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Proğram-Nutuk 
Falih Rıfkı AT AY 

Halk, Atatürk'ün 1 ikincitet
nutuklarını sabıraızlıkla bekler 
olmuıtur. Çünkü reisimiz bu 
nutukların her birinde, yalnız, 
çumhuriyet idaresinin bir seneki 
faaliyet verimini kaydetmekle 
kalmaz; gelecek yıl için de yeni 
eaaı ve istikametler tesbit eder 
Halk, 1 ikinciteırin nutukların
dan haber kadar, müjde almağa 
da alııkındır. Pazartesi günü de
rin bir ferah ve ıevk ile dinledi
iimiz nutuk ise, her iki bakım
dan, bilhassa dolu ve zengin, ve 
bütün vasıfları ile, bir program -
nutuk'tur. 

yakat J{Öıtermeıi J{ereken adam· 
dır.,, Yani onun kazanç hakkı 
kadar, vazife ve meıuliyetleri 
de vardır. 

Oımanlı saltanatı yan bir or
la-çağ devleti olarak, maddi ma
nevi müesseselerinin hazin kar
ıaıası içinde inkıraz bulup git
miıtir. Onun enkazı üstünde yir
~iı:ıc~ asrın en ileri yapılarından 
hırını kurmak, yeni rejime te
zadsız bir ahenk vermek için, 
uzun ve çetin bir tasfiye müca
~eles} lazım olmuıtur. Kemalimı 
ın~ı.labı?ın hedefi tekil ve usul 
degıl: zıhniyet ve ruh değittir
mektır: "Yalnız kurumlarında 
de
6

.i!l•L 1clüşüncelerincle temelli 
uınRıab l k F k yapmlf o an .•. ,, nutu . 

a at sadece bu mücadelede 
muvaff~k olınak . y·· k' . . , yenı ur ıye-
nın ınıaaına kaf·ı 1 y . "f . ge mez. enı 
vazı e ve hızmet tartl .. . . arma gore 
yepyenı cıhazlar kurup . 1 tm k 
d Ad• ıt e e e zarurı ır. 

G?nlerce bize ilham kaynağı 
teıkıl edecek olan aon nutuk 
~er iki cihetten, pek eheıniyet: 
lı noktalara temas etmektedir. 
En baıta, milli ekonomiye ta
a_lluk eden muhtelif faaliyetle
rı ahenklettirmek geliyor: "Ben 
ekonomik hayat deyince ziraat 
ticcuet: aan!Q!i. I · · • ' 
ayrı düşünülmesi doiru .;;;,.ıyan 
bir kül .ayarım.,, 

Reiıimiz, milli ekonominin te
meli addettiği ziraat için bazı 
esaalan katileıtirmektedir: top
rakıız köylü bırakmamak çift
çiyi daha iyi vaaıtalandırmak 
[mümkün olan her yerde at ve 
bi~ köy yahut yakm köyler için 
muıterek harman maki nası] 
toprak üretimlerimizin mikdan: 
nı a~ı~, kalitesini Ji~lt
::t'ı ııtıhial maaraflannı azalt-

Dıt ticaret muvazenem·ız· ak 
t .f ka akt · ın • ı r enni koru ... 
J,. tı·ca tt ""d yacagız. 

:r re e gu eceğinıiz ha l 
eaaı, teıkilatlandırma m ' ıca 
tipi .. . d , uayyen 

er uzenn e i•lenıe ve l 1 ' ::r rasyo-
~e ~a ·~~a dır. Burada cumhu-
".Y~t~n tuccar hakkındaki telak
kııını gösteren fıkra .. h . 
h. k. fup eıız 
ıç ımsenrn dikkatinden ka • 

mamıttır: "Tüccar -ill t• ç ··• e ın eme-
lini ve üretimini kıymetlendir-
mek • • l. • ıçın, e ıne ve :zeka•ına em-
nıyet olunan ve bu emniyete li-

Endüstri davamızın düsturu a
çıktır: çalıtmaıı ve yaıamaıı için 
ekonomik elemanları memleke
timizde mevcud olan büyük kü
çük her çeıit sanayii kurmak ve 
itletmek! 

Burada nutkun. devlet iılet
melerine aid idarelerin yeniden 
tanzimi esaslarını gösteren mü
him kısmına gelmit bulunuyo
ruz. Reisimiz devlete aid ticaret 
ve sanayi kurumlarının bugünkü 
usullerle çalııabilmelerine ve in
kitaf etmelerine imkan gönniyor 
ve ilk tedbir olarak §UDU istiyor: 
'' .•. Mali kontrol şeklini, bu ku
rumların bünyelerine ve kendi
lerinden iıtecliiimiz ve iıtiyece
jfimiz ticari usul ve zihniyeti• 
çalışma icablcuına ıüratle tevlik 
etmek!,, 
Şu sözler her türk vatandatın 

zihnine ve gönlüne hakolmak 
lazımdır: 

"Ekonomik kalkınma; Türkiyenin, 
hür, müstakil, daima daha kuvvetli, 
dllima daha refahlı Türkiye ideali· 
nin, bel kemiğidir. Türkiye bu kal· 
lcınmada, iki büyük kuvvet serisine 
dayanmaktadır: 

Toprağının iklimleri, zenginlikleri 
ve baılıbaşına bir servet olan coğra· 
fiğ vaziyeti; ve bir de, Türk miileti
nin, silah kadar, makina da tutmıya 
yaraşan kudretli eli ve milliğ oldu
ğuna inandığı işlerde ve zamanlarda, 
Tarihin akışını değiştirir celadetle 
tecelli eden, yüksek sosiyal benlik · 
duygusu .• ,, 

Reisimiz nafıa iılerimiz ve o, 
nun muvaffak eserleri üzerinde 
bilhaaaa durduktan, ve maliyede 
~-~i.n ... •z olan acıkıız büdce ve 
~~. ~=,;_-6'.:a~•• ııc, wc;• ••· 

ler hakkında eaaılı tavsiyelerde 
bulunduktan sonra nutkun tarİ· 
hi kalacak olan f ıkruı geliyor: 

"Cumhuriyet rejiminde, nelii 
hazine demek; kanunun hazine 
lehine te•pİt ettiii hakla, kana· 
nun mükellefi kartılaştırclıiı va
zifeyi Rayet denk bir halele elde 
tutmak demek oltluiunu bir an 
hatırdan uzak tutmamak önemli 
Prenıipimidir. 

Bu yalnız oamanlı - islim de
ğil, bütün ıark ilemi teli.kkiıi· 
nin aksine, bir hak ve adalet 
düsturudur. Şarkta devletle ferd 
arasındaki münasebetler ya bir 
tarafın zulmü, veya iki tarafın 
biribirine liartı daimi emniyet
ıizliği üzerine kurulmuıtur. Haz· 
ne menfaatini her türlü ferdi 
haklara üstün gören zihniyet 
karıııında, devleti çalmağı hak 
aayan bir ahlak teeuüı etmiıtir. 
Her ikiıini de tasfiye etmek li
zmıgelir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Elmadağında kar var 

Havalar ıoğumağa bqladı. Ankaranı h • 
fimdiclen kar var. Eğer havalar bön le ~n kenarında Elmaclaimcla daha 
yalanda baılıyacak demektir y kar~ aki aıde.rae Elmadaiıncla kayak ıporu 
daimclan aldıfı karlı b • • u M •• reıinade foto muhabirimizin Elma 

ar manzarayı a oruyorıunua. 

Antakyada aıgari 40 bin kişinin iftirakiyle yapılan bayram tezahürleri 

Antakya'da Cumhuriyet 
Bayramı çok heyecanh 
gösterilerle kutlandı 

Türk talebeleri konıolDıluğa gö
türecekleri buketi hazırlıyorlar 

ispanya iıi 
ve İngiltere 

B. Eden diyor ki: 

Yabancllar kar1şmamıı 
olsaydı lspanyol harbi 
ıimdiye kadar biterdi 

Londra, 2 (Hususi) - Amele par· 
tisi mebuslarından birinin sorduğu bit 
suale cevab veren, Eden Avam kama
rasında beyanatta bulunarak İngiltere
nin hiç bir zaman enternasyonal mec· 
buriyetlerinden kaçınmadığım hatır

latmış ve jandarmalıktan ibaret olan 
vazifesini diğer hükümetlerle mutabılr 
kalarak yapması lazım geldiğini ilavt. 
etmiştir. 

Eden, sözlerine devam ederek İs· 
panya meselesinin Milletler Cenıiye· 
tinde derin anlaşmazlıklar doğurdu· 
ğunu ve kanaatine göre zecô tedbir· 
ler tatbikine hiç bir zaman imkan bu· 
lunmadığım kaydetmiştir. Bakan ka· 
nımazlığın Frankoya faidesi dokun· 
duğu hakkında Loyd Corc tarafından 
ıleri sürülen iddiayı tenkid ederek 
Sovyetlerin Valensiyaya sevkettiklc· 
ri malzemenin ehemiyetini tebarliz et· 
tirmiıtir. 

Eden, deniz sınırının ehemiyetlne 
ipret ederek ecnebiler kanımamıı ol· 
saydılar, harbın bitmit olacağım veyr 
muharib haklannrn tanrnnııı buluna 
cağını söylemit ve demiştir ki: 
"- Halbuki timclilik bu hakların 

verilmesi denizde kuvvetli olan taraf 
yani bilerin lehinde derhal b1r tesir 

(Soau I lacı urf•d•) 

Antakya, 29 llkteşrin (Hususi mu
habirimizden) - Cumhuriyet bayra
mı, bUtün sancakta havanın yağışlı 
geçmesine rağmen büyük sevinç teza
hürleriyle kutlanmış vekar ve cid
diyetle sona ermiştir. 

Halk henüz sabahın erken saatle
rinde sokaklara dökülmüş caddeleri 
doldurmuştu. Bilhassa küçüklerin, 
kız ve erkek mekteblilerin grup ha· 
linde sokaklarda dolaşmaları çok se 
vimli bir manzara teşkil ediyor vt 
ı.. •• ıar ı.-ı..-ı,,.,.,ı....- .tooladılcları ~i
çeklerden yapılmış kucak kucak bu
ketleri Türkiye Başkonsolosluğuna 
götürerek bayramın ilk hediyesi ola
rak bırakıyorlardı. 

