihtiv. 
etmediği cihetle daha vazıh olması la
zım geldiğini izah etmiş, meclis ma 
hatalarının yahud meclis müzakerele· 
rinin ilerde bu işi tetkik edeceklere bir 
merci olması lazım geldiği kanaatini 
izhar ederek demiştir ki: 

- Kendim bu anda bu mukaddimeyi 
bir tereddüdümü izale için arzediyo
rum. Mesela vekalet tabiri vekil yapıl
ıııı§:tır. Bu doğrudur. Yalnız vekiller 
taayyün ettikten sonra devlet dairele
ri işlerinin vekaletlere taksimini gös
teren fıkra o şekilde yazılmıştır ki, a
caba bundan evelki ilgası teklif olunan 
metinde vekaletsiz vekil tabirini 
meskuten mi geçiyoruz, yoksa tama
men o fıkraya taraftar olmadığımız 
mı anlatılıyor, bilemiyorum. Acaba e
velki maddeyi değiştirdiğimizden d<>
layı böyle bir zehab hasıl olacak mı? 
Bir de birinci maddenin son fıkrala
rında, "'Devlet dairelerini lüzumsuz 
yere parçalamıyacak surette B~veki
lin teklifi ve Cumhur reisinin tasdiki 
ile vekfı/etlere taksim olunur,, deniyor. 
İbareyi mutlak olarak ele alınca işler 
vekaletlerin hepsine taksim olunur 
manası çrkar. Bu maddenin yazılışına 

Başka bir nokta: "Devlet işlerini lü
zumsuz yere parçalanuyacak surette 
vekaletlere taksim" etmek:. Zannedi
yorum ki kanunun çıkmasından mak
sad vekaletlerin daha iyi şekilde inki
şafına, genişlemesine delalet oıaugu· 
na göre inki§ıaf kelim~inin kullanıl
dığl manada izahı ile bu no~a daha iyi 
tezahür eder. 

Bundan sonra Teşkilatı esasiye maz
bata muharriri B. Kenan Örer bu mü
taleaya cevab vererek teklif edilen 
madde ile encümenin formüle ettiği 
madde arasında fark olmadığını, ancak 
arada bir yazış farkı olduğunu söyle
miş ve demiıtir ki : 

- Teklif edilen madde l}Udur. Fa
kat biz bu esbabı mucibe ile şu şekilde 
kabul ettik, demeye lüzum yoktur ve 
lüzum görmedik. İkincisi maddenin 
birinci fıkrasında devlet dairelerinin 
kaç vekilden ve ikinci fıkrasında ise 
kaç vekaletten terekküb edeceğini baş
vekilin tasvib ve Reisi cumhurun tas
diki ile tekemmül edeceği gösterilmiş
tir. Bu tensib keyfiyeti Devlet işle
rinin inkişafına yani artmasına veya 
eksilmesine göre başvekile bırakılmış
tır. Ve keyfiyet Reisi cumhurun tasdı 
ki ile katiyet kesbedecektir Ve mad
dedeki "ve devlet işJerini lüzumsuz ye
re parçalamıyacak surette,, ki ifade ile 
zannederim ki arkadaşımızın endişesı 
bertaraf edilmiş bulunuyor. Vekillerin 
ve vekaletlerin adedi görülen lüzum 
ve ihtiyaca göre tesbit olunacak işler 
lüzumsuz yere parçalanınıyacağı gibi 
bir daire içine de sıkış.tırılmıyacaktır. 

Mükerrem Ünal (lsparta) - Veka
letsiz vekiller ... 

T.E.E.M.M. Kenan Örer (Manisa) 
- Devlet daireleri biri Başvekalet ol
mak üzere devlet işlerinin inki§afına 
göre dairelere ayrılacağı maddede ya
zılı olmasına göre, işe göre vekaletler 
ihdas ve vekiller tayin olunacaktır. Bu 
ifade ile Vekaletsiz vekiller devlet teş
kilatında hariç bırakılıyor demektir. 
Hulasa işlerin inkişafına ve icaba göre 
taayyün edecek devlet dairelerinden 
muayyen vekiller bulundurulacak dev
let teşkilatı bu suretle vücuda getiri
lecektir. 

Sırrı İçöz (Yozgad) - İcra vekille
rinin sureti intihabı hakkında birinci 
cild kavanin mecmuasında bir kanun 
vardır. O kanun da bir takım isti
haleler geçirmiştir. Acaba o kanunla 
tearuz hasrl olmamak için tetkikatta 
bulunuldu mu? 

Kenan Orer (Manisa - Bu kanun 
vekaletlerin teşkili sureti, mahsus ka
nuna tabidir şeklindeki teşkilatı esa
siye kanununun 48 inci maddesiyle 
vücud bulması lazım gelen teşkilat ka
nunundan ibarettir. 

Tarık Us (Giresun) - Mazbata 
muharriri arkadaşımın esbabı mucibe 
mazbatalarma ne gibi ahvalde tafsilat 
koymak lazım geldiği hakkındaki 

noktai nazarına maatteessüf bendeniz 
iştirak etmem. 

tur, eksiltmeğe matuf değildir denile
bilir. Ben encümen tarafından bunun 
söylenmesini istiyorum. Mazbata mu
harriri arkadaşımız sadece artırma 

noktasına aid olan ifadeyi teyid edi
yor. Bendeniz yanılabilirim de. Belki 
encümenin kabul ettiği mana ve ruh 
da budur. Yalnız kanunun bu ibaresi 
ne maksadla geçiyor onu anlamak ia -
ti yorum. 

Teşkilatı Esasiye encümeni reı..sı 
Şemsettin Günaltay (Sivas) - Hak
kı Tarık arkadaşımızın itirazı vehleten 
varid görülebilir ve tereddüdü mucib 
olabilir. Fakat burada inkişaf, ihtiya~ 
yerinde kullanılmıştır. İnkişaf, ihti -
yaç manasmda olduğuna göre veka -
letleri lUzuı:n.suz parçalamak caiz ola
mıyacağı gibi, vekaletleri lüzumsuz 
yere bir yere toplamak da caiz ola -
maz, çünkü lüzü:ınsuz parçalamak gi • 
bi lüzumsuz tekasüf ettirmek ve top
lamak da ihtiyaca münafi olur. 

Hakkı Tarık Us (Giresun) - Çok 
doğru, ben de öyle zannediyorum. 

Şemseddin (Sivas) - Zannede 
rim, artık bunun üzerinde tereddüde 
mahal yoktur. 

Sırrı İçöz (Yozgat) - Bir sual ... 
İcra Vekilleri Heyetinin kaç vekilden 
terekküp edeceği Başvekilin teklifi 
üzerine Reisicumhur tarafından tasdik 
olunur. İcra Vekilleri Heyeti kanu
nunda bunların unvanı vardır. Mese
la 16 - ı 7 Vekalete lüzum gösterilse 
bunun unvanını Başvekil mi tayin e
decek, bu nasıl yapılacaktır? 

Encümen Reisi Şemsettin Günal· 
tay (Sivas) - Yeni bir Vekalet tesis 
edildiği vakit tabiatiyle büdcesi Heye
ti Celilenize getirilecektir. O zaman 
bu büdce bir unvanla gelecektir. He
yeti celilece muvafık görülür ise yeni 
şekli kabul edilmiş olur. Eski kanun
lar da mevcud maddelerdeki kayıd
lar da bununla değiştirilmiş olur. 

Bu izahatı müteakib devlet daire
lerinin vekaletlere tefriki ve siyasi 
müsteşarların vazifeleri hakkındaki 
kanunun tadiline aid kanun layihası 

reye konularak kabul edilmiştir. 

Askeri memurlar hakkında 
bir tadil 

Bu arada askeri memurlar kanunun
da yapılan şu tadil kabul edilmi9tir: 

Madde 1 - 1455 numaralı kanunun 
altıncı maddesi aşağıda yazılı olduğu 
üzere tadil edilmiştir: 

(Yüksek tahsil görmiyen askerime
murlar üçüncü sınıftan yukarı geçe· 
mezler. Ancak bunlardan lise tahsili 
görmüş olanlar veya orta mekteb me
zunu olup da ayrıca bir meslek mek
tebinde tahsil edenler veya bu derece 
tahsili haiz olmadıkları halde talimat 

Törene halkevi bandosunun çaldı· 
ğı istiklal mar§ı ile başlanmış, Hata
yın tarihi, ooğrafi durumu üzerinde 
konferanslar verilmiş, şiirler okuna
rak toplantı sona ermiştir. 

Hataylılar kendilerine bu mutlu 
günü yaratan Büyük Önder Ata
türk'e onun partisine ve cumhuriyet 
hükümetine olan sevgi ve minnet 
ve bağlılıklarını tel yazılariyle bil
.ı; rınişlerdir. 

KA YSJ:!;.l<J. • u .r.. : 
29 - 11 - 937 günU yeni Hatay reji

minin yürürlilğe girmesi münasebeti
le buradaki hataylılar tarafından Hal
kevinde bir tören yaprlrnıt ve Hataya 
sempati gösteren binlerce halk bu tö
rene iştirfilt etmiştir. Törende hatay
lı gençler tarafından Hatayın tarihin
den, coğrafyasından ve yeni rejimin 
Hatay'a vaadettiği istikbalden bahse
den konferanslar verilerek yeni rejim 
ve hataylılar kutlanmış ve bundan .son 
ra halkevinin verdiği konserler halkı· 
ımza çok neşeli bir gece daha ya§at
mıştır. 

İZMİR'DE: 
Bugün İzmirde bulunan hataylılar 

kendilerine her zaman büyük bir sem
pati gösteren tilrk kardeşleriyle bera· 
ber İzmir halkevinde bir tören yapa
rak Hatay anayasasının yürürlüğe 
başladığı bu kutsal günü sevinç ve he
yecanla andılar. 

İstiklal marişyle başlanan törene 
seçkin ve kalaablık bir kütle i§tirak 
etti. Söylevler verildi, şiirler okundu. 
Törene Atatürk'e, Başbakana C. H. 
P. Genel Sekreterliğine, Dıt Bakanlı
ğına birer aaygı telgrafı çekilmesi ka
rarlaştırılarak ıon verildi. 

ERZURUM'DA : 
Erzurum, 29 ikinci teşrin Hatay 

yeni rejiminin yürUrlüğe girmesi bay
ramını içten gelen coşkun tezahürler
le kutlamııtır. 

Merasimde, Hatay muhibbi binler· 
ce samiin huzurunda Dörtyol Hatay 
erkinlik cemiyeti murahhası olan B. 

mucibince mütehassıs oldukları tesbit 
edilenler ikinci sınıf memurluğa da 
terfi edebilirler. Lise mezunu olup da 
yabancı memleketlerde teknikum tah
silini z'kmal ederek fen memuru unva
nım ihraz edenler birinci sınıf memur
luğa terfi edebilirler.) 

T cunilin aonucu 
Başkan - Uyiahnm birinci mü

zakeresi bitmiştir. 
Başkan bundan sonra teşkilitı esa

siye tadilatının neticesini tebliğ et
miştir: 

- Te9kilatı Esasiye Kanunun 44, 
47, 48, 49, 50 ve 61 inci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki teklifi ka· 
nuniye 350 arkadat muvafık olarak 
rey vermi9tir. TC§kilitı Esasiye Ka
nununun lüzum gösterdiği nisab nok· 
tasından da muamele tamamdır. Bi
naenaleyh teklifi kanunt 350 reyle ka~ 
bul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek 
başak bir şey yoktur. Çarpmba günU 
saat 15 de toplamlmak üzere celaeye 
nihayet veriyorum. 

KONYA'DA: 

Hatay rejiminin tatbik sahasına 
geçtiği bugün saat 18 de Konyada bu
lunan hatayhların tertib ettiği tören -
de kesif bir kalabalık bulundu. Ulu 

~.,.tl(M 'B~nd~sü 'istiklal ve Hatay 
marşlarını çaldı. Büyüklerimize ve 
partiye minnet ve saygı telgrafları çe -
kildi. 

Suriye' de 
umumi., grev! 

Polisle halk 
çarpıştılar 

Şam, 29 (A.A.) - Bugün arablar 
Şam'da ve bütün Suriyede yeni Hatay 
rejiminin tatbika konulmasını pro
testo için umumi grev ilan etmişler
dir. Homs'da halk ile polis arasında 
çarpışmalar olmuştur. Kütle halinde 
büyük arab nümayişlerinin vuku bul -
ması bekleniyor . 

Hatay' da tören yapılmıyacağı 

ilan olundu 
Şam, 29 (A.A.) - Yeni Hatay reji

minin ilanı münasebetile bugün için 
İskenderun ve Antakyada yapılması 
mukarrer merasımın karışıklıklar 

çıkması endişesiyle yapılmıyacağı 

ilan olunmuştur. 

Manda idaresinin te§vikile 
mukabil nürnayi§ 

İskenderun, 29 (A.A.) - Hatayın 
yeni rejimi için hazırlanmıı bulunan 
taklar, 28.11.937 saat 15 te franız dele
gesinin talebi üzerine müsellah kuv
vetler tarafından yıktırılmış ve par
çaları kışlaya nakledilmiştir. 

Halkevine İskenderun türk ve İran 
konsolosları gelerek tebrikatta bulun
muşlar ve muhtelif anasırdan birçok· 
lau bu tebrik~ta iştirak etmişlerdir. 
Yarınki salı günü, türk alevilerinin 

nümayişlerine mukabil fransızlarrn 
teşviki ile diğer anasır tarafından Su
riye bayrağı isteriz şeklinde mukabil 
bir nümayiı hazırlandığı ayrıca haber 
alınmıştır. 

Suriye başvekilinin Pariste 
temas lan 

Pari.s, 29 (A.A.) - Havaa ajansı 
bildiriyor: Suriye başvekili Cemil 
Mardam Bey, bu sabah, Fransa hari
ciye müsteşarı B. de Tessar ile bir 
görü11mede bulunmuştur. Bu hafta 
içinde iki devlet adamı arasında, Su
riye'yi alakadar eden siyasi, ekono
mik, mali meselelerin heyeti umumi • 
yesi üzerinde milteaddid göril§ttleleı:' 
yapılmıJtu. ' 

Bu anda Türkiyenin Antakya bar 
konsolosu Antakya halkevinde bultı• 
nuyordu. Ve hataylı gençleri bu çit"' 
kin vaziyet karşısında itidale da~e• 
etmekle me~guldü. Belediye öntınde1' 
mahalleler arasına dağılmış görUneO.. 
kuŞatarak heyecanla -şoyıe bağırefot
du: 

"- Yaşasın Atatilrk 1 Yaşasın arı' 
vatan, yaşasın başkonsolos l 

Şu anda Halkevinin penceresind' 
görünen başkonsolos binlerce balkııl 
şiddetle ve sürekli alkışlariyle kart" 
landı. 

Halk bu esnada Halkevinin öntiıt' 
de tezahürler gösterirken diğer ~ 
rafta caddelerde ve mahallelerdeJJ 
taklar resmi elbiseli ve sivil meınul" 
lar tarafından yıkılıyordu. 