Saat 12 ye doğru Başkonsolosluğa 
giden caddeler ve bu caddeler üze
rindeki binalarla otellerin bütün pen· 
cere ve balkonları artık hınçahınç 

dolmuş bulunuyordu. Bu saatte Baş· 
konsolosluk öniindeki sahada en aşa
ğı on bin kişi toplanmı§tı. Küçük-

(Sonu 8 inci sayfada) 
Türk hız mektebi talebeleri 

köprü yolunda 

ANKARANIN MODERN GARI 

Güzel bauehrimiz Ankara, kendisine liyık süzel bir batkapıya sahib oldu. 
Ankara garı. Bu gar, insanda ..,.ahat etmek arzuıunu uyandıracak, ve An
~a gelenlere, en iyi intibalan •erecek tekilde bir eserdir. Gar'a dair 
bir JUıyı buıün 7 inci ~ buJeaıkNDm. 

Çin deki 
harba 
karşı 

Dokuz devlet 
konferansı 

bugün toplanıyor 
Uzak şark anlaşmazhih etrafın

da görtişmeler yaparak Çin ve Ja
ponya arasındaki harbe nihavet 
vermek çarelerini araştıracak olan 
dokuz devlet konferansı bugün 
Brükselde Akademiler Sarayında 
toplanacaktır. 

Muhtelif delegasyonlar Brükselo 
gelmiş bulunmaktadırlar. lngiliz 
delegasyonuna 8. Eden, fransız de
legasyonuna B. Delbos, amerikan 
delegasyonuna B. Norman Daviı 
reislik etmektedir. Bu zatlar, konu~ 
malara başlangıç olmak üzere şim• 
diden temasa girmişlerdir. 

B. Wellington Koonın reisliğin• 
deki Çin delegasyonu da Brüksel· 
dedir. Aynca, şimdiye kadar Ce
nevrede çalışmakta olan çin propa• 
gancla servisi de konferans dolayı
siyle Brüksele naklohnmuştur. 

Konferans görüşmelerinin üç 
hafta kadar süreceği tahmin olun
maktadır. Bu husustaki telgraflar 
sekizinci sayfamızdadır. 

B. Celal Bayarın 
teşekkürleri 

Baıvekil Celil Bayar Anado
lu Ajanıına qağıdaki tezkereyi 
göndemıiılerdir: 

" Reiıicumhurun beni baf ve
kalete tayin buyunnalan ve cum
huriyet bayramı münuebetleriyle 
yurdun her tarafından telgraf ve 
mektubla ve ıifahen yapılan lu· 
tufkir tebrik ve temennilere ay
n ayn hemen cevab yazmıya va· 
kit bulamadığ1mdan ve beni çok 
müteha11iı eden bu kıymetli te
veccüh ve alakanın kartılığını ıe
ciktirmek de iıtemediğimden te
ıekkürlerimin ve bayram için kar· 
ıılrklı samimi tebriklerimin ıu
nulmaaına Anadolu Ajanıınm ve· 
satetini rica ederim. 

Baıvekil Celil Bayar" 

L_ ...................... '.~:.~:~ 
Fıkra -

Altı ıey .• 
- Bit ecnebi bir günde ne görüp 

sôyleyebilit. r~akat ben yirmi dört . 
saat içillde 6 şey gordüm, kı §arkta 
imkansızdı. diyordu. 

JO scnedenberi Türkiyeden gayri 
şark memleketlerinde yaşıyan bir ya· 
bancı idi. lstagbul ~e Ankaradan ge
çerek, Suriye'ye gidece eti. Ve saydı: 

- Birisi trenden indim. hamal
lar valızimi kapmadılar. I kincisi is
tasyoııdan çı tım. ~oförler bogazrma 
s..ırrlm,..drlar Üçiın uc; ı otel notla
rında ikide b r ta /uh yapmak lazım 
olmıyor Dördı ncü ıı vapurla Hay
darpa~.ıya ge iyorum. belki iki bin 
yolcu vardı. f k t ııriıltü olmıyor
du. Nihayet altın<'ısı ..• 

Biraz iü§undu: 
- E\ et her ınemlckC'tirı poli~i var. 

Fakat sizin öyle cmni~ ec veren bir 
inzıbat havanız var kı e elcri arlı• 
sokaklara istedigim gıbi sapıyorum 

ve zevk ile.. • 
Gözlerime baktı: 
- Bunlar benim otuz senelik şar

kımda imkansız şeylerdi. 

Sorıra ilave etti: 
- !step ortasında Ankarayı görür 

gormez, "- Acaba bir Camouflage 
mı?., diye tereddıld etmek istedim. 
O kadar goz alıcı idi. Ne çare ki ens
titü/eriniz, sıhiye ve kültur müesse
se/eriniz, ve bilhassa iç hayatınız bu 
inanmamazlı~ı yenı"yor. lddiaları
nı%da hakkınız var. Raaat olası .. 
nız. - Fatay 
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Köpek sevgisine dair .. 
lzmir mahkemelerinde bir dava görülüyor: Köpeği çiğneyen bir a· 

lam, şimdi otomobil sahibinden 300 lira istemektedir. 
Bizde köpek sevgisi yeni yeni yayılıyor. Eski rejimlerin mekruh, 

nüfsid telakkileri içinde evin içine sokulmıyan köpeğe sokakta kimse 
acıyıp bakmaz, fakat kendilerinden zarar gelmemesi için öldürülmele
ri bahse mevzu olunca bütün dini merhametler şahlanırdı. Onun için • 
osmanlı sokakları başı boş gezen köpeklerin diyarı halini almıştı. 

Saadabad devletleri 

İlkbaharda 
Kabilde 

toplanacaklar 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Türki· 

ye • Afganistan - İran • Irak arasın· 
da Saadabad'da imzalanan son şark 

paktı münasebetiyle önümüzdeki ilk· 
baharda Kabil'de bir toplantı yapıla

cağı haber verilmektedir. 

Mareşal Çakmak 
Şirketihayriyeyi 

takdir etti 

Kızılayın yardımları 

Göçmenlere ve kimsesiz çocukla 
geniş ölçüde yardımlar yapılıyo lstanbul, 2 (Telefonla) - Şir

keti Hayriyenin tamamiyle türk 
işçileri ve türk tekniğiyle yaptı- Kızılay'm son faaliyetleri hakkında, kendisinden malfunat ri 
rarak denize indirdiği 7 3 numa- tiğimiz salahiyetli bir zat, bize, yurdun karagün dostu bu kıymetli 
ralı vapur dolayısiyle Genel Kur- yır kurumumuzun çalışmalan ve verimleri hakkında, ıu izahatı 
may Başkanı Mareşal Fevzi Çak-ı miştir : 
mak bu şirkete bir mektub yaza- Sükranımız: mekteb çocuğu devamlı bir şe 
ra~ !ebrik ve takdirlerini bildir- " Ba.ş~ tfayük Koruyucu Cum- yedirilmiş, giydirilmi' ve yedi 
mıştır. bur Re161 Atatürk olmak üzere sa- ders müddeti içinde Ankara me Eskiden Türkiyeye gelmiş yabancı muharrirlerin tasvirlerinde 

dar sokaklarla köpek uluması, çok defa, yazının bir garnitürü olarak 
kullanılmıştır. Eskiden ecnebi fırçasiyle yapılmış lstanbul peyzajlarına 
bakınız: orada kafesli ve çarpık bir evin kapısında yatan miskin köpek, 
tablonun demirbaş malzemesindenmiş gibi durur. 

Bu habere göre, toplantıyı Saada
bad paktına dahil devletlerin genel 
kurmay reislerinin toplantısı takib e
decektir. Fakat bu toplantının yapıla
cağı yer henüz belli değildir. 

yın cumhuriyet hükümeti ve tef· !erindeki (370) fakir çocuğa 
katli türk milletinin yüksek ve ali- öğle yemeği dağıtılmıştır. 

İstanbul mekteblerinde cenab himaye ve alakasından doğan lstanbul Kızılay mümeuüliğ 
maddi ve manev1 kuvvetle YAfllYIP faaliyeti 

Yeni Türkiyenin sokaklarında başı boş gezen köpeklere pek az 
rast gelirsiniz. Fakat bizde garblıca köpek muhabbeti yayılmıştır. 
Sokak ta serseri k öpek, hayır; fakat evde temiz ve terbiyeli ve sevimli 
köpek, evet. 

Bazıları köpek sevgisini bir egoizm mahsulü sayarlar; sahibine kar
şı gösterdiği bağlılık bu hayvanı, insanlara sevdirmiştir, derler. 

Fakat ben, o fikirde değilim. Köpek sevgisi, insanda daha yüksek 
bir duygudur; içinde şefkat vardır; koruma hissi vardır ve sonra bun· 
lara karşı tam bir karşılık görmenin hazzı vardır. 

Japonyanın büyük bir istasyonunda bir sadakat timsali olarak hey
keli dikilen köpeği duymuşmuydunuz ? 

Ne yazık ki, henüz köpeklere terbiye vermeğe mahsus müesseseler
den mahrum olduğumuz i · in evlerimizde sevib okşadığımız köpek
lerimizin çoğu alaylıdır - T. 1. 

İki sabıkalı bir tüccarı 
telef onla dolandırdılar 

.Polis kaçırılan eşyaları 
satılırken yakaladı 

Dün 'ehrimizde amerikanvari bir dolandmcılık hadisesi 
'.A.nkarada senelerdenberi ilk defa vaki olan bu entresan 
tafsilatı §Udur : 

olmuştur. 
hadisenin 

Kayserinin Ergilik nahiyesi Te
pebaşı mahallesinden 329 doğumlu 
Kemal ile gene Kayserinin Everek 
kazasından Mehmed, iki kafadar 
hemşeridirler. Aralanndan su sız
mamaktadır. Bu belki de biraz mes
lek birliğinden ileri geliyor: !kisi 
de sabıkalıdır. 

İki ahbab son günlerde parasız 
kalmışlardır. Yankesicilik, adi dolan
dırıcılık, para çarpma ve saire gibi a
yak işine, zabıtanın daima dikkati 
dolayısiyle imkan bulamayınca kendi 
tabirlerince 0 ekstra it" yapmayı dil
§Ünmüşler ve bir plan bazırlamışlar
dır. 

Plan şudur: Çukur lı.anda gene 
kayserili tuhafiyeci B. Rıza Şahin 

vardır. Bu Rıza Şahinin sık sık tica
ri münasebetlerde bulunduğu tüccar 
Çığılı B. Mustafa var. B. Mustafa, 
Rıza Şahine kendilerini tüccar ola
rak tavsiye eder ve alacakları mallara 
kefil olursa, Rıza Şahin hiç itiraz et
meden istediklerini verir. 

2136 numaralı telefon çalınca ••. 
· Dün sabah saat on bir ... 2136 nu

maralı telefon çalıyor. Bu telefon, 
Çukur handa bakkaliye işleri yapan 
Nevşehirli B. Hacı Aliye aiddir. 

11
- Borcumuz ne kadar oldu? 

0
- 349 lira ... . 

"- Pekala ... B. Mustafanın hesa-
hına yazınız. 

.,_ Aman bayım? Teklif mi var? 
Ve eşyalar bir kamyonun içinde 

gözden kayboluyor. 

"B. Mustafa lstanbuldadır., 
Aradan biraz vakit geçiyor. B. Rı

za Şahinin batırma, B. Mustafayı a
rayıp, ona böyle bir yağlı müşteri 

gönderdiği için teşekkür etmek geli
yor. Telefonu açıyor ve B. Mustafa· 
nın dükkanında telefon olmadığı için 
akrabası B. Halidin dükkanını arı-

yor: 
''- B. Mustafayı telefona çağırır

mısınız? 

"- B. Mustafa bir haftadanberi 
İstanbuldadır ... ,, 

0
- Nasıl olur canım? Bana bir 

saat eve) telefon etti. Rica ederim. 
Kendisini telefona çağırınız ... ,, 

Fakat B. Mustafa hakikaten İs
tanbuldadır. On dakika süren hiddet-
ti bir telefon muhaveresinden sonra 
hakikat anlaşılıyor. Ve tabi! derhal 
polise başvuruluyor. 

Ankara emniyet teşkiliitı, kendi
sine has olan mücadele edilmez kuv-

Vapur sıkıntısını 
gidermek İçin 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Muhtelif 
deniz hatlarımızda bilhassa son haf
talar içinde hissedilen vapur ihtiyacını 
karşılamak üzere program dışında i· 
lave seferlere devam edilmektedir. 
Antalyada birikmiş malları alan Mer
sin vapuru İstanbula döndü. Deniz 
yolları idaresi tamirden çıkacak ve 
yedekte bulunan gemileriyle bu mu
vakkat sıkıntıyı be.rtaraf edecektir,. 

İstanbulda balık 
ihracatı artıyor 
İstanbul, 2 (telefonla) - Mevsim 

itibarile torik ve palamut tutuluyor. 
İhracat devam ediyor. Birinci teşrinin 
üçüncü haftası içinde ihraç olunan 
balıkların kıymeti 8 bin liradır. 

Bugün !stanbula İtalyan balıkçılar 
şirketi reisi ile, dokuz vapur tirketi 
müdürü Merlini geldiler. Balıkçılar 
birliğile konuşmalara giriştiler. Pala· 
mutların çifti S-7, toriklerin çifti de 
40 kuruşa kadar verilmektedir. 

Duvar ilanlan için 

kararlar 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Beledi

ye :şehir meclisine dıvar ilS.nları hak
kında bir talilT'.,t ..... -.. ......... .ı:. 'R.n ... 1: 

matnameye göre dıvarlara yapışacak 
ilanlann ve bu ilanlarda kullanılan 
yazılann milli zevke aykın olmaması, 
okunaklı bir yazı ve düzgün bir imla 
ile yazılması mecburiyeti konmakta -
dır. 

vetiyle, dolandırıcıları, üç saat için
de, İbadullah caddesinde 9 numaralı 
sebzeci -ıene kayserili Recebin dük
kanında bulup malı •ahibine teslim 
ediyorlar. Yakalanan iki ahbab, o sı
rada, itfaiye meydanında Necmed
din isimli bir müşteriye malların pa
zarlığını yapmakla meşgul bulunu
yorlarmış. 

Yapılan tahkikat neticesinde, Ke
mal ve Mehmedin telefonlarını Sa • 
manpazarmda tütün bayii Mehmed 
efendinin dükkanından yaptıkları an
laşılmıştır. Tahkikat devam etmekte
dir. 

teftiş yapılıyor 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Orta 

tedrisat umum müdürü Avni ve umu· 
mi müfettişlerden Ekrem bu ıabah !s
tanbula geldiler ve orta mckteblerle 
liseleri teftişe başladılar. Bu teftişler
de mekteblerdeki talebe, muallim, sı

nıf, gube vaziyetleri ve gelecek ders 
yılında alınması gerekli tedbirler tes
bit olunacaktır. 

Göçmen İşleri 

çalı§&ll Türkiye Kızılay Cemiyeti Gene bu müddet içinde cemi 
bu bir senelik zaman içinde yangın, İstanbul mümessilliği tarafından 

b k müddeti sırasında ayda (1.841) 
su as mı, hastalık, göç, yer sar- mekteb çocuğuna sıcak öğle ye 
smtıaı, kuraklık ve saire gibi tabia- dağıtılmış (55) fakir çocuğa ya 
tin afetlerinden mal ve can zaran yapılmıııtır. Münıesilliğin idaresi 
gören vatandaılarına ve yurd dışı bulunan kadınları çalıgtırma deme 
insanlara, sulh hizmetleri olarak, de (75) fakir dul kadın da.imi ; 
mali kudretinin azam! haddiyle yar- !arak kullanılmıştır. 

dırna koımuı müstarib beşeriyetin lzmir merkezimiz faaliyeti 
elemlerini teskine ve göz yaılannı Gene bu müddet içinde kızılay 
dindirmeye çalışmıştır. mir merkezi tarafından (21.97 5) f 

Cemiyet, kendisine bu insan! vazife- hasta dispanserle<de tedavi edil 
!eri ifaya imkan ve fırsat veren muh- ilaçları parasız verilmiş, (1.430) 
terem hamilerine, bu vesile ile de, en kire türlü yardımlar yapılmış, (2.0 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Ro · har tükranlarını sunar. fakir mekteb çocuğuna elbise, ay 
manyadan şimdiye kadar bugün g .. 
!enler de dahil olduğu halde 10.000 
göçmen gelmiştir. Bu ay 5.000 göç· 
menin daha gelmesi beklenmektedir. 
Romanya'da üç dört sene içinde sevk
leri tamamlanacak olan 110.000 
kişi vardır. 

H AV A 

sc?if:m 
Havalar yağmurlu 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç
miş ısı gündüz 13, gece 4 dereceye 
kadar düşmüştür. Yurdun şark ve or
ta Anadolu nuntakalarında hava ya
ğışlı, diğer mıntakalarında ise kapalı 
geçmiştir. Dünkü yağışların karemet
reye bıraktığı su mikdan Rizede 34, 
Siirdde 33, El:izizde 28, Maaltyada 
17, Sinobta 14, Sivasta 12, Kocaelin
de 11, Diyarbekir, Malatya, Urfa, 
J.Ju .. ~1 ..,ı 1 .ııı.u.1-> .. ..,,.,..,. •• ı - .__ ~ 

Çorumda 7, Bursa, Kastamonu, Er
zurum, Kars, Van ve Konyada 1 - 5 
kiloğram arasındadır. 

Dün en düşük tsı Eskişehirde sı -
fırın üzerinde kalmış, en yüksek m da 
Adanada 24 derece olarak kaydedil
miştir. 

lstanbulda lodos 
İstanbul, 2 (Telefonla} - Birkaç 

gündenberi esen sert şimal rüzgan sa· 
kinleşerek sonra lodosa çevirdi. Poy-
raz yüzünden Karadenize çıkamıyan 

vapurlar bu sayede yola çıkabildiler. 

Diclenin suları kabardı 
Diyarbekir, 2 (A.A.) - Bir haf

tadanberi şehrimize şiddetli yagmt'r
lar yağmaktadır .Dicle ve civardaki 
sular bir hayli kabannış ve şehrin 
münhat kısmındaki bazı evleri bas-
mıştır. 

Sulh zamanı yardım/an kabı, kitab ve kırtasiye hediye e 
Yukarıda söylediğimiz Afetlerden za- mi' ve C3) maHll vatand~ sun! ay 

. yaptmlmıştır. 
rar gOren insanlara Türkiye Kızılay 
cemiyeti bir senede aşağıda müf>reda- Erenköy Verem sanatoryomu 
tı yazıldığı veçhile ceman (235.032.10) yardım ı 
lira para yardımı yapmıştır. Gene bu milddet içinde kızrlay 

13.559.75 Yarığına uğrayanlara miyeti Erenköy verem ıanatoryom 
43.411.34 Seylaba uğrayanlara, nun genişletilmesi için (17.500) r 
6.377.91 Kıtlığa uğrayanlara tebcrrü etmi,tir. 

29.674.66 Muhtelif yardımlara, lzmir daimi sıhat müzesi ı 
1.887 .17 Ecnebi memleketlere. Gene bu müddet içinde İzmir e 
9.458.0! Gıdasız çocuklara, temasyonal fuarı münasebetiyle Kı 

130.149.69 lira göçmenlere yardım lay cemiyeti ıergi mahallinde halk 
yapmıştır. faydalanması için en asri bir şekil 
Yurda Yeni l(elen l(Öçmenler daimi bir sıhat müzesi inşa ve ihd 

Bu müddet içinde Romanya ve Bul- etmiş ve hu iş için (40.219) türk lir 
garistandan ana vatanımıza (50.968) teberrü etmiştir. 
türk göçmeni gelerek cemiyetimiz ta- Diyarbekir memleket ha.tane•İ 
rafından karşılanmış kendilerine tıb- intaatı 
bt aşılar yapılarak bir müddet istira- Bir kaza neticesi geçen ıene t 
hatleri temin ettirildikten sonra hü- men yanan Diyarbckir memleket h 
kümctce evvelden hazırlanan yerleri- tanesinin yeniden yaptırılması iç' 
ne scvkedilmişlerdir. Bu göçmenler- kızılay cemiyeti (123.000) tilrk lirau 
den (77 52) si haıta bulunduklarından na ihalesini yapm19 ve bu parad 

~.;;f b.?Jiıta*~,ıı,,a,ı~eu~H,<Jpd~u"ıiJı\if ~ Wa,.'f~~~~'A1irfıi~~nı~ı~Jiıir. 
(4.419) hafif hasta da klınik tedavisi ambarı 

gönnüştür. Kızılaym en başlı vazifeai harb 
Göçmen evleri manı hizmetleridir. Bunu bir an g .. 