Gene çok geçmeden belediye alt.J1t' 
daki ilfo tahtasına Antakya müddc:1' 
umumiliğinin şu mealdeki tebliği ~ 
sıldı: 

'
6
-· Sancak rejiminin i181" 

münaıebetiyle türk unıurutPl
yapmaya tetebbüı ettiği b41' 
ram, memleketin cuayi,i ceph~ 
ıinden menedilmi,tir. T eza~ 
ve nümayite tetebbüı ederıl1• 
şiddetle cezalandırılacaktır.,, 

1 İşte bu anda idi ki 100 kadar ıJ~, 
tiye Halkevi tarafına yürüdü ve b 
tün bu zaptiyelerin silahları sün~ 
lü idi. Burada da halka dağıl C' 
emri verildi. Fakat hınçahmç dol\l 

1
, 

lan bu saflardan geçemiyen türk lı~ 
kının aynı dakikada bu emre ın~ e' 
vaat edemiyeceği tabii idi. Zaptıf ~ 
ter süngülerini kullandılar ve buıııl, 
üzerine ortalık birdenbire kanşt~: ~ilı 
karışıklıklar yarım saat kadar sut ıı'' 
Haleb'ten, Kırıkhandan ve bütün ~ 

hiye karakollarından getirilen as~~!
kuvvetler pek çirkin küfürlerle ~uO~ 
kütlelerinin üzerine yürüdü. Blit))I! 
bu vahşi hücumlara karşı halk, it 
an sağlam itidalini kaybetı11etıl l' 
ve süngülere göğsünü germiş ve de 
dirmiştir. jllı 
Kısaca bugün Antakyada iu uı 

kadar tesbit edildiğine göre 12 1' JJ 
yaralanmıştır. Şimdi son daki1'~ ~ 
İskenderun hududu dışından aıdıg;~ 
ıbir telgrafa göre Antakya deleg ti' 
Antakya zaptiye ve askeri kuVV'et~~sıı 
ni Halebten getirileq vatani teş~.1 ~ı 
müfrezeleriyle takviye teıebbüsil11 

bulunmuştur. . t~' 
Not - Huıuıi muhabirimi:zJll tıı' 

grahnı aynen yukarı koyduk. Sil .ıı1' 
seleye dair bugün mütemmim ~ 
mabn geleceği ıüpheıizdir. 

Kudüste yeni suykasdl~j 
Kudüs, 29 (A.A.) - Bir arab ~~ ~ 

yahudileri taşıyan bir kamyona bU~tıe 
ederek bunlardan birini ağır sut ))ili 
yaralamıştır. Yaralı bir polis otor11°ı!1".' 
ile hastaneye kaldırılırken b~ .oto 01İ' 
bile de ateş edilmiş ve bir ingılıt: 9 
si ölmüştür. 



. ~ 
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Evinizi süsleyiniz 
iyi dötenmiı bir hol, misafire 

"hOI geldiniz,, diyen bir tebessümdür 
Bir e~ aü.lemek için her U"'an 1 Saydığım 91ya, bir hol için en Mi

büyük masraflar yapma~•. l~z11m zumlu olanlardır. Evlerinde çok zi
yoktur. Zeki ve zevk aahıbı bır ev yaretçi kabul eden doktor, a'nlkat 
ka.dmı, u maarafla evini çok ırüzel aibi mealek aahibleri, miMfirlmine 
döteyebilir. Gelen mieafirlerüa, -. hami rabatbiı temin etmek için 
aahiblerinin zevkleri bakkmcla ıno- üzerinde bir telefon ve bir blokirıot 
bilyeye bakarak karar vereceklerini duran bir maaaJ'] da boll..mde ba-
de unutmaym. lundurabilirler. 

Bugün size bir bolü döt-nek usu- Hol naaıl dötenine dötenlin, aad.-
lünden bahaedeceiim· Güzel dÖfen. lik riayet olunacak baılıca prttJr. 
mit bir hol, misafire "bota-eldiniz,, Yaldızlı, lüks mobiı.,..lerin yeri bol 
diyen bir plünue)'İf l'ibidir. Holün delildir. Kendinize aid et:r•J'l da 
aydınlık olmaaı ve kadm veya erkek buralarda bıralonamalıamıs. Çünkü 
miaafire bası konlar vasıtaları te- belki de kendiaile devamlı aurette 
min •tmeai lasandll'. Meseli., tuvale- münasebette buhmmı,.acaimız bir 
tini tedkik eclebibne.i için bir ayna, miaafiri burada kabul edeniniz. 
yorulmadan bekleyebilmeai için bir Aynca holün aadeliii, öteki oclalarm 
iki koltuk, uzan saman beklemeai pzeUijin.İ de daha iyi meydana Ç> 

lizımaa canının aıkılmamaaı için anr. 
ufak bir kütübbane ve paltosunu, Mobilye,.i yerlettirmek için her 
ppkaamı aamaaı için bir portmanto. te:rden önce holün ebadını ve teklini 

söz önünde tutmalıaınız. Ankara'da 
111111111111111111111111111111

1111111111111 
"'"''' ilk uk •aki olduju üzere, elinin al. 

Siyah ince /öırden ı tmda as yv bulunan mimar çok de • 
yapıllR&f, kenarı renkli fa holün ıenitliiinc:len feclakirlık 

rdelô Ue eder n bu )'Üzden bol dar ~ bi-
kadl/e lca ç.iımis olabilir. Mobilyeyi, bu~ 

..... ~:.;.;~.~:...1 ,:s:E:· ;:~k07== 
--~----------------------------------------------------------------------------~--__J.nis.--Baykan 

Kocanızın amirinin veya 
patronunun evine davetlisiniz 

Bir falso yapmamak için 
hareket etmelisiniz? nasıl 

Kocanızın patronununun veya ami
rinin evine davetli olduğunuz za
lllan, dikkat edeceğiniz bir çok nok
talar vardır. Fakat siz bunun bir 
ana-arya olduğunu ıöyliyecekıiniz. 
Bilakis. Eğer muvaffakiyetle hare
ket ederseniz bu bir zevk dabı olur 
Ufak tefek hatalara dÜf111emeciz i
çin size, haddim olmayarak, bir kaç 
tavaiyede bulunayım 

Saaı 7.30 

Fazla ağır kokular surmmeyin. 
Cöz alıcı mücevherler takmavır. ve 
bilbaaaa, sizi rabata;z edebalecek 
fazla yeni iıkarpinler a-ıyıneyin. 
liazırlanmca, hemen yola çıkın ve 
davetli olduğunuz yere, &'f!Ç \'eya 
erken olmakaızın, tam v.>ktındl' gi. 
din. 

Saaı 8.20 

Kapıdan gınnce hizmetçileri, 
lbobilyeyi ve aaireyi gözden ge~İr · 
lbeyin. Mantonuzu çıkarıb çanlanı
aı alıkoyarak içeriye girin. 

Saaı 8.30 

Salona giı-diğiniz zaman, davetli
!~ kiın oluna olıunlar, her f4'Yden 
~e ev aahibeaini görmeni:ı. lazım
cl,... Ondan aonra da ıizi otelrı da
"'etlilere tanıtacaklardır. Y atnrz ıiz
dei il Yatlı bayanlar için, ve mübala-

• 

S!lat 9 

aya kapılmadan ayağa kalkm 
~\ihinı erkek davetliler vara&, tam 
el -~ileriyle kartılaıtığmız sırada 
la •iıl de biraz Önce ayafa kaUcmıt A.uu ... :t&ll'ken davetliler bakla.mda 
cl~11lılacak tekilde vaziyetı idc.lre e- fikir yürütmekten kaçınm. öelki 
lll. Yan yarıya kalkmaym : bu yanmızda, kendiainden bahM'lttiii 

:.:lıdirde hiç ayaia kalkma::nak da- niz kimMnin babuı, kardeti veya 
iyidir • kocaaı vardır. 

k Elinizi gevıek bırakm : bu• er- Saat 9 .15 
•lıler el Öperler, bazrlal" da yal ----

iliz ıılanakla iktifa ederler. E.t,.afı 
lbadakilerin yüzlerine, tuvale\leri 
ile •1rarla bakmaym. 

Soaı 8.4.o -
b Sofraya herkesten önce oturub 

erlcesten önce yemeğe batlamaym 
Ev aab"L . . 

•ucaının veya ba,kala, mm 
baılamasmı bekleyin. Eie... yeme-

~ İcab. eden bir yemek varsa, 

11.. dan bır parça olaun alın. Çün,:.k• aahibeai tabaiınızı bot gör
~ hotlanmaz. Tereddüde diif
)or z anlarda, herkeı ne yapı-

la aiz de onu yapm. 

.rıwı.aıa;uıe yavaf 7avaı mevzuu 
nu bulm,ya baılar. Bilmeditiniz 
mevzulardan kaçmın Çoc.uklarmı· 
zm söyledikleri tuhaf aozıeri ya
bud kendi yapbjmız ••P9İleri anlat
maym. içki içmiyoraanız, bardatı· 
nızı veJ'a kadehinizi doldurtun, fa
kat a-ene içmeyin. 

Saat 9.40 

.. '""'"'" " •• ıalona seçerken mak· 
yajınızda veya tuva!.tinizde l'Öl'e· 
ceiiniz eksiklilderi tamamlayRbilir
siniz. Yemeklerin &'iiaellitini müba
lai•Y• kaçmadan medbedin. Naul 
pifirildiklerini IOl'lllaktaa kaçmm. 

Dar ve uzun ölan bir holü Jötemelı. anıla: aynı i:tfactan yapılmış 
olan mobilyaların hepsi, ortaıla ııeçecek Yer kalabilme•İ icin clu

VaTlara bifitilttir. Biçimleri ..JeJir. Portmantonun kanaıllı 
lıaın• yoktur. V.tiinJe flllllıa lıoYmak iç{n ralı vardır 

Davetlilerden ıidenler olar• onla· 
n davet etme~ veya onlara rande
vu vermeyin. Çünkü orada bqkaaı· 
nm davetlileri olarak balU&ıuyorlar. 

.~oot 10 

Y e:ımekten IODl'a ev aahibleri Iİ• 

nemaya •eya tiyatroya daHt tteler· 
ler-. locada kinuenin ıönne.ine 
mani olmayacak tarzda oturan, f as• 

la konUflll•J'ID ve fasla hareket et· 
meyin Hayatnuzın en psel ıeeeai
ni ıeçiriJ'Ol'IDut•unuz ıibi bir t.vur 
takmm. Davet aabibleriyle ti:ıra.tro
dan çıkmadan önce vedal"tm. Böy
lelikle onların otomobillerinden .,.. 
ya tutacaklan taksiden istifade et
mek niyetiDcle olmadı!Pmz• söet•· 
mit olanunas. 

l::::::::~:~~::~~:~::~~~~~!.~::::::::ı 
X Mürekkeıt lekeleri - Yilnlil 

lı:umqlardaki mll.rekkeb lekelerini çı
karmak için kumqm altma bil.ar kl
fıdı veya ıuyu çekecek herhangi bir 

ku .. koyduktan aonrı lekeyi kolon
ya ile ailinia. MUrelı:keb leke-1 tue 
iken ailinine daha kolay kaybolur. 

X Y ai lekeleri - Gene yUnİU ku· 
mqlarda yağ lekelerini çıkarmak için 

lekeye bol beMin sürünüz ve üzerine 
derhal biru talk döldiııü.z. tkiai de ku· 
ruduktan 90nr& lekeyi önce yaftf ya
Yllt IOlll'a acıt Mit fırçala~ 

Sırma ve siyah kadife garnitürlü gümüı lômeden bir rolJ~ 

Kış geldi. Portakal bollaşmağa bat
layacak. Onun için bugün size porta
kalla yapılan puta, likör ve tatlıları 
tarif edeceğim. 

Bira mayalı portakal paıta11ndın 
ba9layayım ve önce ölçüleri aayayım: 

120 gram tereyağ - 2 yumurta sarı
sı - 2 yumurta • 100 gr. un tekeri -
biru tuz • 3 litre aüt - 680 gram un· 
30 gram btra mayası ve iki portakal. 

Bir çay fincanı içine bira mayası
nı koyduktan sonra bir çorba kaşığı 
uıar yarım çorba katığı un tekeri ve 
bütün bunları ezebilecek kadar ılık 
tüt ilive edip mütecanis bir hale 
gelinceye .kadar ezin. İki misli kaba
rıncaya ,kadar ılık bir yere bırakın. 
Diğer tarafta bir kase içinde un, 

un tekeri. yumurta sarıları ve yumur
talar, bir fiske tuz, ılık ılitle erimi• 
ılık tereyağ ve kabarmaya bıraktığı
nız bira mayasını da ilave edib bir 
tahta kaşıkla iyice halloluncaya ka
dar karıştırın. Bunu da kabarması i
çin ılık bir yere b rakın . 

Hamur istediğin iz kıvama gelib 
kabarınca yarım santim kalınlığında 
~ınız ve on santim murabbaında ro
l~tle kesib ortasına bir portakal dili
mi koyunuz. Sonra müselles şeklinde 
kapatınız. Kenarlarının iyice kapan
ması için arasına yumurta akı sürü
nüz. Sonra da yağlanmış ve unlan
mı§ tepsiye dizib her iki tarafı pen
beletinceye kadar orta furunda bıra
kınız. 

PORTAKAL TATLISI - Ölçü
ler : 140 gr. portakal kabuğu - 3 çor
ba katığı su - 250 gr. toı teker • 2 
~rtakalın suyu. 

Portakalın kabuğunu yuvarlak bir 
blıpla daire teklinde kesiniz ve bir 
tencerede Uç katık su ile bu parçalar 
yumuşayıncaya kadar kaynatmız. 

Sonra soğumaya bırakınız ve aoğuyan 
portakal kabuklarının üzerine koyu 
liaynamıt portakal ıurubu dökünüz. 

PORTAKAL ŞURUBU - Porta
kalların ıu}'Unu alıb ıüzüldükten 
10nra toz tekerle lı:arlfdmb ağdali 

bir fUrub b,alini alıncaya kadar kay· 
natınız ve sıcak iken, daha evvelce 
hazırladığınız soğuk portakal kabuk
larının üzerine dökünüz. 

PORTAKAL LİKÖRU - Ç)lçU· 
ler : 5 portakal rn auyn • 125 iP' ••f 
lapfito - 500 ç. Jı:eame teker· 250 gr • 
au. 

Portakalları 11karak suyunu ahb 
temiz ve ince bir tülbendle allzilnü.z. 
Bir tencerede de keame tekrele su 
kaynatılır. (Bu şekerli sudan su do
lu bardağa bir damla damlatıldığı 
zaman damla dağılınıyacak bir hale 
gelinceye kadar kaynatmalı) Şekerli 
su soğuduktan sonra içine, evvelce 
hazırladığınız portakal suyu ve ispir· 
toyu ilave ediniz ve güzelce karıftı· 
rınız. Sonra bunu titclere doldurub 
ağızlarını hava almıyacak tekilde ka· 
patınız. Bunları bir müddet aonra 
içebilirsiniz. 

YALVA PASTASI - Ölçüler : 
250 gr. un - 210 gr. tereyağ - 70 gr. 
un ıekeri • 100 gr. badem içi - biru 
tarçın. 

Pasta tahtası üzerinde tereyağını 
bıçakla unun içine ince ince do~
rayınız . Sonra da un §ekerini, sı· 

cak suda haşlanıp kabuğu çıkarıl· 

mı' ve makinede çekilmi' badem içi
ni ve tarçını koyarak güzel bir 
hamur yuğurunuz. bu hamuru merda· 
ne ile yarım santım kalınlığında a
çınız. Kahblarla muhtelif tekillerde 
kestikten sonra üzerine ufak bir par
ça portakal marmaladı (veya her han
gi batka bir marmalad) koyup orta 
derecede furunda pi!iriniz. 