Gene bu müddet içinde, cemiyetin zilnden uzak tutmıyan cemiyet yü 
büdcesi dışında cumhuriyet hüküme- binlerce lira kıymetindeki tıbbi v 
tinin kızılay hesabına ayıımıış olduğu cerrahi ve ispançiyari malzemesini 
(2.000.000) türk lirası kredi ile; Niğ· timesud civannda inp. ettirdiği he 

türlü ihtiyacı temine kafi asrt am 
!arma, gene bu müddet içinde, nakl 
dip yerleştirmiş ve bütün eksikleri 
tamamlamıııtır, 

de, Konya, Sivas, Kayseri, Ankara, 
!zmir, Manisa, Kocaeli, Çorum, İs· 
parta, Seyhan, Edirne, Kütahya, Kırk
lareliı Diyarbekir, Balıkesir ve Yoz
gat vilayetleri içinde (9.790) adet göç
men evi inşaatına başlanmış ve bu in
ıaat için bugüne kadar (407.378) tilrk 
lirası sarfolunmuştur. İnşaata faa
liyetle devam olunmaktadır. 

Ankara Selkat yurdu 
Gene bu müddet içinde kızılayın ko

rumasında ve Ankara merkezinin i
daresinde bulunan şefkat yurdunda 
yersiz ve yurdsuz, öksüz ve yetim 50 

Kızılay l(ençlik derneili 
Kızılay cemiyetinin 1933 senesinde 

Avrupadaki benzerlerine tamamen uy• 
gun bir tekilde teşkil eylediği "Genç• 
lik kızılay,,r tanınmıf bir heyetin ida• 
resinde faaliyetle çalışmaktadır. 

Gayesi türk yavrularını küçük ya,. 
ta fefkat ve insaniyet duyguların• 

alıştınnakdır ki bu suretle bu tqek
küle intisab eden mektebli tUrk yav• 
rularmın miktarı, gene bu müddet i· 
çinde (70.000) gence varmıştır. 

Hacı Ali mikrofonu açıyor. Tanı
madığı bir ses: 

1111111111ıı11ııı11ıı11ııı11 ı ı ı ıı il ı ı ı ı il ı ı il ı il ı ı il ı ı 11111111111111111111111il1111111111111111111ııilıil111111111111il1111111ilıııı11ııilı111111111il1111111111111111 il ı il ı ı Cemiyetin diğer gelir kaynakları 
Cemiyetin, gene bu müddet içinde 

miktarı (153.000) e varan azasının ai• 
datı ve diğer tebcrrülerden bafka fil 
gelirleri vardır. 

'
1
- Kuzum, size zahmet olmazsa 

dükkan komşunuz B. Rıza Şahini te· 
lcfona kadar çağırır mısınız?,, 

B. Rıza Şahin, arasıra Hacı Ali
nin telefonundan çağrılmaktadır. Bu 
sefer de, kalbine hiç şüphe gelmeden 
Hacı Ali dükkan komşusunu telefona 
ça ğ ırıyor. 

"- Ben Rıza Şahin, ne istiyorsu
nuz? 

- Merhaba yahu 1 :8eni sesimden
de mi tanıyamadın 1 Ben Çığı Ilı Mus
tafa ... Kayseriden iki eski ahbab gel
di. İki vagon buğday, arpa getirmiş· 
!er. Biraz tuhafiye malı alacakmış
Jar. Ben kendilerine bin liraya kadar 
kefilim, ne isterlerse verirsin, olmaz 
mı kardeşim? 

B. Rıza Şahin; aralarında daimi 
bir ticaret münasebeti olan eski ve 
muteber dostunun bu teklifini büyük 
bir fedakarlıkla karşılayor: 

"- Aman kardeşim; bin liralık 
maim Hifı mı olur? Sana bütün malım 
mü! küm feda olsun ... , 

Biraz sonra B. Rıza Şahinin kar
tısına masum tavırlı iki - gene kendi 
tabirleriyle - Anadolu uşağı dikili
yor. Bunlar, Kemal ile Mehmed'dir. 

"- Biz, diyorlar, Mustafa Çığıl
Jınm gönderdiği Kayserili zahirecile
riz ... ,, 

B. Rıza Şahin, yeni müşterilerini 
gayet iyi karşılıyor. Kahve, sigara ik
ram ediyor. Ne istediklerini ıoruyor. 
Onlar, büyük bir cömerdlikle top top 
kumaşlar beğeniyorlar. 

B. Rıza da memnundur, müşteri
ler de ... Mallar, hep büyük denkler 
yapılıyor. Miişteriler, tam kapıdan 
çıkacakları zaman soruyorlar: 

Şişmanlık ve zayıflık 
bahsi 

Şişmanlık ve zayıflık, kadınlar 
kadar erkekleri de ilgilendiren bir 
bahistir. Bu ilgi yüzünden yazılan 
yazılarla büyük büyük cildler vücu
da getirebilirsiniz. lnsanların zayıf
lık, şişmanlık bahsi üzerindeki z~
f ından faydalanmak üzere açılmış 
yüzlerce müesseseler de vardır. Va
nity Fair dergisinde bu mevzuu ele 
alan G. B. Stern, diyor ki: 

''Bir takım insanlar. şişmanlığın 
fazla yemekten, içmekten ve tem· 
bellikten ileri geldiğini sanırlar ki 
doğru değildir. 

Bazı şişman adam/ar biliriz ki ga
yet az yemek yerler. Bazı zayıf in
sanlar da tanırız ki sofrada makar
na, patates, taze ekmek bırakmaz
/ar; aç bir kurt kadar yemek yerler. 
Şişmanlık yukarıda iddia edilen se
beblerden ileri gelmez; bu bünye
nin isteği meselesidir.,. 

American Magazine'de ayni bah
se temas eden doktor Maurice Chi
deckel de şunları yazryor 

"Şişmanlık, geni~ ölçUde, vücu
dun aldığı gıdayı kimyevi bir suret· 
te imtisas edip etmemesine t§bi bir 
meseledir. Sizin vücudunuz, yediği
niz yemeği biriktirip şişmanlık ya
par. Benim yediğim yemekler ise 
bunları hararete, yahut hararetin 
öteki şekillerine kalbeder. Bu tak
dirde siz şişmanlarsınız; ben zayıf. 
kalırım. Gıdaların yağ olup olma-

nıası, vücuddaki usare/ere, gudde
lere, nesiç/erin ve kanın terkibine 
ve vücudun fazla maddeleri yok et
mesi veya etmemesi vaziyetine bağ
lıd1r. Adaleleri kuvvetli olanlar, u
mumiyetle daha zayıf kimselerdir. 
Lakin neden şişmanız? Yahut neden 
zayıfız? Bu sualin cevabı, sadece şu
dur : 

- Çünkü o yolda doğmuşuzdur/,, 

Mezar ı~larında reklam 

Her teyin tuhafını, acaibini gör
mÜ§ veya duymug olabilirsiniz. 
Reklamın her vasıtadan iatifade 
ettiğini de bilirsiniz. Fakat, bil-
mem bu hususta mezar tatların
dan faydalananlar da bulunabile
ceğini hatırınızdan geçinnit miy
diniz? Bakın aize bir kaç örnek 
verelim : 

Pariıte bir mezarlıkta töyle bir 
kitabe de vannıt : 

'' Burnda yatan Pierre Victor 
Fournier, bir ıaatta bir: ıantimlil 
petrol yakan daimi lômbanın mu 
cididir. Kendisi eyi bir oğul, eyi biı 
koca, eyi bir baba olmuflur. Kede
ri avunmayan dul karısı ıimdi Rue 
Aux Troisdaki mağazada yine ay. 

nı ticarete devam etmektedir. Şeh· 
rin her tarafından ıiparifler kabul 
edilir ve iılenilen mallar gönderi· 
lir. Sakın, yanılıpda karııdaki dü· 
kcina girmeyiniz.,, 

İngilterede Vilttayr'da 'bir me• 
zar kitabeainde de ıöyle bir kıt'a 
yazılı : 

''Burada Zion'un inayetine ,, .. 
ğınarak yatan, Lion mağa.zaıının 
sahibi idi. ŞimJi allahın emrile bu 
dünyadan göçmüııür; fakat oğlu 
aynı ticarete devam etmektedir.,, 

Amerikada Maııauzet mezarlı· 
ğında görülen bir kite.be : 

" 6 aiuıtoı 1800 de ölen Jam• 
H. Random'un htitıraıını taziz e-

diniz. 24 yaıında bulunan karıll• 
nın matemini yatııtırmak müm .. 
kündür. Eyi bir zevce olmak için 
la;ı;ım B'el•m bütün meziyetlere 
malik olan bu kadın, bu köyde ki
liıe caddesinde 4 numaralı evde 
oturmaktadır.,, 

lir şey yemeden yaşamak 

lnıriltere'de Kettering yakınla • 
rındaki Korbi köyünde Mabet At· 
ıort isminde bir kadro yaflllll"kta
dır. Bu akdmm fÖhreti on bir sene-

denberi hiç bir katı madde yeıniye. 
rek yalnız bir mikdar sütle yaıama
sından ileri gelmittir. Mabel At· 
vort, 1926 seneıi ağustosunda, far. 
kında olmadan, bir tat darbeıi ye
ınİf, o gün bugündür, katı feyleri 
yiyemez ve yutamaz bir hale gel • 
mittir. 

Fakat Aıvort'un bu hali, Lond. 
ra'nın tark mahallelerinde oturan 

Bayan Hor'a niıbetle hiç bir t•Y de
ğildir. Bu kadın, on sekiz seneden

beri fazla şekerli çaydan baıka hiç 
bir t•Y yiyip içememektedir. Hor'un 
bir haftada lıtihlilk ettiği teker dört 
kilodan fazladır. On sekiz sene ön. 
ce çay içmcğe bqlamadan, bu ka • 
dın, sade ekmek kınntılan yiyerek 
yatardı. Bayan Atvor gibi, bu kadı
nın da boğaz asabında herhanıri bir 
yiyecek maddesi yutmasına mani o. 
lan bir bozukluk vardır. Doktorlar 
da bunun tedavisinden aciz kalmak-
tadırlar. 