Güzel bluzlar 
Bir bayan birkaç blu~ ue biri ICI• 

tenden, öteki yünlüden olmalı üure 
iki eteklik ıahibi oldu mu meHle 
yoktur. Mahir bir kadın da bluaları· 
nı kola)lea kendiai yapabilir. Dikkat 
edilecek bir nokta, bllUUll ku,n,.. 
nın etekliğin yapıldığı lrumaftan ol
mtuıdır. Remıimiade ,;;.ı hir blıq 
modeli 6Örii)'Oraunru&. 
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Halkevinde Hatay getesi 
Hataylı gençler. coşkun 

gösterilerle bayram yaptı 
(Ba~ı 1. inci.sayfada) 

türk'e ve yüksek saygılı meaai arka • 
daşlarma biltiln hatayhlar adına son -
suz minnet ve şükranlarım sunmayı 
en büyük mazhariyet bilirler.,. 

Bu gecenin, vaktin darlığı dolayıaile 
istenilen şekilde hazırlanamadığını 
söyliyen hataylı genç; sözlerini föyle 
bitirdi : 
"- Buradaki hataylı kardeılerini.ı 

hepinizden özür diler. Pek yakm bir 
gelecekte Hatay kurtuluş gecesinı, 
bir Adana, bir Erzurum kurtuluş gece
si gibi, hep beraber candan kutlayaca· 
ğız. Buna inancımız sonsuzdur. Çün -
kil arkamızda amacını büyük Ata'aının 
dehasından hız alarak kuvvetleştiren 
on yedi milyon türk kardeşimiz bu 
kııranlığı gideren nurdan meşaleler· 

dir. O parladıkça Hatay da hür olarak 
parlayacaktır. Var olsun Atatürk! ... ,. 

Bugünkü neticenin manaıı 
Bugün elde edilen neticenin türk 

nasyonalizminin bir tezahürü olduuğ· 
nu söyliyen B. Hikmet Rasih, ebedi· 
yetle eş olan türk zaferlerine gönül 
vermenin ne büyük bir ideal olduğunu 
anlattı : 
"- Artık, dedi. Işıkları aönmüı, 

gönlü hıçkıran bir Hatay yok. Gönül
lerinde yüce Ata'nın yaktığı bir ateı, 
dağlarında atası, milleti ve ana yurdu 
için şakıyan mesud kuşlar var. Bu el -
bet de olacaktı. Çünkü birkaç yıl ön
ce idealimizin enginliğini ve kudaili
ğini kalblerimize, onlara hakim olan 
en büyük insan hak etmişti. Ne mutlu 
türküm diyene 1...,, 

Tarihin bazı hakikatleri 
Siyasi bilgiler okulu hukuku düvel 

profesörü B. Etem Mentaıenci umu
mi harbdan başlıyarak Hatay'ın bu
günkü rejimine dayanan bUtiln h!di
sclerin en karakteristik noktalarını 
canlandırarak çok veciz bir tahlilini 
yaptı. Emperyalizm politikaaının bir 
neticesi olan cihan harbı galiblerinin 
unuttuğu türk iatiklal azminin, Ata
tilrk'ün önderliği altında tilrk milleti
m nelere hakım kıldığını anlattı. 

926 anlaşmasiyle türk yurdu Hata -
yın Suriyeden ayrı bir idari rejime ta
bi tutulacağının kararlaştığını anla
tan batib Suriye ve Lübnan'ın istiklili 
karşısında cumhuriyet hükümetinin 
memnuniyetini izah ederek: "- Fa
kat, dedi. Hatay unutulmu~tu. Suriye 
ile yapmış olduğu ve emperyalist si
yasetinin gizli izleri görülen muahede 
pazarlıkları esnasında Fransa elde et
tiği faydalara mukabil Hatayı Suriye
ye esir olarak veriyordu.,. dedi. 

Milletlr cemiyetinin tetkik safhası 
ile bugünkü Hatay rejiminin ana hat
larını madde halinde izah eden sayın 
profesör, asıl nesli türk olan ve aırf 
mezheb ayrılığı dolayısiyle Alevi de
nen türklerle birlikte Hatayın türk un
surunun takriben yUzde doksanı bul
duğunu söyledi ve Hataya parlak, ay
dın, mesud bir istikbal diledi. 

Hatay gençlerine 
Profesör Ethcmden sonra DU tarih 

coğrafya fakülteıinden Hataylı Nahi
de Balcı güzel ve çok alkışlanan şiiri
ni okudu. 

Bayan Balcının şiiriyle, genç şair 
Kamuran Bozkırın büyük kalabalığı 

heyecanlandıran ve takdir toplayan şi
iri diğer sütunlarımızdadır. 

Bundan sonra inkılabın değerli şairi 
Behçet Kemal Çağların, gecenin bil
yük ve eşsiz muvaffakiyeti olan nefis 
§iirini dinledik. Türk gönlünde Hata
ym yerini çizen bu güzel tiirle aütun
larımızı süslilyoruz. Dünkü kalabalık 

Türk Hatay! 
Faydcuıdır ıründelilı le•ad, fitne ve yalan: 
Erge~ türkün olacak, ezeli tiirltlin olan. 
T opraiı türk atının iziyle damgalıdır; 
Kırlı a•ırdanberidir Hatay tiirlriin mal.ıdır; 
Gündelik çabalama vermez. ne ol•a fayda! 
lıtiklal •avcqıncla ayalılandı Hatay ela, 
Gömülmütken bir deTin geceye yıldızla ay, 
Biribirini gözleyen lıaleler, Anteb, Hatay, 
Tutufan ruhlariyle belirip doinzlJular; 
Biribirinin izini, hedelini buldular! •. 
Göıtercli bir türk tehri ncuıl kükrer, kurtulur; 
Anteb, gazidir; Hatay, lazımsa gazi olur/ 
Ergeç kavutacakhr ana ofııla, oll yaya; 
Bir gün bQfka renk bayrak celtilirıe Hataya 
Onu alkanımula biz boydrız kızıla! 
Simdi her türk gencine Hatay oldu tek •ıla! 
Delegeler! Sonunu clütünün, iyi bakın, 
Yarım, kötü, eyreti tedbirleri bırakın: 
Bcqka bir tey doyurmaz. iıtiklal açlarını! 
Erkekler kollarını, kadınlel! ıaçlarını 
Yangına rJerirler ele her yer baca kesilir; 
lıkenderun, Antakya bir kartaca kesilir! 
Makıadlann çarpıkıa. vadlerin yalan•a 
Hayranınken dütmanın keıiliriz Fran.al 
Belirir seni öfen kalemlerde aünırüla, 
Do•tluiuna mezarda i•keletlerin tıüler! 
Türkün cloıtu olanlar olmalı türk gibi er; 
Biz eıki fark cleiiliz. hey bunak Klod Farer! 
l•tiklôl en az.iz hak, ekmekten, •uclan bile; 
Meıeldir: IU İçene dolıanmaz. yılan bile, 
Bu hakta hiyle yapmak yılan olmaktan iğrenç! ••• 
Seni büyük vazifen bekliyor Hatayla ~enç/ 
Her gün yeni bir fitne, her giin yeni bir le.ad, 
Bir gün her fey gitmeden, kalmadan bir kuru ad, 
Belt:liyen, böyun büken neıil dolmadan yetsin, 
iller •inıi kültürü ona bolmtıdan yetıinl 
lıtilılôl hak/un •enin. tak canana ditine, 
Haydi nNmldetine, haydi büyiik litine .• 
Kalbini hinlrmeıin hra füphe, ltötii zan: 
Bir yarda bir tek ofla bile lnırtarır basan; 
lıtilıl8l her millete, hele tiirke öz haktır/ 
Hatay lıurtulacalıhr! 

- Hatay lıartalacakhrl Behçet Kemal ÇACLAR 

ona, hak kazandığı deierini cömertçe/ batkı bir havaya aıla alıtkın de~ildir.,, 
verdi. Eti tlirkU, ıl:Szlerini ,alkışlar araaın-
Bir Eti Tiirltü konatta da föylcce bitirdi: 

Hataym iatikl&line lfık oldup lçin "-Bu hürriyeti Ata vldetti, Ata ye-
sınırdıtı edilmi9 bir alevt tilrk, yani E- rine ıetirdi. Ona bin minnet, bin tük
ti tUrkil olduiunu ıöyliyen B. Mem- ran. Dünya durdukça baırmızdan ck
duh, ellerinde medeniyet çıralı, Orta sik olmasın .. ,. 
Aıyadan dünyayı aydınlatmaya lPopn Hatayın tarilai, coftalyuı 
cedlerimizin kanından asla bir şey 
ka.ybetmediklerini aöyledi. "Biz, dedi, Bundan ıonra Hataym ~ fakat 
yarım milyon olan sayımızla Akdeniz 
kenarında aail türk cevherinin aıtl bir 
timsali halinde aşağı doğru uzanıp glt
mekteyl.r. Biiler bu öz tUrk yurdu ü
zerinde asırlarca yabancı kUltürleti bi
ze aşılamak iıtlyenlerle döğUşe dağüşe 
asırlarca şehir yllzü görmemiı, dağ 
başlarında, kayalar araaında kartallar 
gibi öz kültürUmüzU aakfaınak için 
döğüşmilş insanlarız.Abbasilerle, Eme 
vllerle, ehli salible en son fUUrtUZ oa
manlı imparatorluğu ile ve en son mUl
tevlilcrle döğU,e döğtite kan içinde 
kalmış, fakat benliğimizi hiç bir kUl
tUre eklenmemit inaanlaru:. Bisi dün
ya böyle tanır ve böyle tanıyacaktır. 

"Bizim için teneffüıU mUmkUn hava 
ancak AtatUrkUn tUrk Ulkesi Uftrinde 
yarattığı hilr havadır. Ciğerlerimiz, 

veciz bir tarih ve cotraf ya huJbuını 
dinledik. En güzel bir tablat parçuı 
üzerinde kurulu bu kırk uırlık türk 
yurdunun, tarihle beraber baflayuı 
türk varlıiının, tarlb b ıyunça nuıJ 
de, am ettili, gene tarihi hakikatleıe 
ve hadiselere dayanarak iüh edildi. 

"-Yüce Atamızın kudret ve varlı
ğile bağrında ecdadın ilk hatıra ve lzle 
rini taşıyan bu güzel yurd buiıtin ilk 
sahibinin, hataylıların eline geçınittir. 
Yurdun adı Hatay, yurdd&tlarm ha
taylı, devletin adı da Hatay cumburi· 
yetidir . ., 

Atatürk'e minnet 

r-----------------------=~---~ 

Programın ilk kısmı bitmişti. Bu il· 
rada kalabalık arasından hataylı blr 
genç kalktı ve bize bugünü yaşamak 
saadetini veren Ulu Önder Atatürke 
ebedi minnet ve tükranlarının bildiril
meıini teklif etti. Bu teklif, dakika
larca ııüren alkışlar arasmda kabul e
dildi. Hataylıların Şefe gönderdilCJerl 
minnet ve ebedt bağlılık telgrdı bi
rinci sayfamızı ıüılemoktedir. 

Yurdumun gençlerine 
Sevin bitti arkadaı karanlıklar, geceler 
izbelerde sürünen hırıldıyan gölgeler ... 
Varıın haykıra durıun kenarlarda cüceler 
Durma sevin arkadq ufkunda günler doğdu .... 

"Kırk asırlık Türk yurdu', elbette esir kalmaz 
Diyen Ulu Atamdır.bu aeı ki ~ala ta.t~az. 
Çankayanın gür ıeıı Cenevreyı ~e bogdu~ 
Durma yürü arkadat ufkunda gunler dogdu ... 

Montröden Hataya ulatan tiirk zaferi 
Memleketin bağrında tunç akiıler yapıyor 
ltıklar diyarına haydi yürü iler_~·· 
Hatay türktür arkada§ Hatay turke tapıyor ...• 

Yirmi milyon türk kalbi naııl çarpıyor bakın, 
Koıuyor zafer. ıevinç Hataya akın, akın 
Cihan görsün Hataya kızıl duvaklar takın 
Tasa etme arkadq ufkunda ıünler doğdu ... 

1 

Nahide BALCI 

Ankara halkevinin yeni teşkil ettiği 
yaylı sazlar heyetinin çaldığı güzel 
halk ınuıiliiıinden ~çaları zevkle 
dinlendikten sonra programın ikinci 
kısmı baılamıştı. 

Önce B. Fevzi Kurtarel'Ln Hatay ta
hasaü8lerini dinl•diL Hatayın dünü
nü, bu&ününü, vo yarınını anlatan ha
tib, ~ırk aaırlık türk yurdunun türle o
larak kalmaıının bir tariht zaruret ol
duğunu tasrih etti. "Bu hayat, bu me
deniyet ve bu Ulkü fal rUzglrımn Çan
kaya mektebinden getirdiği ilham Ye 
kudretle doludur . ., dedi. 

İki kilçük yavru, Ayla lle GUneş, 
Hatay bayramında yen1 neslin duygu
larını gU%el tllrlerle anlattılar. lt11çUk 
Ayla, Şefe olan millet öl5U.iindeki 

• o z .. 

Uluı meydanındaki törene ittirak eden hataylı gençler 

Hataylı gençler Atatürk 
anıdma çelenk koydular 

lıte bir vesika 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

(Baıı 1. inci sayfada) 
yettir'' diye bir de kayıd koydurarali 
halla tehdid etmiıtir. Burün rönder
cliğim vesika franaız mümeuilinin ta
kib ettiği yalancı ve iki yüzlü politi
kasını l'Öıtermek itibariyle dikkate 
defer. Vesika aynen ıudur: 

Fınduk karyesi muhtarlığına 
Faik Ağa karde~imize 
3 teşrinisani 937 çarşamba gilnil 

Antakyaya gelen cemiyeti akvam ko
misyonu heyeti tilrk konsolosile be
raber Ordu'ya teırif edecekler ve öğle" 
taamını Ordu'da yapacaklardır. Bina
enaleyh muhalızlığın emri üzerine 
bütiln karye halkı ve yahud heyeti ih
tiyariye ve ileri gelen ağa ve eıraila
rın bir gün eve/ yani 2 teşrinisani 931 
salı güniJ merkezi nahiyede gelen he
yete istikbslltta bulunmanız için ha
zır olmanız ehemiyetle matlflptur. Ve 
her ne kadar kalabalık gelirseniz, da -
ha iyi neticeler tevlid eder inşaallah. 

Hataylı gençlerin tınıcla koydukları çelenı 

31 teşrinievvel 937 
Ordu karakol kumandanı 

(imza) 
"Gelmemek mucibi mesuliyettir." 

Şehrimizde bulunan Hataylı genç
ler dün saat 16,30 da Uluıı meydanın
da toplanmışlar, Atatürk anıdına tö
renle çelenk koymuşlardır. İstiklSl 
marşından sonra hatayh gençlerden 
ziraat mühendisi B. Said Burat bü
yük kurtarıcının heykeli önünde top· 
lananlara Hatayın selam ve saygıla
rını ıunduktan sonra ezcümle demiv
tir .ıtd: 

.. _ Bugün Hatayın esaret zenci
rlni kırdığı ve ana yasanın meıi_yetc 
girdiği gündür. Bakıtlarınızı cenub 
ufuklarına çeviriniz 1 Orada Hl yıl

danberi tam üç yüz bin kardetinizin 
yıllarca beniılerini solduran aiyah 
kabusu yırtarak şenlik ve sevinç i
çinde hayranı yaptıklarını~ baştanba
şa kırmızı beyu giyen tiirk yavrula
rının al bayrafa içli ve derin hasret
le yüz süren annelerini irÖrecek; bü
yük kurtarıcı Atatürk 1 Bizi de kur
tardın varol f Canımız senin olsun di
ye gür ıeı\yle coprak haykırdıkları
ni ifitecekliniz.,, dedikten aonra ak
JClMın alaca karanlıfmda baıucunda 
biitiln tUrk dUnyaıına nur aaçaıı Ulu 
önderiırtize d8nerek: 

minneti içli aatırlarla anlattı : 
Toprağın altını kasdık 
Tarihi yeniden yudık 
Bla ıem/a kurtulamudık 
GlUclerden mi indin atam/ 

OUnet• bafrında kanayan iki gUllü 
anlattı: 

Ve ber ın bir kllitıl• ıfır, bir 
susma• göniJl ! 

G6rQyorum bmyor bıtrımdıki 
iki gül 

Kalemi ıtıp, eltt bayrak mı alsam 
nedir? 

ideal der dururum yerimde kaç 
senedir, 

Dınunçuyu hızıyle Jaoşsam ya, 
kurtarsam ya! 

Fiyumeler bekliyor lskenderun, 
Antakya! 

Bay Mehmed Eıendalın güzel bir 
neerinden ıonra B. Mu.ıaffer Baybek
in Hatayın son bidiıelerinin tahlilli 
bir izahını dinledik. 

Korkma bahtı parlaktır, 
J$tlkll1 ona haktır. 
Elbet 'Jturtulacaktıt. 
TürkUn 6%yurdu liıtayl 

diyen küçGk Mohmedden ıonra; 
Adana bir yanrmda, Antep öbür 

yanımd;; 

Sakarya, Dumlupınar alev gibi 
kanrmd;. 

Nerdeyse bıtrı yımk, baJagılt 
hıy JuraraJ.. 

Kafam bir bomba Bibi Hataya 
ulaşacak! 

diyen kilçUk Rezan'ı dinledik. 
Bir müzik faslından sonra eski Ha

tay ~irlerinden parçalar ve B. Burhan 
Çeltl!ln ''Hatay" başlıklı gUzel bir 
şiiri gene mllzlk ve nihayet Hatay fil
mi Ue Hatay geceaf, başladığı kadar 
heyecanlı ve unutulmaz blr tarih gece
si olarak bitti. 

- Büyük Önder 1 
Gösterdiğin yolda hedefimize er

mek için ıana Hatay gençliği and i· 
çiyor 1 demiştir. 

Ordu karakol kumandanının, de
lel'e Garonun emriyle böyle bir 
mektub yaadıiına ıüphe yoktur. 
Maluad türk koneolosun\11! gelece• 
iini §ayi ederek fazla kalabalık top• 
lamaktll'. 

Hataylı genç uzun uzun alkışlan
mıştır. 

Hataylı genç Uluı meydanında nutkunu söylerken 

................................................................................ ~ 
: : . -
· Çek Hatay bayrağını!. = 

• 

Bileğimde nabızdı, adımlarımda Hatay 
Gözlerimde her alqam 300 binlik bir alay 

Ankara kalesine çekilir, yükselirdim: 
- Kurtulacaksın Hatay, dayan kardeşim derdim. 

Ayrıldığımız günden beri düşmedim yasa 
Dumlupınar erkeği söz vermişti Hataya 

lnaanlann insanı bir ıefe yakışan bu: 
Esir kalır mı Hatay • Esir mi Anadolu~ 
Sızlayan bir yürekti Hatay Atatürk için 
Döğüımek bile vardı bu uğurda türk için 

Nerdeyse o hududda çarpışarak ölenler 
Kerem gibi yanarak, inanarak gidenler 

Hataı için silkinip yerden kalkacaklardı 
inanın, bu bir kandan yuğrulmuı kardct agkı 

Hürriyete ilk ana baba olmu§ bir millet 
Üçyüz bin kardqini ezdiremezdi elbet 

Biz ne bir mandaterdik, ne bir empcryalisttik 
Biz kendi parçamıza uzaktık, hasret çektik 

Aslan fırlar ininden, şaka olmu bu işte 
Kumar oynuyor iİbi bülöf sökemez türke 1 
Bir kaleyiz hududda, devrilmez bir kaleyiz. 
Tekrar edin dünyaya, bilsin ki, bir hasta cılız 

Kônuşan nesle dütman demek elden gelmiyor. 
Gönül düımanı bile erkek görmek istiyor. 

Haydi ne tank, ne ıüngü. ne de top sokaklarda 
Çek Hatay, bayrağını, bağrını aça aça 
- Hürüm de, bir Atatürk çocuğu gibi hürüm 
Gayri alnım yukarda, yolum belli yürürüm. 

Kamuran BOZKIR 
................................................................................ ,. 
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Yüzde Jiı yerll hikaye 
~ .... , .. ,.,. . .. 

Dedikodudan 
nefret ediyorum! 

ÇQktanber' ·· d·-· B Ce ı gorme ıgım ayan 
ras:za ~ilrkiriğe Kutlunun önünde 
idi ~~.dıın. Güneşli, güzel bir hava 
tırıd OJ'l~ bir havanın akasya dalla
ha :n Siiztilen ışığı insana biraz da
ltat a~ır Yürümek hevesini verir. Fa
oıı e~ adıınJarımı biraz sıklaştırıp 
laş~n hızasına gelince yeniden ağır
duyını. Uzun zamandanberi sesını 
Gö ın~ış, yüzünü görmemiştim. 
laş~1:oze gelince gillüştük ve selam-

~ayan Cevza , 
.ı - Ooo, dedi, maıııallah, demek siz 
\it t>" ., 

ı_ t.Une§li bir günden her tabiat aşı
~l g'b• 1 ı faydalanmağa çıktınız. 

01; Ya, demek siz artık tabiat aşıkı 
b·ı ı.:ınuz : Halbu ki ben, hali sizin 

l digv' • 
ı.._ ınız gibiyim, aşkımı taıbiata 
"iltca" b · 

J 
1 ısraf etmiyorum. 

l:ı·~ı.:ı cevabı verdiğimi sanmayınız. 
oyıe .. l 1 . k cunı e erı artık gençlere bıra-
lJ>otuz Bir uıı k" k ı· . d . \'~ · "şı e ımesın en ıs-
\'ade d' 
"·,~- e ıp bu kadar enstantane bir 
~~ aşk'' cümlesi lavınnak artık 
beıe pek yakışmıyor. Yalnız buna 
•. llzer bir §eyler aklımdan geçirdi
&ıtni de itiraf etmezsem yalancılık 
ttttı. 

lŞ olurum. Verdiğim cevab şu idi: a-- Ya, hanımefendi, dedim, zeytin 
h{{acr sulhun timsali ise akasyalar da 

0~ur \re sük\tnun timsalidir. İşim 
baş adığı zamanlar burada böyle, tek 

nllla, dolaşmaıyı zevk edindim. 
titı ~~· ••tek başıma" derken kelimele· 
taıc~ze.rinde biraz durmuştum. Biz, 
~ısın ecUer, yazdığımız yazıların bir 
"ita/~~n Üzerine müsveddelerinde 
İ~are~~ • "hep büyük", "seyrek'' gibi 
lliltk 7r. koyar ve okuyucularımızın 
İste ~tını bunlann üzerine çekmek 
le 8:~. "tek başıma" yı sanki ''italik" 
'?tcxni, ve Cevzanm ona karşı 
'~ lr bir gülül)le güleceğini 
lı:ı,;: ~Ştını. Aldırış bile etmedi. Sözü-

"' l:ldd" _ ıye alarak : 
le }' E11et beyefendi, dedi, ben de öy
'el'r apıyorum. Fakat buraya bile çok 

l:i Ck Çıkıyorum. 
e.n sözünü kestim 

diye kendinize sualler sormuy ve ce
vab alamamışsınızdır; buna eminim. 
Hi.; bir yere çıkınadığrmın sebe-bini 
size, kısaca, iki kelime ile ııöyliyebi
lirim : "Dedi kodudan tiksindiğini 

için" Oturuyorsunuz dedi kodu, kal
kıyorsunuz, dedi kodu. İhtiyar ka
dınlara, yaşlı erkeklere tesadüf edi

yorsunuz : eski konuşma mektebinin 
icabına uyarak evvela föyle bir hiki-
ye anlatıyorlar : 

"Efendim, bir mecliste musiki· ıoh
beti oluyormuş, kimisi ben hilzzam 
faslından, - bu kelimeye de radyoda
ki kadın spikerin hUzam deyişi ne 
gülünç değil mi beyefendi ? - Kimi
si nehavend faslından, kimisi hicaz 
faslından hoşlanırım demiş. Hiç se
sini çıkarmayan birisine : "ya siz ?" 

demişler. O da cevab vermiş : ''ben 
insan faslına bayılırım". Arkasından 
bir dedi kodudur başleyor. Musikileri 
gibi dedi kodularmr da "fasxl., keli

mcaiyle anlatan bu köhne insanlarla 
konuıub da ne zevk alacaksınız ? 

Fakat orta yaşlılarla gençlerin de
di koduları bu kıranta "fasıl" cilar
'dan da korkunç. 

(Sonu var) ................. 
FitTe, Türk Harıa Kurumu- ı 

na yardım için en uygun lır-

aatlardan hiridir. .................................................... 

Çapraz kelimeler 
,, 

\>~~~et, evet, haftalar değil, aylar 
~e ~ sızi hiç bir yerde görmüyorum. 
~a. ç laaa geliyorsunuz; ne balolar
bııııı:Ylarda ve sefaret suvarelerinde 
tlitfle uyoraunuz. Geçen gün bir teea- 6 
~ğre~ıhatte ve rahat olduğunuzu 
dar \r eseydim, rahatsız etmeğe ka-

l! aracaktıın. 
ayarı : 

lt():: Çok iyi olurdu, dedi, tatlı tatlı 
ğ~ ~nıuş olurduk. Cevzanm sesi de
ğı~ eıniiti, gözlerinin bebekleri de
li Ctniıı.f f 

iltı il(· :r ı; akat o kadar ... Ne bun-
~11'ılaıtı1 ay eV\Telki saçı, ne o zamnki 
il. lıiç ~~· .n~ kirpiklerde o eski irti· 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmit tekli 

1 

ULUS 

Ankaradan kallnı: 14.10 
İstanbula vanıı: 16.00 
İstanbUidan kalkıtr 10.00 
Ankaraya varrı: 11.50 

NÖNÖBETCİ ECZANELER 

İstanbul eczanesi 
: Merkez ., 

An.kara ,, 

Pazar 
Pazart"i 
Sah 
Carıamba 
Per&embe 
Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Halk ve Sakarya .. 
Ege eczanesi 
Sebat ve Yenişehir ec.leri İngiliz muhalefet liderine göre 

HAL~ ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergii.n 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 

Almanyanın sömürge isteği 
ve bunun hal şekli 

21.00 
Pazar ve cumartesi günlerinde~ başka 
HALK 11inemasında hergün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deği:ıme giinleri: Pazartesi ve Cuma 

LOZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Hava&azı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralan: 

Sömürge davasını halletmek için bir 
konferansın toplantıya ça#ırılması 

lüzumu her zamandan fazla hissediliyor 

Zincirlicami civan: 2645, ıoso. 1196. 
Samanpazarı civan: 2806, 3259. - Yeni
:ıehir: 3333. Havuzbaı;ı: 3390. 

OTOBUSLERİN 1LK ve SON 
SEFERLERİ 

l
"""""y=·;•jjlı;başı Attlee 

Avam Kamarasında muhalefet 
lideri [Övr'den] 

Sabah Ak§aID 
tık Son 

sefer sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dereden Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Cankayaya 7.25 23.30 
Çankayadaiı Ulııs M. na 7.10 23.SO 

Ulus M. den Dikmene 7.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 8.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiörene 6.00 21.00 
Keçiörenden Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlikten Ulu. M. na 1.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeciye 7.00 20.30 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 20.30 

Cebeciden As. fabL ra 6.30 
As. fabl. dan Cebeciye 17.15 

Büyük harbın sonunda elinden a
lınınış olan sömürgelerin kendine ia
desi hakkındaki alman talebi, umumi
yetle üç sebebe istinad ettirilmekte
dir : Birincisine göre, sömürgeleri· 
nin elinden alınması haksız bir hare
ket olmuştur, adalet ve sulhun men
faatleri namına ona bunları iade et· 
ınek lazımdır; ikincisi Almanyanm 
ham ınadde kaynaklarına mahreçten 
mahrum olması ve bu itibarla da di
ğer devletlere nazaran gayri müsaid 
bir vaziyette bulunmasıdır. Talebin, 
daha kapalı bir tekilde ifade edilen 
bununla beraber zihinlerde yer tu
tan üçüncü sebebi de meselede Al
manyanın itibarının mevzuubahis o
luııu, ve ııömürgelerden mahrum olun· 
ca bu milletin sembolik bir alçalma-s. pazarından Akköprüye 6.30 7.15 

Akköprllden s. pazarına -- 9.45 ya maruz kalmasıdır. 
Yenişehir, latuyon vo Bakanlıklara Eğer dünyanın adalet prensipine 
her saatı beı; •eçe muntazam seferler · k b 
vardır. Pazar giinleri ilk seferler birer fJ()re idare ediltnesı esası a ul edilir-
saa.t ııonra baılar. · se ,birinci sebeb pek muteber olanuya .. 

TREN SAATLER! caktrr. Sulhun akdi eımaeınd;. İn· 
giliz işçi partisi, galiblerin iğtinam 

Haydarpa11aya : Her sabah 8.20, her suretinde arazi ilhak etmelerine kar· 
akı;am 19.15 vo 1g,45 
de (Sah, peroembe cu- şı protestoda bulunmuştu. Adalet ka-
martesi Toros silrat). nununıı müdafaa edenlere göre, ga-

Samsqnhattma ı Hergiln 9.35 (Kaysc- liblerin bu hareketi müdafaa edile-
r.:t ~ı:!:int":dk>~ bıı me:ı, fakat bir higilb adlt prens!pi .. 

dir ki adalet isteyenin elleri temiz 
Diyarbalnr hattı ı Hergiln 9.40 olmalıdır. Alınan hükUmetinln eıkl Zonpldak battı t Hergüıı 15.00 
Kmkkaleye rayotobUs 1M5 sömürgelerinin kendisine iadeain i 

POSTA SAATLERİ 
Posta aaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabıil eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır: 
Tayyare poatası 13 e kadar ı:nektub alrr. 

GUN'LUK: 

Arabi - 1356 

25 Ramu:an 

S. D. 
Güneş 7 04 

Rumt- 1353 

İkinci Teıırin 17 

6. D. 
Akşam 16 42 

Komşu bir memleket. 
2- Bizi dünyaya getiren - Arz - Bir nota. 
3- Kırmızı, çekirdekli bir yemiı. 
4- Hafif sesle - Köpek - Su. 
S· Ekmek yapılır - Atılır • Tar.z. 
6- İçine ınc:ktup konulur • Saha, mey-

dan. 
1- Eveti 
8- Pasaport üzerine yayılır - Kısuı yağar 
g. Soy - Eski serpuşumuz 

Bugünkü bulmocamız 

Asrmıızm en büyük icadı? 

l, 2, 3 üncü harflerim, ince, uzun bir Di-
kil. 