Fakat Hindistan'da Kalküta ci-
varında Bankura'da yafayan Giri • 
bala Devi isminde bir kadın, yu
karda isimlerini saydığımız iki ka· 
dını da gölgede bırakmaktadır. 

Çünkü bu kadın, elli altı seneden· 
beri tuzlu sudan batka hiç bir tey 
·almadığı halde yaşamaktadır. 

Dünyanın üç noktasında inıan
lann biribirini yediği bir sırada hiç 
bir şey yemeden yaııyanlar bulun
duğunu yadırğamıyor musunuz? 

Karahiaar madenauyu 
Vatandaşlar arasında şifalı hassa

sı gün geçtikçe takdir edilen Karahi· 
sar maden suyunun işletme ve satıt 

imtiyazı hükümetçe Kızılay cemiyeti
ne verilmiş olduğu malumdur. Bu dev
re içinde maden ıuyunun tekamülil 
ve satı,ının artırılması için çalıtmak· 
tan geri kalınmamıştır. 

inhisar hizmetleri 
Cemiyet; gelirini artırmak ve bu 

ıuretle harb ve sulh hizmetlerini yap
mağa daha ziyade hazır bulunmak Ü• 
zere yüksek hükümetimiz tarafından 
kendisine ayrılmı' olan gelir kaynak
larından azami istifade için her türlü 
faaliyeti sarfetmektedir. Bu arada bu
lunan oyun kağıdları, firengi ve sıt• 
ma ilaçları ve gazmaskesi imal ve can 
kurtaran cihazları idhal ve satışı i•· 
!eri de cemiyetin bu itibarla hususi 
itinasına mazhar olmaktadır. 

Maıke labrika11 
Zehirli gazlardan ko!".lnmaya mah· 

ıus maske imali, dışardan idhali ve sa· 
ir hakları hükümet tarafından bir 
inhisar §eklinde, 1935 aeneıinde~beri, 
kızılaya. verilmiştir. En asri ihtiyac• 
lan camı olarak Ankara civarında in· 
f'l ve tcıis ettirilen maske fabrikaaı 
bütün faaliyetiyle çalışarak imaletta 
bulun~.ktadır. Bugün (150) si kadın 
v~ gerısı erkek olmak üzere (3.50) if· 
çı çalıştırmaktadır. Ayrıca (25) kişilik 
bir fen ve idare memurlar kadroıu 
vardır. 



-·-
.. D. i ·Ş,::::!:~:~:~~:: :~~::J 
İtalya ve Fransa 

İ ~alya, Habeşistanda kurduğu 
ımparatorluğu Fransaya tanıt· 

için diplomasi tarihinde misli 
.. lmeyen garib bir vasıtaya mı.ira
t etmiıtir: Fransanın bir seneden· . , 

bot kalan Roma büyük elçiliğine 
sefir tayin etmediğini bahane ede-
1 talya Pariıteki büyük elçisini ge-

çekmiıtir. Filhakika eski fransız 
ük elçisi B. Chambrun tekaüd ya· 
bastığı için bir sene evvel memu· 

tinden ayrılmıştır. Fakat Fransa 
frhal büyük elçiliğe St. Quantin'i 
"1in etmiıtir. Bu zabn vazifeye baş
ramarnaıı, itimadnamesinin ltalya 
~fından taleb edildiği gibi, "İtalya 

1 ve Habeşistan imparatoru,, na· 
a yazılmanuı olmasından ileri ge-

or: ~alumdur ki 1 talya, Milletler 
mıye~ne rağmen, Habeıistanı iş· 
et~ı! ve 1 tal ya kıralı habe, İmpa-

toru ılan edilmiıtir, Viktor Erna-
1'' e ın resmi unvanı, "1 talya kıralı ve 

beı İmparatorudur" Ancak bugüne 
dar bu unvanı Almanya, Avustur
ve Macaristandan baıka hiç bir 

vlet tanımamıştır. Habeıistanın mil-
• erarası istatüsü ıudur: müstakil 

devlet ve bu devletin de imparato
ınev~uddur. Fakat memleketi ya. 

~ncı bır devletin istilasına uğradığı 
an vazifesini yapamıyor. 
Habeıistan'ı yok olarak kabul et

lrmek __ için İtalya tarafından yapılan 
teşebbuı bugüne kadar bir netice ver
Jbemiştir. Ceçen sene habeı ımpara

ru lngiltere kıralı altıncı Corc'un 
~ giyme merasimine davet edildiği 
.~n I talya bu merasime mümessil 
o~dermedi. ltalya, habeı imparator-
ugunu lngiltereye tanıt ak • • bu . . . m ıçın 
11\eraaımı bır fırsat tel~'-k. tt•w• •b• . - ı e ıgı gı ı, 
ır sene evvel franıız ıefirinın· d w. .. d egış-

sını e aynı maluad uX-- d k 1 la k 
. . ısının a u • 

nma ıstcdı. Fakat Fransa ltal 
Ilı H be . d ki • , ya-n a şıstan a llllparatorlug~ 
&- k. . R unu 
uınımama, ıçın omaya sefır g .. d on-

ennedi ve bu sefareti bugüne kadar 
aslahatgüzar ile idare etti. 1 talya bir 

•ene bekledikten ıonra bugün, Roma. 
da fransız sefiri yoktm" diye, Paris se
faretini maılahatgüzar ile idare et
mcğe karar vermİ!tir. 

Gerçi tmparatorluğun ilanından 
b:ri, Viktor Emanuel nezdine gönde_ 
rılecek her ıefirin itimadnamesi "1 tal
ya kıralı ve habeı imparatonı" namı
lumdu. 'Büiıu?laÇiiıcfır--ıü n~~-deYret 
hu 11ralarda Roma sefirini deiiftirme
ıneğe itina ediyor. Hatta Amerika, 
büyük elçisini deiiıtirmiı ve itimad
llaıneıi yalnız 1 tal ya kıralına yazılı ol
duğu halde yeni sefir kabul edilerek 
Va:ı:ifeye baılamııtrr. Fakat bu, Ame
... ika hakkında gösterilen hususi bir 
İstisnadır. Jngiltere'nin Sir Eric 
I>rummond'u Vaşington'a nakletıne
ie karar verdiği halde bu zorluk do
layısiyle nakli yapamadığı malumdur. 
ltatyanın yeni tayin edilecek sefir iti
ınadnameleri hakkındaki noktai naza. 
h malum olmakla beraber, bu yüzden 
kendi sefirini geri çelanek kadar ileri 
aideceğine kimse ihtimal vermiyordu. 

Bu, hiç ıüpheıiz Amerika hakkın· 
da yapılan muamelenin tersine olarak 
Fransa hakkında yapılmıı bı·r . t• . ıs ısna-

?ır. Fılhakika ltalya, Habeşistandaki 
ımparatorluğunu tanımamakta ıırar 
eden devletler araaında en çok Fran
aa'ya hiddet ediyor. Bunun sebeb" 

.k. d 1 

•ıı ar ır: 

Ita~ya Fransanın teıvikiyledir ki 
liabeiıstnn macerasını\ girİimİşt;r. 
Maı · d ki um ur o zaman Fransanın ba-

u ı; us 

·~-Ü~ ~~X_~ır~JB! Romanya' da yeni 
se,im yapılacak 

Suçeü nehri kıyılarında 
muharebe devam ediyor 

Yugoslavyada 
kanlı bir nümayiı B.Tataresku hükümetin 

Japonlar pnghay üzerine üç 
günde 164 ton bomba attılar 

Çinliler tarafından havtt müdalaaıında kullanılan 
maskelenmiş bir haoa topu 

Belgrad, 2 (A.A.) - Avala Ajansı 
bildiriyor : 

Novi - Grandatz ç.iftçilerinden Vra-
çi Stjepan, Virovititza suprefektürlü

ğü memurlarına dün eski hırvat köy
lü fırkası namına bir miting akdede-

ceğini bildinniş idi. Bu taleb, kanuni 
ahkama muvafık olmadığından sup

refe, mitingi menetmiştir. Bu mem
nuniyete rağmen Vraçiçin dostları ve 

mebuslardan ve Maçek grupundan B. 
Messarov, bu toplantıyı yapmak iste-

mişlerdir. Bunlar, aralarından bazıla
rı rovorvcrle, tüfekle ve sair silahlar-

la silahlanmış olan yüzlerce taraftar
larını toplamışlardır. Suprefenin ver-

miş olduğu talimata tevfikan bir jan
darma kolu intizam ve asayişi muhafa-

za etmek üzere gönderilmiş ve bu kol, 
Vraçiç ile Messarovu ve taraftarlarını 
dağılmağa davet etmiştir. 

Mebus Messarov, bu daveti dinle
mekten imtina etmiş ve jandarmalara 
doğru bir el rovorver endaht eylemiş
tir. Taraftarları da keza ateş etmişler
dir. Üç kişi maktul düşmüştür. Ayrıca 
sekiz kişi yaralanmııtır. Bu arada 
mebus Messarov da vardır. 

Londra, 2 (Hususi) - Şiddetli yağ
mur altında Suçeu nehri kıyılarında 
harb devam etmektedir. Denizin ke
narları çamurlu bir plaj haline gel
mi şolduğundan çinlilerin mukavemeti 
çok kolaylaşmaktadır. 