2, 3 üncü harflerim insan adsından biri. 
2, 5 inci harflerimin içinde oturulur. 
10, 9, 2, 1 inci harflerim İsaıun doğduiu 

gUD. 

2, 3, 4, 10 uncıı harflerim dost bir millet. 
10, 6, 3 üncü harflerim Afrikada büyük 

bir nehir. 

bir hak haline koyacak manevi kanu
nu kabule amade olduğunu isbat ede
cek ortada hiç bir delll yoktur. Mağ
Jublara aid arazilerin milaadercşi, 
kuvvet doktorinine inanan emperya
list hükil.ınetlorfn kanuna muhalif 
değildir. Habeşistanm İtalya, Mançu
rinin Japonya tarafından istilasına 
karŞr hiç bir harekette bulunmayan. 
diktatörler, kendileri için adalet ta
leb ettikleri zaman kanun haricidir-

&. 

8. 

'~-1. 

6. 

5. 

'· 
!\, 

2. 

ı. 

Beyaz taşlar 
Kale; al 

At: f4, c2 
Fil: d8 
Şah: d3 

Kara ta§lar 
Piyade: a7, fO, h7 

Şah: s4 

Beyaılar oynar vo iiçUncü hamlede mat 
yapar. 

ler, çünkü kanunu kabul etmemek
tedirler. 

Ekonomik düfüncelere istinad etti
rilen sebebin de kıymeti daha fazla 
değildir. Almanya, hiç bir zaman es
ki sömürgelerinden .büyük mikdarda 
ham maddeler tedarik etmiş değildir. 
Kendisine iade edildiği takdirde, 
bunlardan bugün de daha fazla bir 
menfaat temin edecek değildir. Fil-
hakika bu müstemlekelerin Almanya· 
nrn tedarik etmek ihtiyacında olduğu 
maddeleri istihdl etmekte olmadığı 
ve edemiyeceği aşikardır. 

Üçüncü sebeb, yani itibar meselesi, 
emperyalist görüş noktasından iyi 
bir delil olabilir, fakat geri milletle
rin de bir hak ııahibi olduğunu düfti
nenlerin nazarında hiç bir kıymet i
fade etmez. Bu au,uncede olanlar, 
için, müstemlekeleri, sahibini süsleme-
ye yarayan mücevherler ve Almanya
yı, mevkiine layık süslerden mahrum 
olarak bir gala silvaresinde g<Srilnme
ye mahkfun bir sosyete kadını şeklin
de tasavvur etmek mUmkiln değildir. 
Onların sömürgeler görüşU, her şey
den evvel, meseleyi yerli halklarının 
refahı bakımından mUtalea etmek 
mevldindedir. Onlarm nazarında di
ğer ırklar karşısındaki alman duru
mu Almanyanın taleblerine karşı 

koymak için ayrı bir ııebeb teşkil e
der. 

Onun içindir ki, Almanyaya eski 
sömürgelerini iade etmek teklif' ol
dukça miisaid bir Jekilde kar~dama
ya bizi se\•k edebilecek bir tek sebeb 
vardır. Eğer böyle bir hareketin ha
kikaten dilnya sullı.una hizmet edece
ğine ve emperyalist hilkUmetlerin 
emellerini tatmin edeceğine inanmak 
mümkün olsa, onun lehinde bulunu
labilir, fakat Almanyaya eııki sömilt-
gelerinin iadesinin, hattt diğer dev · 
!etlere aid muhtelif sömürgelerin ye· 
niden taniminin, tatmin edilmemi~ 
devletler denilen hükümetlerin gö
rüş tarzlarında derin bir değişikliğin 
yapabileceğini bir dakika bile hatı
rımdan geçiremem. 

Sömüııge davasının halli her şey
den önce bir konferansın toplanma
sını icab ettirir. Müstemlekeye ihti
yaçları olduğunu iddia eden devlet
ler burada davalarını izah etmek im
kanını bulacaklardır. Ancak c za· 
mandır ki, ilk defa olarak talebleri
nin genişliği hakkında sarih bir tarif 
işitebileceğiz. Şimdilik, bütün bu 
mlihim meseleler hakkında tamamiy
le mechulat içindeyiz. Fakat bunlar 
nihayet öğrenildiği zaman, bugün 
sömürgeye sahih olan devletlerin, or
taya çıkabilecek bütün müşkilatr ön
liyeıbilecek bir plan tasarlamaları 
müınkiin olacaktır. Bu planın mukad
dimesi ticareti önliyen gümrük tari-
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1 mik sebeblerini önlemek olan en ge
niş davanın bir cephesini teşkil eder. 
Muhtelif devletleri, emperyalist re• 
kabet sistemi içinde bırakarak, yal
nız daha adil karşılıklı esaslara isti
nad ettirmekle bu sebebler ortadan 
kalkamaz, ancak her devletin kendi 
içinde ve bütün devletler arasında 
içtimai adalet prensipleri kurulmak 
suretiyledir ki bu neticeye varılabi
lir, Davayı halledecek anahtar, refa
hın, yalnız bir kaç millete hasredil
rniyerek bütün milletlere taksimin
dedir. Yalnız bir kaç kapitalist dev
let lehine müstemlekeler talebi bir 
harıb zihniyetine alamettir, ve bu ar
zunun isafı sulhun idamesine hizmet 
edemez. 

Almanya 
Alman - 01acar dostluğu 

Ma~ başvekili ile hariciye vekili
nin Berlin ziyaretlerinin gazetelerde 
yol açtığı tefsir ve mütalealar şöylece 
telhis edilebilir: 

Berliner Börsen Saytung gazetesi 
alman - macar ahenk birliğinin çok
tanberi bir an'ane halini aldığını, bu 
ananenin sağlam kökü cihan harbmda 
ve harbten sonra da her iki milletin 
geçirmek mecburiyetinde kaldıkları a
cı tecrübelerde daha ziyade kuvvetlen
diğini, alman ve macar politikasının 
bağlayıcı unsurlarının daima daha 
kuvvetli bir tarzda tezahür ettiğini, 
bolşevizm tehlikesine karşı Macaris
t~ın aldığı vaziyetin bir ço~ defalar 
vuzuhla ifade edilmiş oldugunu, B. 
Daranyi macar hükilmetinin müdeb
bir, mukfıl ve muvazene yaratan bir şe
fi olarak tanıttığını, B. de Kanya ile 
hükümetinin elçisi olarak bir çok yıl
lar Berlinde bulunmuş ve şahsı sevim
liliği ile Almanyada pek çok dos.tlar 
kazanmış olduğunu, bu ziyaretin Al
manya ile Macaristan arasındaki iyi 
münasebetlerin takviyesine yaradığın
dan Almanyanm emin bulunduğunu 
yazıyor. 

Berliner Lokal Ansayger gazetesi 
Macaristanda efkarı umumiyeyi şid
detle işgal eden ve memleketin dahfü 
iıtikrarını daha ziyade kuvvetlendire
cek olan te,rii faliyet ve kanuni mev
zuattan bahsederek bunlardan birinci
sini teşkil eden (kıral naibinin salahi
yetlerinin tevsii kanunu) nun ciddi 
bir müşkilata:. tesadüf edilmeksizin çı· 
karıldığını, ayan meclisi ile mebusan 
meclisi araınndaki münasebetlerin ye
niden tanzimini istihdaf eden kanu
nun layihası hazırlandığını, hükü
met ~toritesi kuvvetli olduğu cihetle 
bu güç problemin de pek yakın bir za-
manda hükümetin arzusu dairesinde 
halledileceğini, geriye gizli intibah u
sulünün vazı işinin kaldığını, bugüne 
kadar yalnız şehir halkının gizli ve 
köylülerin ise açık intihab yaptıkla
rını yazıyor. 

Doyçe Algemayne Saytung gazete

si alman macar dostluğunun kuvvetli 
esaslara dayandığından, bu dostluğun 
Roma protokolları ve Roma - Berlin 
mihveri ile sıkı bir münasebet halinde 
bulunduğundan, bizzat Daranyi'nin 
başvekil sıfatiyle Budape§teden 1936 

ilkteşrininde meclisteki ilk progra
matik beyanatında Maacristanın Al
manya ile olan iyi münasebetinin ana
nevt karakterine işaret etmiş ve bunu 
muahhar resmi beyanatı ile de teyid 
eylemiş olduğundan, hariciye nazırı 
Kanya dahi daha henüz 9 sonteşrinde 

mecbusan meclisinin hariciye encüme· 
ninde macar dış politikasının ana hat
larını izah ederken bunların bundan 
sonra da Roma protokollarr v,e Alman· 
ya ile samimi dostluk esaslarına da
yandığım bildirmiş olduğundan bah
sediyor. 

~§l 1tısı eskisine benzemiyordu. 
'ette b~rına bakınca hatırıma evvelki 

2 1--+--

1, 2, 7 inci harflerim çabuk manisınadrr. 
6, 7 inci hrflerim arapça isr mukabili. 
l, 2, 5, 7, 6, 10 uncu harflerim de denkleş-

tirmek manasına gelir. Dünkü bulmacamızın halli 

felerinin ve her türlü engellerin il
gasını ve ayni zamanda nüfus fazla
lığından tikayette bulunan milletle· 
re aid göçmenlerin yerlettirilmesi i
çin bir projeyi ihtiva edebilir. Sir 
Samuel Hoore, 1935 de Cenevrede 
nutkunu söylediği zaman, sözlerini 
bu neviden bir konferansın takib e
deceği umumiyetle tahmin ediliyor
du. O zamandanberi müstemlekeler 
sahasında hadiseler süratle inldpf 
etti, ve bir konferans ihtiyacı o za
mankinden fazla kendini hissettir
mektedir. Ve hiç bir millet böyle bir 
konferans toplamak teşebbüsünde İn
giltere kadar salahiyetli değildir . 

(Germania) gazteesi " Tuna havza
sındaki gerginliğin izalesi işi bugün 
macar dış politikasını her şeyden önce 
işgal eden bir meseledir." diyerek bu
gün ~eritoriyal reviziyonun ön planda 
gelmediğini, ancak Macaristanın Tuna 
havzasındaki vaziyetini adını adım 

ıslah gayretleri güdüldüğünü, bu me
yanda Macaristanın bilhassa askeri is
tiktalini tekrar elde etmek istediğini, 
halli daha müşkil olan başka bir prob· 
lemin de ekalliyetler meselesi olduğu
nu, küçük itilaf memleketleriyle Bu
dapeştede yapılan ekalliyetler müza
kereleri mütekabiliyet esasına dayan
dığı cihetle bu itibarla muvaffakiyet 
için lazım olan ilk şartların mevcud 
olduğunu, hariciye nazın Von Kan
ya'nm alman • leh ekalliyetler anlaş
masını nümune ad<letmesinin bilhassa 
dikkat eşayan olduğunu tebarüz etti• 
riyor. 

erı •u 
1

~ başka bayanla aramızda ge
' G onuşrna geldi : Ona, 
. eçnı· 
1Ştiın d 1 lı olsun hanımefendi, de-
' lf eoda: 

ellli§ : o, ne var ? Hasta değildim, 
~·' ~e 

1
henden şu cevabı almıştı : 

1 l'ller kş arınız o kadar · zayıflamış 
a ettim. · 

§iına· *** 
t ..ı. ı ba"an G"' k' •w· k .. . \IÔŞerıın· J ur ırpıgın ço ıtına-
ır ltoıt ~ış salonunda gayet rahatsız 
ilta. i .ugun bir kenarına ilişerek ci
ÇıJtp ç~or \re kıpkırmızı dudakların 
.del'inı :,anmasından çıkan - itiraf 
1l'ordu 1 Çok ahenkli - sesleri din-
li Ilı. 
ayarı C ....... n evza anlatıyor : 

elki deh" . 
tak 1ç hır tarafa çıkmayışım 

6 

6 

i 

' .,__.+--
$ .L-.............. __ ~..ı..--ı ...... 

Soldan sağa: 
1- En biiyUiü Diyarbakırda çıkar. - Atıf 

edatı. 
2- Ayıların meskeni - Budala. 
3- Dans - Peki diyen. 
4- Nida edatı - Karadeniz kıyısında bir 

kasaba. - Erkek. 
5- Çekirdekli bir yemiıı 
6- Ayak diremek. 
7- Lifler . 
g.. Kımu.zı - Su ortuında kara - Bir nota. 
9- Beygir ayakkabıcıu. 

ınız1 • 
llde'd tnucıb olmuştur. Cevza Yukanda~ a11ağrya: 

an nasıl elini, ayagwını rekti? 
;'l 1- Ev sahiplerine her ay verdiğimiz -

Benim ne olduğumu anlayabildiniz mi? . 
Parayı delen iğne 

Bronz parayı iğneyle delebilirmisi
niz ? Hayır mı, halbu ki biz bunun 
kabil olduğunu iddia edeceğiz. Bir 
mantar alınız, bir dikiş iğnesini diğer 
ucu hafifce dl§tlrı çıkacak surette 

Birincisi: 

1- Ter. 2- Tef. 3- Et. 4- Er. 5. Laf. 6- Al. 
Fen. 7- Noel. 8- El. (TELEFON) dur. 

ikincisi: 
ı- Ter. 2· Tel. J- Et. 4- llr. S- 'tal. 6· Al. 

7. Fal. 8- Fare. 9- Ref. (TELGRAF) dır. 

mantarın ortasından saplaıyınrs. Ö· 
bür tarafından iğnenin dttarda kalan 
fazla kısmını bir kıskaçla koparxnxz. 

Bronz veya gümüş parayı, resimde 
görüldüğü gibi, alt tarafı botluğa 
gelecek surette birleştirdikten ve ü
zerine iğnenin sivri tarafı gelecek 
surette mantarı yerleştirdikten ıonra 
çekiçle çekinmeden ve bütün kuvve
tinizle vurunuz. Paranın delindiğini 
göreceksiniz •• 

Fakat, Almanya ve diğer "tatmin 
edilmemiş,, devletlerce iyice anlaşıl
malıdır ki her hangi bir teklif yapıl
madan önce bu devletler bundan böy
le milletler cemiyetinin kollektif em
niyet sistemine iştirak edeceklerini 
ve ilerideki bütün ihtilaflarını hake
me havale edeceklerini temin etmeli
dirler. İ§te ancak bu teminat verildi
ği takdirdedir ki sulhu devamlı kı
lacak bir hal şekline varmak imkanı 
mevcud olabilecektir. 

Sömürge talebleri, harbın ekono-
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Mahkemelerden 
Mahkemeye 'davet 

:Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Eskişehirde arabacılıkla meşgul 
Çerkeşin karalar mahallesinden Ah
met oğlu Mehmede. 

Karınız Ankarada atpazarmda be· 
.drgan Mehmet Nuri nezdlnde mu
kim Çerkeşli Ayşe tarafından açılan 
ihtar davasından: karınız Ayşeyi 8 se
neden beri terkederek savuştuğunuzu 
:ve medeni birlik hayatının üzerinize 
tahmil ettiği kocalık vazifelerini ifa 
etmediğinizden kanunu medeninin 
132 nci maddesi mucibince kocalık va
zifesini yapmanız için ihtarına karar 
verilmesi hakkındaki arzuhalrn sure
ti yukarda gösterilen adresinize gön· 
derilmiş ve yapılan araştırmada ika
metgahmızın meçhul bulunduğu mü
başirce tesbit edilmiş oldu~ndan 
davacı Ayşenin talebi ile i§obu arzu
halm ilanen tebliğine ve muhakeme 
günü olarak da 24-12-937 cuma gü
nü saat 14 de icrasına mahkemece 
karar verilmiştir. MezkQr gün ve sa
atte Ankara Asliye birinci hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmanız ve 
yahut musaddak bir vekil gönderme
niz lüzumu arzuhal suretinin bu su
retle tebliğ ve davetiye makamına da 
kaim olmak üzere H. U. M. K. 142 
inci maddesi mucibince ilan olunur. 

3-6590 

Alat ve Kimyevi madde 
alınacak 

Ankara Merkez Hıfzıgşıhha Mües
sesesi Satın alma Komisyonundan: 

1 - Müessese şubelerine satın alı. 
nacak muhammen bedeli 16220 lira 7 5 

kuruşluk alat ve kimyevi maddeler 
18-12-937 cumartesi günü saat 11 de 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminat 1215 lira 
56 kuruş olup şartname ve listesi ko • 

misyondan her gün parasız olarak ah -
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek -
leri kapalı teklif mektuplarının en geç 

belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. ( 4385) 

3-6577 

-

Kültür bakanlığı · 

Almanca bilen kadın daktilo 
alınacak 

Müzik öğretmen okulu direktör • 
lüğünden: 

Okulumuza (75) lira ücretli (iaşesi 
okula aid) almanca bilen bir kadın 
doktilo alınacaktır. 

İsteklilerin 10.12.937 cuma günü sa
at 13 te sınavları yapılmak üzere müs
bi t evrakları ile birlikte Ankarada 
müzik öğretmen okulunda bulunmala-
rı. ( 4354) 3-6634 

Defterda rl ı f< 

Satılacak ev 
Ankara Defterdarbğından ı 

Kıymeti 
Lira K. Cinai Sahibi MUJAhu:at 
2000 Bostancı mahal- Osman kızı 672 lira 

lesinde, Ada ıo- Hacer 91 k11n11 
kağmda ki.in bir borcıı . 

bab ahşap ev i~in 
Kazanç vergisinden borçlu Osman 

kızı Hacerin bostancı mahallesinde A
da ı.okak mevkiinde kain bir bab ah
şap evi tarihi ilandan itibaren 21 gUn 
milddetle müzayedeye vazedildiğin
den talihlerin birinci kanunun 22 inci 
çarşamba günü saat 15 de vil!yet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 

3-6696 

Demiryollar1 
Sanat mektebi mezunu 

alınacak 
D. D. Yollan ve Limanlan Satın 

Alma Komiıyonundan : 
İleride makinist yetiştirilmek üzere, 

sanat okulları tesviyeci, tornacı, de
mirci, kazancı ve buna mümasil demir 
işleme kısımlan nıezunyarından 'im
dilik 40-50 kişi alınacaktır. 

İsteklilerin mekteb şehadetnamesi 
aslını veya tasdikli bir suretini isti
dalarınna bağhyarak Ankarada Dev
let demiryolları cer dairesi reisliğine 
müracaatları. ( 4361) 3 - 5672 

Dahiliye bakanlığı 
Harita tanzim ettirilecek 

Dahiliye Vekaletinden : 
Malatya vilayetinde Adtyaman 

kasabasının halihazır haritala.J ınm 
tanzimi işi eksiltmeye çıkarzlmıştır. 
Muhammen keşif bedeli 4000 liradır. 
Eksiltme, 20.12.1937 tarihinde saat 
ıı de, Ankarada, Belediyeler Banka· 
sı binasında Belediyeler İmar Heye
tince yapılacaktır. Muvakkat teminat 
300 liradır. Şartnameler bilabedel 
Belediyeler İmar heyeti fen şefliğin-
den alınabilir. ( 4387) 3--6679 

Katana alınacak 
Ankara Merkez Hıfzı111bha Müeı· 

se.esi Satın alına Komiıyonundanı 

1 - Muhammen bedeli (2500) lira o
lan 10 adet katana pazarlık suıetiyle 
perakende ve toptan satın alınacaktır. 

2 - İstekliler haftanın pazartesi, 
çrşamba ve cumartesi günleri saat 10 
ila 12 arasında müessesede müteşekkil 
satın alma komisyonuna gelebilirler. 

3 • Şartnametsi arzu edenlere her za-
man verilir. ( 4386) 3-6678 

Talebe çamaşır etejeri 
yaptırılacak 

Siyaaal Bilgiler Okulu Mübayaat 
Komisyonu Reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu çamaşır hane· 
sinde yaptmlacak talebe çamaşır ete
jerleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 20. kanunu evel 1937 pa
zartesi günü saat 14 de Ankara mek
tepler muhasebeciliği binasında yapı
lacaktır. Tahmin edilen bedel 1725 lira 
16 kuru§, ilk teminat 129 lira 40 kuruş
tur. Fenni ve idari şartnamelerle re· 
simler hergün mektebte görülebilir. 

(4395) 3-6683 

Sadeyağı ve ekmek alınacak 

Marmara Uaaübahri K. Satmalma K<ımisyonundan : 

Cinıi 
Sade yağ 
Ekmek 

Kilo 
20.000 

170.000 

Tahmini F. 
Krş. Sa. 

94 00 
9 li1 

Teminat 
Li. Krş. 
1410 00 
1225 28 

Ekıiltme gün ve saati 
2 -1.ci kanun. 937 13 

" .. .. 14 

Komutanlık kara eratı için 22.11.937 gününde yapılan eksiltmelerinde is
teklisi çıkmayan ve yukarıda cinsleri hizalarında mikdarları yazılı iki ka· 
lem yiyecek maddeleri yeniden açık eksiltme suretile satm alşnaeaktır. Ek
siltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde İzmir de Tersane kapısın
daki komisyon binasında yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün v~ saatte 
ilk teminat ve kanuni vesikalarile birlikte komisyona müracaatları. 

(8010-4409) 3-5697 

UEUS 

T opo ve Kadastro U. Md. 

Gayri menkullere a:ld 
cedveller 

lldnci Mmtaka Kadastro Müdürlü· 
jiindenı 

1 - Şarkan orta ayrancı yolu gar
ben orta ayrancıya çıkan yol şimalen 
şark ve gar.p yollarının birlettiği 
nokta cenuben bağ yolu ile çevrili o
lan ayrancı mevkiindeki 1617 adanın 
tarkan bayındırlık ve yeşil cadde 
garben türk özü ve iınrahora giden 

Zayiler 
Zayi - Ankara Merm kazaaı ı. 

No. lu arazi tahrir komisyonluğu reis-
liğine aid resint mühür kaybolm~. 
Yenisinin yaptmlmaaı için alt olduğu 
makama bli§vurulmuş olduğundan cıs-
ki mührüıı hükmü kalmamrgtır. 

!-6688 

Zayi - Ankara Belediyesinden 
aldığım 22-2·931 tarih ve 766 numara
lı ıoför ehliyet vesikamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük -
mü yoktur. Salim oğlu Salihaddin 

3-6671 yol, şimalen şimendifer hattı cenu~ 
ben kınalr köşk deresi ve imrohor 
yolu ile çevrili olan cebeci mıntaka-
smda da kadastro işleri biten gayri ,:!11111111111111111111111111111111111111~ 
menkullere aid cedveller mevsimin : BEETHOVEN E 
kış olması hasebiyle Yenişebirde U- : : 
ral sokağında 3 numaradaki müdüri- : Harry Baur E 
yet salonuna asıldığIDI ve ceıbecinin ;l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 
henüz kadastrosu bitmemiş olan kıs-
ma aid gayri menkullerinde kadastro 
i§leri bittiğinde cedvellerinin asıla
cağı. 

2 - Ayrancıda 1615 ada 38 par· 
selinde tahdidi yapılan ve hazine ve 
Mehmet kızı Ayşe İlseven ve Mus
tafa Hayri Demirtaş ve müştereki 
Naimenin iddiayı tasarruf ettikleri 
bu parsel ile bu adanın 39 ve 40 par
sellerinde tahdidi yapılan ve hazine 
ile Köse Hasan veresesi tarafından 
iddiaoyı tasarruf edilen bu parsellerin 
20-12-937 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 13 de komisyonca tetkik 
ve karara bağlanacağı ilan olunur. 

(4408) 3-6692 

2. ci Mm:taka Kadastro Müdürlü
ğünden: 

Deliler tepesi mevkiinde ve tapu 
kaydına göre Necib oğlu Ahmet Ay. 
kent ve eşi Sıdıka namına 2757 metro 
olarak 1arkan tarik garban Tahsin 
şimalen Alişan cenuben kasab İbra
himle çevrili bulunan bağ ve hanenin 
2613 sayılı kanunun 42 inci maddesi
ne tevfikan münferiden mesaha ve 
tahdidi istenilmiş olduğundan 13,12 
937 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat onda tahdidi yapılacağ ıilan olu-
nur. 

3 - 6670 

M. HALKACI 
Fenni gözlük ve korsacı Adliye cad

desi kuyumcular kar§ısmda No. 18 

Reçeteye uygnu fenni surette her 
çeşit gözlükler dikkatle yapılır. Mil -
tenevvi çerçeveler ve camlar bulunur. 
Tıbbi ve tuvalet 
korsaları, sütyen 
ler ölçil üzerine çok 
temiz olarak yapı· 
lır. Lastik varis ço
rapları bulunur ve 
sunt aza yapılır. 
taşradaki müşteri-

Jerimeze kataloğ 
yollanarak alınacak 
şiparişler süratle 
gönderilir. 

Fiatlanrmz reka· 
bet kabul etmiyecek derecede ucuz
dur. Başka yerden almadan evvel bir 

defa mağazamı:za uğramak ve J:11,a1Ja. 
nmızı görmek faidelidir. 

3-6685 

.ın 111111111111111111111111111111 ı 1111111111111111111111111111111ı11111111111111 h.. , 
: ALI MUHiDDiN : - -
~ HACI BEKiR § - -- -
§ Tıcarethanesi mamulltı halla ve nerıadir E - -: ALl MUHlDDlN E 

~Teminatı daHACI BEKiR Firmasıdır ~ 
5 Kaymaklı lokum, Kestane fCkeri, Halis 'ekerden mamul fıstıklı : 
: tahin helvası, nefis fevkalade çikolata ve lüks ambalajh karamela- : - -: lar. Her gün taze olarak sayın müşterilerimizin emirlerine hazır : 
E bulundurulur. Bankalar caddesi Tel: 3729 3-6586 .= 
-.ıııııııııııııııııııııırııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Diı tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkent 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 
Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

açıhyor Çankaya • 
eczanesı 

Yenişehlı: Megrutlyet caddesinde 

..11111111111111111111111111111111111ınıı111111111111111111111111111111111111111 .. - ~ - -: Cebeci hcutcmesi dahili haıtalıklar mütehaısııı 5 -
Doktor Zeki Hakkı Pamir ---------

§Hastalarını her gün saat 14 den sonra Hiınayei Etfal apartmıamndaS 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 : 

';ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııırıııııııi=' 

Avcı yeleği alınacak 
Orman koruma genel komutanlığı 

sabn alma komisyonundan : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. - -
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için (3500) adet 
avcı yeleği kapah zarf usulü ile ihale
si 11.12.937 cumartesi günü saat ıı de 
Ankarada yenişehirde orman koruma 
genel komutanlık binasında yapıla
caktır. 

2 - Avcı yeleğinin muhammen be
deli (4900) lira muvakkat teminatı 
(367) lira (50) kuruştur. 

3 - Avcı yeleğinin şartnamesi be
delsiz örneğini görmek üzere her gün 
komisyona gelmeleri. 

4 - İsteklilerin şartnawede yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektubları
nı ihaleden bir saat eveline kadar ko
misyona vermeleri ilan olunur. 

, 
DIŞTABIB1 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her BÜD has

talanın kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımam N o. 1 3--5645 

----------------

-------------- EFES BANK Ltd. --------------------= -------

-------TÜRK SOSYETETESİ ---------------------SERMA YESl soo,ooo T. Lirası 
------------------------
§ Her türlü banka muameleleri -

---------------------------

MERKEZİ ZONGULDAK 

'(Eski Zonguldak Yardım Bankası) 

---- -- -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Küçük ilan 
ŞARTLARI 

D6rt 1atırlık kUı;ük ilinlardaıı
Bir defa için 30 kurua 
İki defa i~in 50 kurut 
Uı; defa için 70 kurq 
Dört defa için ao kurut alımr. 
Devamlı kUı;ük ilinlarm her defaıı 
iı;ln lO kuruı almrr. Meııcla ıo defa 
neıredilecek bir ilan için 140 lı:uruı 
alınacaktır, 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstea· 

na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küı;ülc 
ilin IZO harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır iı;in ay
nca 10 kurut alınır. ..................................... 

Satılık : 

Her tarafta - Satılık - Arsa, Ev ve 
Apartımanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilınan, Karaoğlan Koç apartınıan. 

Tel: 2181 3-6304 

Satılık arsalar - Y enişehirde Se

lanik caddesinde Maliye şubesi karşı

sında 592, 439, 423, metre murabba-
ında. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık - Dikiş, nala~ makinesi: 
peşin para 200 liralık son model, her 

yanı kapalı, yeni N marka makine 17 5 

liraya satılıktır. 

Koyunpazan caddesi Bakırcılar üs-
tü No. 105 3-6589 

Aranıyor: 

yenlerin 1983 çe telefonla müra"" 
ları. 3-6701 

ARANIYOR - Yenişehirde 
nişçe 3 - 4 odalı kiralık ev veya 'i 
uman arıyorum. Ulus'ta B. ~ 
dine mektupla,,. müracaat. _J 

Kiralık ı 

Kavaklıderede 6 odalı - 1'I 
derede Otobüs durağına bir ~ 
mesafede iki katlı ,altı oda, bir ts 
bir hol, bütün konforu haiz beJ ~ 
bağiyle birlikte yeni bir ev k:iralV; 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3.-61 

Kiralık - Maliye Vekaleti ~ 
sında Sümer Bank arkasında 4 
bir daire. Telefon 1283 s--06i 

Kiralık üç odalı apartıman -" 
nişehirde, Elektrik Şirketinin t8Jl' 
nünde No. 34 Bay Ekrem evinde. 

3-6611 ~ 
Kiralık - Yenişehirde B~ 

lara iki dakikalık mesafede l{at'ı 
sokak No. 37. 3 odalı, kullanışlı bit 
ire müsaid fiatla kiralıktır. Telt 
2274 3--6689 

Kiralık - 2 oda mutfak 
su ve sair aylığı 27 lira N. 40 ıxı 

kil hanedir. Yenişehir Kocatepe r 
dakale sokak No. 38 B. Abbas ') 
den de bir oda kiralıktır. y , 

Oda - Yakınlık. Merkezi t~> 
Karaoğlan. Çiftlik mağazası ~I 
da Merkez apartıman. Birinci dPi 
Apartıınan karşısındaki gazetJI 
sual. 3-6658 

Kaloriferli daire - Altı oda d 
v. s. Çankaya caddesi, San köşk 
şzsı No. 49. Şekerci Hacı Beldre 
racaat. Telefon (3050) 3-6~ Refikasile birlikte bir mühendis 

kalorifer ve saire konforu haiz bir 
apartımanda bir veya iki möble veya 
möbllyaaız oda arıyor. - Ulus'a E z q Arıyanlar : 
5 e müracaat. 3-6660 o· 1 alı .. beli b. ba -~ 

ıp om ve tecru ır Y"'J 
Bir piyano aranıyor - Kullanıl-1 Fransızca ders veriyor. Ulus ga.ı~ 

J1U§ iyi bir piyanosu olup satmak isti- I ne L.t. rumzuna müracaat. 3-65,::; 

SEFALİN 

Ba-vve 'Diş· 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezlesini 

derhal 

geçirir, 

Eczaneler ... 

denı 

1 lik.ve.12lik 

amhala jlar..ıı 

ara.~ıw. 