Kırıpnızhk 1111 komitesi dün toplandı 

Evvelce hazırlanan proje 
umumi komiteye bildirilecek 

Bir japon tebliğine göre, japon 
kıtaları Suçeu nehrini geçtikten sonra 
Peisunkiang'ın 3 kilometre cenubun
da kain Şangkiasa ile fransız imtiyaz 
bölgesi sınırı civarında bulunan Yao-

~~:~·yı aynı zamanda işgal etmişler- Londra' da, 
Cin kaynaklan, japonların üçün-

kolayhkla bir anlaşma 
cü bir köprü kurmak suretiyle bu iki elde olunacag-.; 1 
nokta arasındaki mevzilerini genişlet- -------- --------

kanaati var 
mek istediklerini, fakat buna başla- Londra, 2 (A.A.) - Bugün öğleden 1 
mak üzere sis salrverdikleri zaman Çin önce toplanması kararlaştırılmış olan OD SJ 7 7 SO 7 O anın 7BP P O O 
topçusunun şiddetle ateş ederek köp- tali karışmazlık komitesi, bazı delege- • } 
rünün kurulmasına mani olduğunu Ierin hükümetlerinden talimat alabil- lıpanyO 
bildirmektedirler. meleri i~in öğleden sonra saat 15,45 te -..._.Ja motnau da 

.. • •-=- ~~Vve1fı~\1~dlcı~2l~: r--
Gene aynı kaynakların bildirdiğine ru toplantı salonundan ayrılmıılardır. BarıeJona 

göre, bu civardaki japon askerleri güç Komite toplantısında Sovyetler Bir-
bir vaziyettedir. Vangpu'ya yeni ja- liği delegesi B. Maiski demiştir ki: 
pon harb gemileri gelmiştir. Lung- "- Sovyet hükümeti, bütün öteki 
hua'mn Çinlilere aid kısmındaki nh- akidler gibi, kendisini karışmazlık an
tımlar şiddetle bombardıman edilmek- taşmasına bağlı telakki eylemektedir. 
tcdir. Fakat son on beş ayda vukua gelen 

hadiseler göz önüne getirilerek, Sov
yetler Birliği hükümeti ademi müd~
hale siyasetinin tamamile iflas etmış 
olduğuna kani bulunmaktadır. 

taşınıyor 
Valansiya, 2 (A.A.) - Parlamento

nun dahili nizamnameler encümeni 
dünkü içtimaında parlamentonun 
Barselona nakline karar vermiştir. 

Şcınhay'tla 
Diğer taraftan japon kıtaları tay -

yarelerin de yardımı ile ~anghay'da 
çin mevzilernie taarruza deyam ede
reek bu mevzileri şimale doğru sür
müşlerdir. Japon deniz bakanlığının 
bildirdiğine göre 25, 26 ve 27 ilkteş
rln günlerindeki deniz tayyareleri 
bombardımanlarında 850 japon deniz 
tayyaresi kullanılmış ve bunlar şeh
rin üzerine 164 ton ağırlığında 2526 
bomba atmışlardır. 

Japonya lngiltereye 
tazminat verecek 

Resmi ingiliz mahfilleri japon hü
kümetinin lngiltereden Şanghay'da 
üç ingiliz askerinin ölümü ile netice· 
lenen hadise dolayısiyle özür dilediği
ni ve tazminat vermeye hazır olduğu· 
nu bildirdiğini teyid etmektedirler. 

Bu nota üzerine mesele kapanını~ 
addedilmektedir. 

Barrio, hükümetin nakli muvakkat 
olduğu için bazı bürolarla bir mürah
hasın Valanaiyada kalacağım beyan 

iğ. • • d etmi~ir. Sovyetler Birl anın vaziyetı şu ur: 
Biz, bugünkü prtlar i.Çinde samimi lngiliz gemileri geri çekiliyor 

bir karışmazlık ihtimaline inanmıyo- Londra, 2 (A.A.) _ Royter AJan
ruz. Fakat sizler inanıyorsunuz. O sının istihbarma göre, amirallik dai
halde buyurunuz, yeni bir teşebbüs resi, şimali İspanyanın bütün liman
daba yapınız. Yol açıktır, ilerleyiniz, Iarının asiler tarafında nişgal edil
ve eğer gayretleriniz, sözlerle değil mesi sebebiyle ikinci kruvazör filosu 
fakat filiycltla neticelenir ve bu filiyat ile bu mıntakada bulunmakta olan di
şüphelerimizin tloğru olmadığında bi- ğer harb gemilerini geri almağa ka
zi ikna eylerse, o zaman biz de bugün- rar vermiştir. 
kü vaziyetimi7.i değişdririz. Frankocufor bir gemiyi 

İtalya ve Almanyanın kararın itti· 
fakla alınması hakkındaki taleplerini serbesı bıraktılar 
bahis mevzuu eden B. Maiski, sözleri- Londra, 2 (A.A.) - Franko ma-

kamları bundan iki ay evvel muaadere 
ne 'öyle devam etmiştir : d"l · e ı mış olan "Seven Seaa Spray,, ingi-

"- Bu, karışmazlık komitesinin e- liz gemisini serbest bırakmıtlardrr. 
serini bozguna u(:ratmak ve her tUrlü 
hakiki terakkilerin önüne geçmek il- Aragon cepheıincle 
zere bitmez tükenmez münakaşalara Salamanka, 2 (A.A.) - Aragonda 
girişmek için yapılmış bir teıebbüsten faaliyette bulunan beşinci kolordu 
başka bir şey değildir. kumandanı muhasematın batlangıcın-

da silah altına alınmış olan 27 do-

dört senelik 

icraatını anlattl 
Bükreş, 2 (A.A.) - Başbakan B. 

Tataresku, liberal partisinin icra ko
mitesinde, hükümetinin dört senelik 
icraatını etrafiyle anlatmıştır • 

Başbakan memleekt içinde her sa
hada başarılan büyük işleri anlattık
tan sonra dış politikadan bahsetmiştir. 

Kiiçiik antant ve Balkan 
antantı 

Hükümetin ananevi dostluk ve it
tifakları sağlamlaştırdığını ve hiç fark 
gözetmeksizin iyi münasebetler kur
duğunu söyliyerek küçük antant dev· 
Jetleri işbirliğinin verimli çalışmala
rından bahsetmiş, Balkan antantı ve 
Polonya ile olan ittifakın bariz vasıf
larının da aynı olduğunu söylemiştir. 

Biiyiik devletlerle olan 
miirıast>l}(~tlcr . 

Romanyanın Fransa ve Bı.iyük Bri
tanya ile olan dostluğuna da işaret 
eden başbakan, romen politikasının e
sasını Cenevre prensiplerinin teşkil et 
tiğini söyliyerek bunları şöyle tarif 
etmiştir: devletlerin mutlak müsavatı, 
toprak ve istiktal bütünlüğüne riayet, 
kollektif emniyet. 

Başbakan, başka devletlerin iç ~~
jimlerine karışmamanın ve dış polıtı
kada her türlü sosyal tesirlerden uzak
ta kalmanın Romanya için çok tabii 
bir ıey olduğunu ehemiyetle kaydet· 
miş, Sovyetler Birliğiyle olan münase
betlerin iyi bir şekilde inkişaf etme
sinden dolayı memnunluğunu bildir
miştir . 

B. Tataresku Romanyanın Alman
ya ve İtalya ile olan miinascbe~l~rinin 
de gerek ekonomik, gerek palıtık sa· 
hada memnunluk verici bir tarzda ol
duğunu söyledikten sonra sözlerini 
göy le bitirmigtir: 

"- Dört senelik teşrii devre so
nunda hükümetimizin vazifesi nihaye
te ermektedir. Umum1 vaziyet kıra\ın 
tetkikine arzolunacaktır ve devlet ha
yatında açılacak olan bu normal kriz 
hakkında bir karar vermek de kırale 
aiddir. Liberal parti, geçici cereyan
lara kapılan derme çatma bir tegekkül 
olmayıp bütUn halk sınıflannı nefsin
de toplıyan yegane teşkilatlı bir siya
si kuvvettir. Gerek iktidar mevkiind 
gerek muhalefette daima memlekete 
hizmet etmesini bilecektir.'' 

Filiıtınde 

Tuğyanlar 

yüzünden 
elli aile açıkta 

kaldı 

3. 11. 1937 

Dün ve bugün 
AKŞAM' da "pazartesi konuıma• 

ları" nda Haaan Ali Yücel, l.mail Ha• 
bibin "O zamanlar" isimli kitabından 
acıklı devirlerimize aid satırları nakl• 
ederek iki devir arasındaki büyük far• 
kı işaret ediyor: 

" Dün yokedilmck isteniyorduk; 
bugün varlığımız, bizden batkalan ta• 
rafından da bir hayat mesnedi olarak 
kabul ediliyor. Dün, ev sahiblerinin İ· 
çinden koğulmasına çalııılan yurd 
merkezimizde bugün dost devletlerin 
en büyük adamlarını misafir ediyoruz. 

Bundan onbeı ıene önceki bitip 
tükenmez on beı seenlerde hep harb. 
hep ateı içinde Yll§amtttık. Ev yoktu 
ki babadan, oğuldan biri, yahud da 
hepsi birden cephede bayram ebne • 
mi~, ayrılıklar, hicranlar içinde sayılı 
günler, matemli yıllar geçirmemit ol· 
sun. Bugün türk milleti en uzun sulh 
devresinin bahtiyarlığı huzur ve •Ü• 
kfınu içindedir. Rahat rahat çalıııyor, 
kazanıyor ve hayat iımkanlannı dünle 
kıyaı edilemiyecek bir kolaylıkla el• 
de edebiliyor. 

Bayram günü, Büyük Millet Mec
lisinin kabul salonunda, bütün bu iyi. 
tikleri, bütün bu saadetleri bize geti
ren, bize veren büyük inaanın Ata
türkün elini öperken yüreğimde du1• 
duğum ölmez ıükran ve minneti ha ... 
gİ türk kendi yüreğinde duymaz " 
bulmaz. Onun kara günlerini irade. 
deha ve haasaaiyetinin ııığiyle buırü• 
nün gündüzü yapan İnsanın varhim.. 
da ve gene onun varlığiyle var olduk. 
O da her zaman bizim baıunızda nr. 
olsun." 

TORK ORDUSU 

CUMHURIYET'te Abidin Daftl', 
Trakya ve Ege manevralarından bü· 
yük bir muvaffakiyet ve fü:uı&ayı. 
çıkmıı olan türk ordusunun yalnm 
merasimlerde intizam ve mükemmeli
yetle takdir kazanan bir geçid ordu• 
su değil, her şeyden önce mükenunel 
ve sarsılmaz bir harb ordusu olduiu• 
nu söyliyerek diyor ki: 

" Trakya manevralarından sonra. 
ayrıca yazdığunız bir yazıda, Meh· 
metçiğin ruhundan, manevi kuvvetin
den bahsetmiı, ve onun asil hakiki 
kıymetinin, manevradan ziyade, harb
ta, ateş ve ölüm kar§11ında tecelli 
eden büyük ve yenilmez kahramenl'= 
ğı ve imanı olduğunu anlatmıtblr. 
Sulh zamanında basit ve kaba bild 
üniformuının içinde, uf ve baba1aai 
duran Mehmedçiğin harba bıtuıap 
ta, namlusunun ucuna ıüngüıünü o
turttuğu ve hücuma kalktığı vakit. 
nasıl korkunç ve önüne dunılmaz bir 
arılan kesildiğini bu süngü hücumu
nu karıılamak felaketinin acısını tat• 
mıı olanlarla, onu sevk ve idare eden
ler bilirler. 