Erdem biçki dikiş 
Naciye Unver Samanpazarı A.limbey apartımanı 

3-6607 

Güzel diı istiyenlerin macunud~ 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
NiHAT BAŞARTAN ------5 Bilumum gümrük işleri yapar --E: Anafartalar H. Bayram caddesi. No: 1 Tel: 3977 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Serveti filnun 
1891 UYANIŞ 

Başyazan: A. İhsan Tokgöz 

Serveti ftinun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resiınli ga· 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruş 
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·M. M. bakanlığı 

7 425 metre portatif 
çadır bezi alınacak 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiı· 
)'onundan : 

1 - Beher metresine tahmin edi· 
1~n ?5 kuruş olan 7425 metre porta· 
tıf çadır bezi kapalı zarf uıulile alı· 
nacaktır. 

.. 2 - İhalesi 9-12-937 perşembe gii· 
nu saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatr (417) lira 156 ku· 
ruştur. 

4 - Evaaf ve 1artnameıi bedelsiz 
olarak ve öğleden sonra M. M. V. 
latın alına komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
•ayxtı kanunun 2, ve 3, üncii madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarile birlikte ihale 
•aatından en az bir saat evvel komia.-
)'ona vermeleri. (4284) 3-6488 

66 sandık alınacak 
M. M .Vekaleti Satmalma Komis· 

Yonundan: 
1 - Beherine tahmin edilen 12 

lira 99 kuru' olan 66 adet sandık pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

. 2 - Pazarlığı 10-12-937 cuma gii· 
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 154 lira 30 kuru§
tur, 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelaiz 
0 larak M. M. V. satın alına komisyo
nundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 249<> 
sayıh kanunun 2, ve 3. ilncü madde
lerinde gösterilen vesaikla ve temi
nat mektubiyle birlikte belli gün ve 
laatinda komiayona gelmeleri. 

(4285) 3--6489 

Suni aza alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alm• Komiıı· 

:tonundan: 
liepsine tahmin edilen fiyatı 1494 

lira olan 86 kalem sunl aza malzemesi 
lçrk eksiltme ile satın alınacaktır. Ek
•iltınesi 13 birinci kanun 937 pazartelii 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
ko. da yapılacaktır. Şartname ve liste· 
•i her gün öğleden ıonra parasız ola
rak M. M. V. satın alma ko. da görü
lUr. İlk teminat 111 lira S kuruştur. 
~ksiltmeye girecekler kanuni teminat 
\re 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tincü 
ltla.ddelerinde yazılı belgelerle birlik
te eksiltme gün ve saatında M. M. V . 
•atın alma Ko. da bulunmaları .-6608 

Yemek takiını alınacak 
M.M. Vekaleti satın alma 

komisyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen (2538) 

lira fiat olan 300 adet yemişlik (1000) 
adet yemek tabağı 800 adet çatal 800 
adet kaşık 1500 adet bıçak ve 1000 a
det su bardağı açık eksiltme suretiy
le satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13.12.937 pazartesi gilnü 
la.at ıo dad!r. 

3 - İlk teminatı (190) lira 35 ku· 
fllştur. 

. ~ - Şartnames ve örnekleri görmek 
ıçın bedelsiz olarak her gün öğleden 
10nra M. M. V. satın alma komisyonu· 
na tnüracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
•ayılı kanunun 2 ve 3. üncii maddele
l'~nde gösterilen ~esaikle ve teminatla
l't~le birlikte belli gün ve saatında ko
l:nısyona gelmeleri. (4353) 3-6621 

ıs.ooo metre kışlık 
elbise alınacak. 

M. M. Vekaleti Sahnalma Komis
)ol'll:lndan : 

( 
1 - Beher metreıine tahniin edilen 

2
90) iki ytfz ooksan kuruş olan 

ıısooo) metre kışhk elbiselik kumaş 
al>alı zarf uaulile ıatm alınacaktır. 

11
2 ·İhalesi 3.12.1937 cuma gilnü saat 
dedir. 

tıı 3 
- İlk teminatı (3262) lira 50 kuruş-

r. 

ttı 4 - Evsaf ve prtnamesi (218) kuruş. 
tn~lcabilinde M.M.V. satın alına ko· 

18
Y0 nundan alınır. 

l1ı~ - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ~a-
d 

1 kanunun 2 ve 3. ilncü maddelerın-e .. • 
lif gosterilen vesaikle temin.at ve t~k-
d rtlektuplarile birlikte ihale saatın· 
ene 
~l n az bir uat evel komiıyona ver-

ert (4220) - 3·04115 

Benzin alınacak 
) >.! M. Vekaleti Satmalma Komis
Oııllrıdan • 

ltu,~) Beher .kilosuna bi~ilen ederi 30 
itil 1.1, olan 16.5 ton 37 oktanlık benzin 

f)a!ı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
lup . l'ahznin edilen bedeli 49500 lira O" 

tııat ılıt teminat parası 3712 lira 50 ku-
" Ur, ,, 

ltfl
3
) İhalesi 10 1. kanun 937 cuma gü-

4 &aat ıs dedir. 
lirı.J Şartnamesini 247 kuru, mukabi
ttu.rı~ 1\1:. M:. V. &atın alma komiıyo· 

$)an ~tnır. 
}>ılı kEksıltnıeye gireceklerin 2490 sa
iate . anunun 2, 3 üncii maddelerinde 
gUrı tıılen belgeleriyle birlikte ihale 
tllbI Ye saatında teminat ve teklif mek
ti. ~rınr en geç bir ıaat evellne kadar 
ttıeı : V. satın alma komisyonuna ver· 

erı. (4274) 3-6508 

Aleminyüm matra imal 
eden makina alınacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Komi& 

yonundan: 
Millı müdafaa vekaletince alemin

yiim matra imal edecek bir makina ve 
teferruatı en mtisaid şerait teklif ede
cek bir firmadan satın alacaktır. Mez
kQ.r makina ve teferruatını verebile
cek firmalar makinanm kudret, kabi
liyet, katalog ve reaimleriyle birlikte 
fiyat ve §eraiti muhtevi tekliflerini 10. 
birinci kinun 937 tarihine kadar millt 
müdafaa vek8leti levazım daireıi riya· 
eetine vermeleri ilan olunur. 3-15478 

A. Levazım Amirli{Iİ 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Aliiia Komiayonundan ı, 

ı - İdareleri İetanbul Lv. Amirliği
ne bağlı müesaesar için 50.000 kilo sa
de yağı 13 1. kln. 937 paa:artesi saat 16 
da Tophanede satın alma komisyonun
da kapalı z;arfla ekailtmeai yapılacak
tır. 

2 - Talınıfn bedeli 45000 lira ilk te
minatı 3375 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni 
belgeleriyle teklif mektublarmı ihale 
saatından bir saat eveline kadar ko
misyona vermeleri. (4338) 3-6598 

68.000 metre Tela 
alınacak 

Ankara levazım amirliği aatm 
alma komiayonundan : 

1 - Asked okullar ihtiyacı için 
68000 metre tel8. 15 1. kan. 937 saat ıs 
de Tophanede İstanbul Lv. amirliği 
&atın alma komiıyonunda kapalı nrf· 
la alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17000 lira 
ilk teminatı 1275 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülür. latekli· 
!erin kanuni ve&ikalariyle teklif mek
tublarını ihale aatından bir saat eveli
ne kadar komisyona vermeleri 

(4356) 3-6637 

Pancar alınacak 
Ankara Levnmı Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan : 

ı - Serum ve qı evi tecıiibe hay
vanatı ihtiyacı olan 16800 kilo pancara 
19.11.937 açık ekıiltmesinde talih çık
madığından 2.12.937 ıaat 15 de Ankara 
levazım Amirliği satın alma komisyo
nunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 840 lira ilk 
teminatı 63 liradır. Şartnatnesi her 
gün komiıyonda görülür. İsteklilc:ı
rin kanuni ves-ika ve teıninatlariyle 
belli giln ve saatta komisyonda bulun-
maları. ( 4307) 3-6597 

Kereviz alınacak 
Ankara Levumı Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

ı - Harp okulu ihtiyacı olan 
12000 kilo Kerevizin 23-11-937 açık 
eksiltmesinde verilen fiat pahalı gö
rüldilğilnden 3/1. kin./ 937 saat 15 de 
açık eksiltmesi Ankara Lv. amirliği 
aatmalma komisyonunda yaprlacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 1440 lira 
ilk teminatı 108 liradır. Şartnamesi 
her giln komisyonda görülür. htek· 
lilerin belli gün ve aaatta 'kanunt ve
sika ve teminatlariyle k•>misyonda 
bulunmaları. (4377) 3--6673 

Elma alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan ı 

1 - Ankara Garnizon ve Harb o
kulu ihtiyacı olan 20000 kilo elma
nın 23-11-937 açık ektiltmeslnde ve
rilen fiat pahalı görüldüiilnden 3/1. 
Kan./937 saat 14 de açık eksiltmesi 
Ankara Lv. amirliği aatınalma ko· 
misyoununda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 lira 
ilk teminatı 300 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülür. İstekli
lerin kanunt vesika ve teminaclariy
le belli gün ve saatta komisyonda 
bulunmaları. ( 4378) 3- 6674 

Yulaf alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul Lv. Amirliğine bağ
lı müe1Sesat hayvanatı lçiu 300 ton 
yulaf 16-12-937 perşembe günü saat 
15 de İstanbulda Tophanede Lv. a
mirliği satxnalma komisyonunda ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel! 15000 lira 
llk teminatı 1125 liradır. Şartname 
ve nUmunesi komisyonda görUlUr. 
Yulaf çuvalları müteahhide iade edi-

ULUS 

lecektir. İsteklilerin kanuni belgele
rile teklif mektuplarını ihale &-ıatın
dan bir aaat evveline kadar komisyo-
na vermeleri. (4399) S-- 61575 

Sebze alınacak 
Ankara Lev8Z1111 Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan ı 

Cinsi 
K. solan 
KereviZ' 
Prasa 
Patatea 
Lihna 
İspanak 
Taze bakla 

Muhammen 
Mikdarı bedeli 1. teminatı 
Kilo Lira Lira Kr. 
3650 365 

700 175 
3500 350 
2300 230 
3500 350 
3500 612,50 

500 125 

2207,50 163 56 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri 

ihtiyacı olan yeli kalem sebze 15. bi. 
ihtiyacı olan yedi kalem sebze 15. bi
l.ti kadar açık eksiltme ıuretile satın a· 
lınacaktır. İsteklilerin yukarıda mu
hammen bedeline mukabil gösterilen 
163 lira 56 kuruştan ibaret ilk teminat
larını Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasipliği veznesine makbuz muka
bilinde yatırarak belli ğün ve saatte 
mekteb aatın alma komiıyonuna gel-
meleri. (4411) 3-6694 

Koyun eti alüiac.ak 
Anlcara Levazım .Amirliği Satuı 

Alma Komisyonundan: 
İlk 

Miktarı Muhammen B. teminatı 
Cinsi Kilo Lira Lira 
Koyun eti 8000 3200 240 

Kırıkkale asked sanat mektebleri 
ihtiyacı olan 8000 kilo koyun eti 15 bi
rinci k8.nun 937 Çtltpınba gimü saat 14: 
15 şe kadar açık ekı;iltme ile satın alı
nacaktır. İsteklilerin yukarıda mu
hammen bedeline mukabil gösterilen 
240 liradan ibaret ilk teminatlarını 
Kmkkale askeri fabrikalar t:Quhasip
liği veznesine makbuz mukabilinde 
yatırarak belli gün ve aaatte Mp. ıatın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(4413) 3-6695 

Buğday öğütüleceli 

Ankara Levazmı Amirliği Satm 
Alına Komisyonundan ı 

1 - Ankara garnizon birlik ve mües· 
seseleri ihtiyacı için 500 ton buğday 
öğütillmesinin açık eksiltmesi 15.12. 
937 saat 15 de Ankara Lv. funirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilkte• 
minatı 375 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülilr. İsteklilerin ka· 
nuni vesika ve teminatlarile belli gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Ankara Belediyesi 

· Y enişehirde satılık 
arsa 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

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

2 - Muhammen bedeli (3424) li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (255,80) 
liradır. 

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

3-6469 

Y enişehirde satılık 
arsa 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Yenişehirde 1054 üncü adada 
19 parselde 730 metre murabbar arsa 
on beş gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3650) li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini g!Srmek lstlyen
lerin her gün yası itleri kılemint ve 
isteklilerin de 3 klnu.nuaani 937 cu· 
ma günü saat on buçukta Belediye 
Encilmenine müracaatları. (4279) 

3-6468 

Yenişehirde Arsa 
satılacak 

Ankate Belediye R.eiıHfinden: 
1 - Yenlşehlrde 1054 üncil adada 

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

2 - Muhammen bedel! 508,75 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (38) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek iıtiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 

isteklilerin de 3 kanunuevvel 937 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
encilmenine müracaatları. ( 4282) 

3-6470 

Sömikok kömürü ve odun 
alınacak 

Ankara Belediye Reisliğinden : 

ı - On ton sömikok kömürü ile ilç 
ton gürgen odunu 17.11.937 tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarhkla alın
ması takarrür etmiştir. 

2 - Taliplerin imar müdürlüğünde 
müteşekkil mübayaa komisyonuna mü
racaatları. (4381) - 3-61546 

,. · ,Vilôyetler· , .~· · 
Bina İnşaatı 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
22. 12. 937 pazartesi günü saat 15 

de İstanbulda nafıa müdürlüğünde 
(56532.51) lira keşif bedelli Vefada 
eski talebe yurdunda yapılacak yük
sek muallim mektebi binası ikmali in
şası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş· 
lori genel, hususi ve fenni tartnamele
ri, proje keşif hülasasiyle buna müte· 
ferri diğer evrak (283) kuruş mukabi 
linde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (4077) liradır. 
!steklilerin teklif mektubları ve en 

az (40.000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair nafıa veklletinden almış 
olduğu müteahhidlik ve ticaret oduı 
vesikalarını havi kapalı z;arflarmı 22 
12.937 pazartesi günil saat 14 do kadar 
nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(7615/4318) 3--6601 

Doğum, çocuk hakımevi 
ve Ehe mektebi yapılacak 
Balıkesir vilayet daimi encümenin· 

den ı 
ı - Balıkesirde müceddeden yapıla· 

cak doğum ve çocuk bakımevi ve ebe 
mektebi binasının nafıa vekaletinden 
musaddak projesi gereğince ve 81814 
lira 66 kuruş ketif bedeli üzerinden 
inşası kapalı z;arf usuliyle eksiltmeye 
konuluduğu halde istekli çıkmadığın
dan 16.12.937 tarihine raıtlayan per
şembe günü aa.at onbeıe kadar bir ay· 
zarıfrnda pazarlıkla verilmesine karar 
verilmi~tir. 

2 - Bu ite aid evrak şunlardır: 
Huaust prtname 
Mesaha cetveli 
Vahidi fiat cetveli 
Keşif cetveli ve projeler 
Eksiltme ,artnameai 
Mukav-ele örneği 
İıtiyenler bu evrakı Balıkesir vila

yet daimt encümen kaleminde veya 
Balıkeair nafıa mildürlügUnde göre· 
bilirler. 

3 - Bir ay zarfında pazarhkta ihale 
yeni hükünıet dairesinde teşekkül e 4 

decek daiıni encümen tarafından ya
pılacağından encilmenin toplantı gü
nü olan her pazartesi ve perşemb gün
leri saat 15 de vil!yet daimi encilme
nine müracaat ederler. 

4 - İıtcklilerin 1937 yılı içinde na
fxa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikasını ve bu işe girmeğe salahiyet 
veren resnıt vesaiki ibraz etmesi şart-
tır. (7851/4328) 3-6622 

Af yon da yapılacak 
P. T. T. binası 

Afyon P .T, T. Müdürlüğünden: 
Afyonda yapılacak otw: dört bin 

altı yüz on lira otuı beş kuru' keşif 
bedelli posta telgraf blnuı intaatı 
kapalı .ıarf uıulile ekıiltmeye konul
du. Şartna.ı:nelerle, pl!n ve ketifname 
ve buna ınütef erri diğer evrak 153 
kuruş mukabilinde Afyonda Posta 
Mtidürlilğünden Ankarada P. T. T. 
levazım mUdiirlüğünden ve İstanbul· 
da P. T. T. ayniyat şube müdürlü· 
ğtinden alınabilir. Muvakkat teminat 
2596 liradır. 

İsteklilerin teklif mektubları ve 
Nafıa Vekaletinden 937 yılı için a
ıxıunı~ on be§ bin liradan yukarı mü
teahhitlik vesikasını 10-12-937 cuma 
günUniln saat on dördiine kadar Af
yon P. T. T. müdtirlüğtindeki eksilt
me komisyonuna verflmeıi il~n olu-
nur. ~496 

Artezyen kuyusu açdacak 
DAHiLiYE VEKALETiNDEN : 
Tarsusta açılacak bir artezyen a· 

raşbftlla kuyusunun paır;arhlda ek • 
•iltmeıi 

Tarımsa 2,5 kilometre mesafede ve 
ve Berdan vadisi civarında bir arte.ıi
yen araştırma kuyusu açılması pazar
lıkla eksiltmiye çıkarılmıştır. 

1 - İ§in muhammen bedeli 4000 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
vcıaire evrakı biUfüedel belediyeler 
bankası binası ikinci katında Dahiliye 

vekaleti belediyeler imar fen şefliğin
den alabilirler. 

3 - Pazarlık 16-12-937 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat onbirde 
Ankarada belediyeler bankası binası 
2. inci katında toplanacak belediyeler 
imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için is
tekilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki komisyon reisliğine verm.eğe mec· 
burdurlar. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 1 7 
inci maddelerine uygun 300 liralık 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesaik· 
ler. 

C - kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmiye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· 
tub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden pazarlığa iştirak için ala
cakları vesika, 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektublarrnm iadeli teahhüdlil olma
sı ve nihayet saat 10 a kadar komisyo
na gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müraccat etmeleri. 
(4384) 3 - 6676 

· -.> · ··Kazalar · · · 
Satılık iki dükkan 
Karaağaç Belediyesinden : 

Muhammen gayri &afi cinai tarafları 

bedeli iradı 
lira 
400 

350 

lira 
40 dükkan sağı Emin 

o. Ömer eo
lu Bekir O. 
Ömer arkası 

35 
" 

belediye dük· 
k!nı önil yol 
sağı Bekir 

O. Ömer IO• 

lu ili oğlu 
Mustafa ar
kası belediye 
dükkanı önü 
yol. 

Yukarda vasıfları yazılı iki dUk
kln açık artuma auretile satılığa çı
kanlmııtır. 

1 - Artırma Uk ktnun 15 fııci 
çarşamba gUnUna kadar bir aydır, bu 
mtiddet içinde talih çıkmaz veya sü
rülen bedel layık görülmezse on &ün 
daha uzatılacaktır. 

2 - Artırmaya girecekler % 7,5 
teminat parası vermeleri ve satıştan 
sonra % 15 e iblağ eylemeleri lbım 
dır. 

3 - Her turlil masraf satın alan
lara aiddir. 

İsteklilerin karağaç belediye en· 
cümenine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 3--6497 

Baymdnhk Bakonhgı 

20 ton lama demiri 
alınacak 

Nafia Vekaletinden : 
10.1.938 pazartesi günü saat 15 de 

3200 lira muhammen bedelli 20 ton la· 
ma demiri açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muvakkat teminat 240 liradır. Bu i
te aid şartname ve evrakı parasız ola
rak vekalet malzeme mildürlüğünden 
alınabilir. 

İsteklilerin 10.1.938 pazartesi gilnü 
saat 15 de komisyonda hazır bulunma-
ları lazımdır. (4314) 3-6600 

Ankara Valiliği · ·· 

Mefruşat işi 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli keşfi 776 lira 57 kuruştan i· 
baret bulunan Nafıa müdürlilğü ve fen 
odalarındaki mefruşat işi 2.12.937 per
tembe günü aaat 15 de ihaleıi yapd· 
mak üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. Teminatı muvakkateıi 58 lira 25 
kuruştur. İsteklilerin teminat makbu
zunu, ticaret odasından muıaddak ve· 
sika ile sözü geçen günde vilayet dai
mt encümenine ielmeleri. Buna ald 
ke9if ve şartname nafıa dairesinde gö-
rlllilr. ( 4248) 3l6406 

Tebliğ 
Ankara Valiliğinden: 
Beypazarı Ke!Ağra nahiyesine bağlı 

Kırşeyhler köyü okulu öğretmeni, 
Cafer Tayyar mazeretsiz olarak vazi
feıine devam etmediği için Vilayet 
KUltUr yasav komisyonunun H5.11.9S7 
giln ve 266 sayılı karariyle müstafi sa
yrlmı~tır. Sarih adreıi ve ikametgahı 
malUm olmamasına binaen tebliğ ma
kamına kaiın olmak Uzere keyfiyet i-
lan olunur. (4396) 3-6663 
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Gümrük, ve l~hisarlar B. 
. . " . 

Barut deposunda bina 
yaptrnlacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün• 
den : 

I - İdaremizin Ankara Barut de • 
posunda, şartname ve projesi muci
bince yaptırılacağı satış yeri ve me
mur ikametgahı inşaatı açık eksiltme· 
ye konulmuştur . 

II - Keşif bedeli 4.622 lira 33 ku
ruş olup muvakkat teminatr 346.68 li· 
radır. 

III - Eksiltme 10-xn - 937 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 14 de Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesin • 
deki alım komisyonunda yapılacaktrr. 

IV - Şartname ve projeler 23 ku • 
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U • 
mum Müdürlüğü inşaat şubesiyle An
kara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
fenni evrak ve vesaiki İnhisarlar in • 
şaat şubesine ibraz ederek bu İ§e gir
mek için ayrıca ehliyet vesikası alma
ları lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendi
lerinden arandan vesaik ve % 7 ,5 gü. 
venme paralariyle birlikte eksiltme i
çin tayin edilen gün ve saatte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri illn 
olunur. (7878 • 4325) 3-6558 

, .. Harita Umum Md.·, 

Gompreı:ı makinesi alınacak 
Harita Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harita Genel DirektörJUğil 

matbaası için kauçuk vasıtasile basan 
silindirli bir adet (Gompres) maki
neı;ı alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 4100) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatr (307) lir<\ 
(50) kuruş olup ih,ale günü komis
yonca yalnız teminat makbuzu veya 
banka mektubu kabul olunur. 

4 - Eksiltme 17-1-1938 pazaı tesi 
günü saat 14 de Harita Genel Direk
törlüğü dairesinde satın alına komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve feraitini öğrenmek 
istiyenler ihale gününe kadar satın 
alma komisyonuna mUracaat etmele-
ri. (4390) 3-6680 

.. .. · Baş ·bakanhk 
Kitap hastı:rrlacak 

Batveki..let istatistik Genel Direk
törlüğü Eksiltme ve ihale Komisyo
nundan ı 

ı - 500 il~ 600 sahife tahmin olunan 
9 uncu cild istatistik yıllığının 2000 a
det baskısı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 ·Tahmin olunan bedel 1961 liradır. 
148 lira muvakkat teminat verilmesi la· 
zımdır. 

3 - Ek11iltme 1937 kinunu evel ayının 
20. inci pazartesi günü saat 15.30 da is
tatistik umum müdürlüğü binasında 

toplanacak olan komisyonda açılacak· 
tır. Teklif mektuplarının bir saat evol 
komisyon reisliğine verilmesi lazım
dır. Şartname komiıtyon kltipliğinden 

istenebilir. ( 4394) 3-15682 

Kitap bastırılacak 
Baıveki.let latatiıtik Genel Direk· 

törliiiü Ekıiltme ve ihale Komisyo
nundan: 

1 - 300 - ili 500 ııahif e tahmin o
lunan genel nilfus saymunın memle
ket itibarile umum neticelerini gö&· 
teren kitabın 5000 adet baskısı kap&• 
1ı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. Bu eser Ankarada bastırrla· 
caktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 1085 
lira olup 82 lira muvakkat teminat 
verilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme 1937 kinunuevel 
ayının 20 inci pazartesi glinil ıaat 
14,30 dp. Umum Mildilrlilk binasında 
toplanacak olan komiıyonda açıla
caktır. Teklif mektuplaruun bir saat 
evvel komisyon reisliğine verilm~ai 
laıımdır. Şartname komisyon k!tıp
liğinden istenebilir. NUmune dairede 
glSrülecektir. ( 4393) 3-6681 

·Askeri Fabrikalar · 
. 
50 Adet 1,5 Kratlık saplı El 
Elması, 30 Adet O, 7 Krathk 

saplı El Elması 

Aı. f ab. Sa. Al. Ko. dan ı 

Tahmin edilen bedeli (2480) lira o
lan yukarıda miktar ve cinsi yuıh 
malzeme Askeri fabrikalar umum mU.
dürl ü ğü satın alma komisyonunca 17. 
12.1937 cuma gilnü saat 14 de açık ek
iiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminııt olan 
(186) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları 

(4406) 3-6691 
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BiR BAYANIN 
AŞK VE 

G \Ü.lz ,EIL L .1 K 
liit- Ü lif .A s 

. 
ESANS, LOSYON 

PUDRA, SABUN 

L.T. PIVER PARIS 
,_... LT. PIVEA -.... ...... . 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane butanesi nifaiye Ml'İri· 

7&b uhdı maaYİDİ 

Her gün aut üçten sonra evin
de hutalarmı kabul eder. 

Telefon: 1499 

Adrea: Kooperatif arkası Ali 
Numl Apart. No. 9 D. 5 

Birinci anuf kadm butalıldan n ,:!11111111111111111111111111111111111111~ 

clofmn mütehuuaı : Doktor S 
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:addesi Devrim ilk okulu karfı 
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~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ defeder. Mide, bafıraak, karacifeden 
.,.j mütevellit rahataulıkları önler. Has-

Halil Sezer karyola ve madeni 99ya fabrikuı 

Karyola ve Çelik Möble 
MEŞHERİ 

Son ıistcm karyolalar muhtelif cinate çelik 10myeler ve çelik made
ni möblelerimiz tetfıir edilmittir. Sal kımeöğüd Demirkapı cadd~i 7 

Tel. 26132 3-6547 

mı kolaylaıtırır. 
lngilis Kanzuk ecanal 

iM lllR la ı 

MISlp llıllClk 
Tiirk Ha•• Kuruma Genel Mer

kezinden ı 
1) Türk Hava kurumuna (90) lira 

aylık ve (15) lira mesken bedeli ile, 
imtihanla mubaaib alınacaktır. 

Bir Grlpln almadan evvel 

Ietırabrn ve ağrının en tid
detllaini en kolay, en çabuk ve en 
ucuz geçirmenin çareıi bir ka9e 
GRlPtN almaktır. Mideyi boz
mu, böbrekleri ve kalbi yor
mu. 

Aldıktan bet dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zarars 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir, isim ve 
markaya dikkat taklitlerinden sakınınız. 

DAKTiLO KURSU 
42 inci DEVRE 

42 nc:i dovre ı. llkklnun. 937 de bqlar. 
En son kayıt 7. llkklnun. 937 de biter 

Tahsil aranmakaızın herkea almır. 
Mezunlara (2) ayda DiPLOMA verilir. 

Kınacı Han No. 7 Tel: 3714 

2) Liae mezunları tercih edilecektir. 
Taliplerin yqlarr (30) dan fazla olma· 
muı lizundır. 

Osram ID lamha~ını kullanınız. 
İyi ışık 
Stıglam iş 

Günde yalnız bir defa 

HASAN 
DAN TOS 

Diş macunu ile dişlerini
zi temizlerseniz, ömrü· 
nüz müddetince dişleri · 
niz sağlam ve inci gibi 

parlak ve beyaz kalır. 

Dişleriniz çürümez, diş 
etleriniz kanamaz 
Tüp 7.5, dört miali 12.5, 

en büyük 20 kuruttur. 
3-6421 

938 PHILCO 

lıtenilen veıikalar : 
A) Tahsil vesikuı, 
B) Fotoğraflı ııbat raporu 
C) Aakerliiini bitirdiğine dair ve

ıika, 
Ç) Etkiden bulunduğu itlerde iliti· 

ği olmadığını gösteren vesika 
veya hümühal kiğıdı, 

lıtekliler, 2 ilkkinun 937 per9embe 
ıUnU aaat 14 de yapılacak imtihana 
girmek üzere bir dilekçe ile kurum 
genel ıekreterlifine müracaat etmeli-
dirler. 3-6657 

lmtiyu aahibi " Bqmubarriri 
F.Hh lbfla ATAY 

Umumi Ne9riyat1 idare eden 
Yuı lıleri Müdilrll 

Mimta Fail& FENiK 
Ulıu Baaımm: Adar• 

Ucuz bir ışık temin eder. 

·nekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

YENi SİNEMALAR HALK 
BUGUN BU GECE 

Krınnli ve bi-1 bir mevzu malilt, 
mevalmia eıı blylk pbeserlerinden 

BiR BALO HATIRASI 

Oymyanları 
Harry Baur - llarie Bell - P. R. Wilm 

• Pierre Blanc.bard • F. Rosay • 
Femandel 

Apıca : Diba7& a..a.-lmi 
S-nalar: 2.46, 4.4&, 8.48 

Geceı 9 ela 

BU GECE 

Femand GRA VEY - lsa MiRANDA 
taralıadan temsil edilen 

NINA PETROVNA'nm YALANI 
Afk - llualki - ve eğlence kaynağı 

A,nca ı Din7& haberleri 

Saml•r: 2,30 • 4,30 • 6,30. Gece. 9 da 

HALK MATiNESi: 12,15 de. 
VENEDİKTE Bl 'GECE 

radyoları geldi Merkezi: 

lubeı 

Halil Naci Mıhç.ıojlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Jlanhlar cadde1i Tel 2819 