Türk zabitine gelince, o da, aaY. 

letinden ölümün bile yıldıiı türk eri
nin, kahraman Mehmedçiiin kanm• 
dandır ve kahrernanlığının ıuurlu ol
ması itibariyle ondan üstündür bile." 

Muharrir, türk zabitinin yalnaa 
kahraman değil, aynı zamanda vazife. 
sinin İcab ettirdiii bilgilere mükem
melen sahib bir meslek adamı oldu
ğunu belirterek diyor ki: 

" Türk orduıu, iyi kumandanlar 
elinde daima galib ıelmiıtir. Bunun 
kuvvetli bir misalini, bize büyük harb 
vermiıtir. Atatürk Çanakkalede mu• 
zaffer oluı·ken Enver Paıa, aynı yıl· 
da, aynı askerle Sarıkamıt hezimetin• 
de bütün b;r orduyu birkaç ıün için
de eritivermişti. 

ıı.nda Laval bulunuyordu. Laval, ln
aıltereye itimad edemediğinden Fran
ı~yı Avrupa kıtasında yapılacak kom
bınezonlarla takviye etmek iatemiıti. 
lavalden evel Sovyetlerl• Fransanın 
araıı düzelmişti. Laval ltalya ile de an 
la!ınak istedi. Ve Mu11olini ile görü
ıerek büyük harbtan beri sürüp gelen 
ihtili.falan halletti. Bu arada Lava! 
1 talyaya Habeıiıtanda serbesti verdi. 
Ve Mu11olini de buna güvenerek 
J-tabeıistanm istilasına baıladı. Fakat 
İtalya bir defa habeı itine karııtıktan 
ıonra Fransa, İngilterenin tazyiki al. 
tında yan çizmeie bati.adı. Gerçi La
val iki yüzlü bir siyaset lakib ederek 

bir taraftan 1 tal yayı korumak, diğer 
taraftan lngiltere ve Milletler Cemi
yeti ile birlikte yürümek istedi. Fa
kat her iki tarafı da memnun edeme
di. Nihayet son seçimde Laval ve o
nun temıil ettiği politika mailub ol
duktan ve daha doğru, daha dürüst, 
daha a"çık bir politika takib eden halk 
cephesi hükümeti iktıdara geçtikten 

Şinuılde çinliler mıduıbil 
taarruza geçtUer 

Nankin'den bildiriliyor: Şansi eya
letini kurtarmaya karar vermiş olan 

Çin kıtaları, şansinin şarkından iki 
mukabil taarruza geçmiglerdir. Birin· 
ci mukabil taarruz. birkaç gü.. önce, 
Peiping • !ıankeu demiryolu boyunca 

Karııınazlık tali komitesi, nihayet. tumlu efradı terhis etmiftir. 
bundan önceki tcıplantıda görüşülen Matbuat, bunu Franko ordusunda 
karar sureti projesini önümüzdeki kafi miktarda esker bulunduğuna 
perşembe günü saat 15,30 da toplana- bir delil saymaktadır. 

KudUı, 2 (A.A.) - Birüaaebi'in ce
nubunda kAin Siuai çölünde yağan ıid
detli yağmurlar dolayıaiyle hasıl olan 
tuğyan neticesinde 9 bedevinin boğu
larak öldüğü sBylenmektedir. Bu ha
valide bulunan bedevi çadırları tama
men suların altında kalmıştır. Elliden 

fazla aile meskensiz kalmııtır. Bir 
çok hayvan telef olmuştur. Bu hava
liye hükümet süratle ilaç ve yiyecek 
göndermektedir. 
Mısır sınırına giden yolun bazı kı

sımları geçilmiyecek bir hale gelmiş
tir. 

Atış mektebinin yetiıtirdiği ve 
Atatürk'ün zaferden zafere koıtul"o 
duğu bu tecrübe görmÜf, çelik ruhlu 
zabitler ve kumandanlar, milli müda• 
faa bakımından etsiz bir hazinedir. 
onlara inanır, onlara ıüvenir, onlarla 
iftihar ederiz." 

B. TATARESKO'NUN SÖZLER[ 

başlamıştı. Bu mukabil taarruzu ya
pan kıtaları şimdi Suişianvangın alt· 
mış mil kadar cenubunda bulunmakta· 
dır. 

Pekin cephesinde japonlar Yang

çuan'ın ı 6 kilometre garbında Tse · 
şin'i işgal etmişlerdir. 

Çinliler ıızla§maya 
yanaşmıyorlar 

Nankinden Santral Neva bildiri
yor: Çin kaınoyu ve Şanghay - Nan· 
kin Çin gazeteleri, kati surette ve 

müttefik olarak, Japonya ile .nuvak· 
kat dahi olaa her hangi bir uzlapa 
aleyhindedir. Japonya ile her türlü 
diplomatik münasebetlerin kesilmesi 
düşünülmektedir. 

sorY.• Franıa ltalyanın habeş teıebbü
süne karşı daha kati bir vaziyet aldı. 
Muasolini de 1 talyayı Almanyanm 
kollan arasına atarak Roma • Bertin 

mihverini kurdu ve Fransaya kartı 
düımanca bir siyaset takib etmeğe 
başladı. işte sefirin geri çekilmesi me
selesinde Franaa hakkında yapılan bu J(lpon kabinesinin toplantuı 
iıtiınai muamelenin amillerini iki Tokyo ga t 1 · · b.ld" d"ğ" 

dak
. ·· be 

1 
. ·1c· ze e ermın ı ır ı ıne 

devlet arasın ı munaae t enn ı · göre dünkü kab· · t• d ··h"m • . . d k . 1 . • me ıç ıma n a mu ı 
aenelik tanhin e arama ıerektll'. sıyasi kararlar ittihaz edilmiştir. Bu 

A. Ş. ESMER hususta henUz tafsilat alınamamııtır. 

cak umumi komiteye bildirmeğe karar t••-llllllP.._?.112.._sı.ı_-ııııa11Tllla•-ı.ıar111r.._sı.ıa9111s111a•?ı.ıaa-._111-•s 
vermiştir. Ayrıca karışmazlık umumi 
komitesine, perşembe günkü taplantı • 
da aşağıdaki tavsiyeler arzolunacak-

Tel-Aviv şehrinin kenar mahalle-
lerini de sular istilA etmiştir. 

tır . 
ı - Heyeti umumiyesi itibarile ka

rar sureti projesi hakkında mutabakat
ları alınmak üzere İspanyadaki iki ta
raf nezdinde hemen teşebbüslerde bu
lunmak için reise salahiyet verilmesi, 

2 - İspanyadaki iki taraftan gele
cek cevaplara intizaren talt komitenin, 
karar suretinin her kısmının tatbikin
den do~an meseleleri tedkika devam 

eylemesi ve planın mUmkiln olduğu ka 
dar cabuk tatbik mevkiine konması ve 
iki komisyonun İspanyaya yollanması 
için, ayrıca, dili komitenin, muharip 

haklarının tanınmaıı meselesinde bir 
hükümetin müstenkif kalmasından do
ğan vaziyetin önüne geçmek üzere alı
nabilecek pratik tedbirleri müzakere 
etmesi. 

Royter ajansı, umumt komitenin 
perşembe günkü toplantısında hiç bir 
güçlük çıkmayacağı "e gerek karar su
reti projesinin ve eerek tavsiyelerin 
kabul olunaca&ı kanaatlndc~ir. 

Efgan parlOmentosunun 

reisi istanbula geldi 
. ~sta.n~ul, 2 (Telefonla) - Dost ve Kardet Afganistarun millet mec
lısı reısı B. Abdülahad A vrupadan lstanbula geldi ve beyanatında 
ıunlan söyledi : 
"- Her afganlı memleket dışına çıktığı zaman mukaddes bir me.ft

leket tanıdığı Türkiyeye gelmeği kendine borç sayar. Bu cümleden o
larak tedavi için gittiğim A vrupadan dönerken büji.in afganlılar için 
müıterek olan bu arzuyu tatmin etmek f1raatmı elde etmit oluyorum. 

Ankaraya giderek Atatürk Tür- muvaffak bir hükümet bulunuyor. 
kiyesinin en yeni eserlerini yalmı- Hükümdarımız genç olmakla bcl4lber 
dan gömlek emelindeyim. Oradan gayet tedbirli bir zattır. Daima isti
Bağdad ve Tahrana da uğradıktan pre ede~k karar verir. Memleketi
sonra Kabile döneceğim. mizin ıervet kaynakları çok zengin-

Biz Türkiyeyi büyük kardeı sayı- dir. Halkın milli duyguları pek kuv
yoruz. Türkiyenin de bizi kilçilk kar- vetlidir. Bütün bunlar yarın için bü-
deş telakki ettiğini görüyoruz. Biz yük ümidler veriyor. Hedefimize u

daba çok yetipeğe ve ilerlemeie lqtığımız gün Türkiyenin ağabey sı
muhtacız. Buna fÜphe yok. Fakat ba- fatiyle bizim muvaffakiyetlerimizden 
9ımızda münevver bir hükümdar ve MviDS t.\.)'acaiıına tupbc yoktur. 

HABER'de Nizamettin Nazif, 
memleketimizden aynlırken, romea 
başvekili B. Tatarcsko'nun intibala• 
nnı sormuıtur. Sayın misafirimiz de

mi,lerdir ki: 
"- Atatürk gördüğüm devlet ıefle

rinin en azımkar v~ en mütec:eddidi· 
dir. Bu sempatik büyük ve alim tefin 
ehemiyetle beklenen nutkunu dinle
meye vaktim olnıamaıı cidden büyük 
bir bedbahtlıktır. Türk dilini öğren• 
nıekteyim. Gelecek yıl latanbufa ge
lişimde sizinle turkçe konuiabileceği· 
mi sanıyorum. 

Ankarada l!eçid resminde gördü· 
ğüm yeni nes·ı bende büyük bir an
tuziyazm uynndınnı,tır. Böyle bir 
milli nünıayi§i Kemaliıt devletin ~er
kezinde görmek daha müessir oluyor. 
Zira, orada bütiin bu yeni neslin ka1• 
natmaaı yepyeni bir ıehrin dekoru ile 
de çevrildiği icin insan tam manasiy· 
le kendini bir hulya Rlem;nde sanıyor. 
Şunu da yazınız: Ankara bir 'eye ina
nan inıanların neler yapabileceklerini 
coze vuran mukaddes bir eserdir. 
Ankara inaanlara imaa claiıtaD bir 
volkandır/' 
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Sivas ta ilk İntibalar 
Ankara: 

Öğle neşriyatı: - 12.SO Muhtelif 
neşriyatı. 13.15 Plak: Türk musikisi ve 
şarkıları. 13.30 Dahili ve harici haber 

Yazan: 
Yüzbası F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

İçleri asker dolu on iki vagonu iki lokomotifle 

çeken tren ikide istasyona varmııtı 
lf Seyfi ile Vidinde aynldık. Çünkü 
onu Bahavaya gönderdiler. Bir daha 
da kendisini görmedim. Sonra Harkof
ta iken Odesadan yazıp gönderdiği bir 
meklubunu aldım. Bunda başından ge· 
çenleri, rütbesinin baş çavuşluğa çık· 
tığını, Sıpkada 9 ikinci kanun 1878 dl 
esir düştüğünü, benim Harkoftaki ad· 
resimi de rusların hizmetinde çalışar 
bir alman demiryolu memurundan öğ 
rendiğini yazıyordu. Bir daha ken· 
sinden hiç bir haber almadım.. 

peksimet, çörek, su ve şurada bu
rada hayır sahibleri tarafından ar
mağan edilen öte beri ile karnıınızı 
doyurmak mecburiyetinde idik. Bir 
istaayonda • galiba Lüleburgazda • 
bir saat kadar kalmı§tık. Fakat bu
rada da kahve ile sütten ba§ka ala
bilecek hiç bir şey yoktu. Buradan 
Edirne mevki kumandanına bir tel
graf çekerek gelecek 900 askere 
gece yatacak yer, yiyecek yemek 
temin etmesini rica ettik. 

A laca karanbkta, istasyondan şehre doğru, Si
vasın ortası agacclı en yeni caddesinde, bir 

başka faytonla yarışarak ve iki yanda uyuyan evle
rin suratlarına kucak ucak küller fırlatarak gidiyo
ruz. Şöhretini ''Sivas kongresi'' ne borıclu olan lise 
binasını gazetelerde gördüğüm resimlerden, hükü
met konağını büyük harbte buralardan geçerken ne
dense pek begenip çizgilerini hafızama yerleştirmiş 
olmamdan dolayı tanıyorum. 

Sıvasın istikbalini 
Cumhuriyet 
Hazırlıyor 

Akşam neşriyatı - 19.00 Muhtelif 
neşriyatı. 19.30 türk musikisi ve halkı' 
lan (Semiha ve arkadaşları). 19.45 S" 
yarı ve arabca neşriyat. 20.15 Türk rıı 

si ve halk şarkıları. (M. Karrndaş ve 
daşları). 20.30 İktisadi konuşma: Şı' 
Süreyya Aydemir. 21.00 Plala dans ııı 

si ve halk şarkıları. 21.15 Ajans haıı' 
21.55 Stüdyo salon orkestrası. 1 .1' 
Sabbat infernal. 2 - Delibes suite 111 

cappelia. 3 - Waldtsufel Ange d' a~ 

Asıl İngiliz ismi de benim için ebe
diyen meçhul kalmıştı . 

Ertesi sabah saat beşte (28 mart) 
ayakta id ık. Ben, yoklama yap
dıktan sonra handan kahvaltı ala
cak neferleri gönderdim. Bu kah
valtı kahve ile yeni fırından çık
mış ekmekten ibaretti. Gök yüzü 
kapalı, bulutlar alcaktı. Her hal
de bir iş çıkaracağa benziyordu. 
Netekim, çok geçmeden müthiş bir 
sağanak başladı. Küçükçekmece yer
lilerinden bazıları askerlere evde 
yapılmış çöreklerle tütün getirip 
dağıttılar. Bunlar dağılırken Jack, 
lbrahim ve ben bir tarafta durduk; 
çünkü rütbelerimiz bundan pay al
mamıza manidi. Fakat biraz sonra 
çarşaflı, peçeli bir kız, babasiyle 

beraber bizim bulunduğunıuz yere 
geldi ve bize de cigara paketleri ve 

çörekler verdi. Biz, kızcağıza selam 
verip teşekkür ettik. Jack ise daha 

heyecanlı davrandı; lüzwnsuz ve 

yersiz bir hareketle kızın elini tut
tu, öptü. ihtiyar kıranta türk gü

lümsedi. Sanki bu hareketiyle "ço· 
cuklardan çocukça hareketten bat· 
ka ne beklenir ?" Demek iatiyor 

Edirnede BeJlova trenine binmek 
için on iki saat beklememiz laznn 

geldi. Bizi kar§ıhyan bir onbci§I 

çamurlu ve karanlık sokaklardan 
bize içinde istirahat edeceğimiz kış

lanın yolunu gösteriyordu. Kışlada 
sobalar yanmış, nefer başına ikişer 
tayın ekmek hazırlanmış, etli pilav 

yapılmıştı. Ertesi gün yapacağımız 

seyahat için de hepimize peksimet
ler verilmiıdi. 

Kışlalar dolu idi; kum.andan da 
bizi şehrin dışında bulunan bir or
dugaha göndermek niyetinde oldu
ğu için yatacak yer de hazırlanma
mıştı. Fakat yağmur fazla bastır
dığı için buna imkan olmamış, 900 
neferimize birer beylik dağıtılarak 
bunun Üzerine, kaputlarını üstleri· 
ne örterek kovuşlarda, koridorlar· 
da, ahırlarda, hulasa, nerede yer 
bulurlarsa orada yatmak müsaade
si verilmişti. 

Benim 180 neferim, fena hava
larda talimhane olarak kullanılan 
üstü kapalı büyük kovuşa düşmüı· 
lerdi. Burada yoklama yaptım ve 
hepsinin tamam olduklarını görün
ce Seyfi çavuşu başlarına bıraktım, 

gibi idi. Jack'ın muvaffakiyetinden ayrıldım. 
yüz bularak ben de bu güzel eli Küçükçekmecede arkamızdan 
öptüm. Fakat İbrahim de bizim ar- gelen 700 kişi, dediğim gibi binba
dDDizdan ayni işi yapmağa davran· 
dığı sırada ihtiyar adam kızı ala· ımm kumandaaı altında idi. Ben 
rak yanDDizchuı ayrıldı. Bunun üze- ona bağlı değildim. Benim müstakil 
rine bozulan lbrahim, kendi kendine hareket edeceğim aöylenmitti. Fa· 
gülümsemekten başka bir şey yapa- kat binba§ı, eğer hepimiz, onun ku

m.adı. mandası altında hareket edecek o-
lçleri asker dolu on iki vagonu 

iki lokomotifle çeken tren saat se-
kizde istaayona girmişti. Orada bL 
ra.z kaTışıklık oldu; bir takını nefer· 
fer vagonlardan dı§arıya atladılar. 
Ben de orada gördüğüm bir binba
ımm dikkatini hana celbettim. O
nun da oraya gönderdiği birkaç ne
fer, han sahibinde kalmış ne kadar 
ekmek varsa alıp geriye döndüler. 
Bu sırada bizim üç vagon da trene 
bağlanmışdı; yerlerimizi aldık; ne· 
ferleri saydnn. Ondan sonra a§ağı
ya inerek platformda duranlara ve
da ettik. 

Geçtiğimiz yerlerde gördüğü
müz manzaraların güzelliği beni 
mesafeyi tahmin ve takdirden alı
koymu§tur. O gece saat sekizde, 
on iki ıaat süren oldukça rahatsız 
bir yolculuktan sonra Edimeye var
dık. Muayyen ve muntazam bir yi
yeceğimiz yoktu. Elimizde bulunan 

lursak o zaman, hem seyahat, hem 
de iate hususunda kolaylık görece· 

ğimizi söyleyince ben de bunu Sey
mour ve Ibrahimle danıthktan son
ra kabul ettim. 

Ben, J ack ve kendisinin iki müla
zıını, bir de kışladan bir zabit bin

başı ile birlikde istasyona gittik. Bu
rada ertesi gün binmemiz için on 

yedi vagon hazırlanmıttı• Ondan 

sonra binbaşı ile ben, valinin husu
si evine gidip kendimizi takdim et
mek istedik. Vakit geçtiği için vali 
yatmı,tı. Bu sebeble uşağa isimleri
mizi söyleyip döndük. Dehşetli yağ
mur yağıyordu ve ben, karanhk her 
taraf, Edirneyi bu hal içinde gayet 
kötü şartlar altmda görmüı oluyor
dum. Şehir gözüme çok kirli, kan
§ık ve perişan görünmüştü. 

(Sonu var) 

"'Saat altı ... Bir gün evel, saat do
kuzda Ankarada idım. Kaza, yolum
daıı alıkoymamış olsaydı üç saattenbe
ri burada bulunacaktım. Yeni Türki
yede mesafeler ne kadar kısa... Fa
kat hava 'ne kadar da soğuk .•. Acaba 
iklim mi, yoksa mevsim mi değişti? 
Yanıma bır palto almalı idim .. !' 

Sivasta ilk intibalarrm ve düşünce
lerim bunlardır. 

Bana bir otel sağlık vermişlerdi. 
Bir kaç dakika sonra, araba bu otelin 
önünde durdu. Arabacıya sordum: 

- Borcum ne 
- Ne verirseniz. 
Ankarada, otomobille boyle bır yol

culuk olsa olsa kırk kuruşa yapılır. 
Atı ve arpası bol bir memleket
teyiz. Şu halde yirmi beş kuruş ve· 
rilse yeter. 

Arabacı, dudak bükerek avucunun 
içine bakıyor. 

-Az! 
- Peki oğlum, tarıte ne ise soyh. 

de vereyim. 
Lüzumsuz bir münakaşaya girişme

mek için arabacıya bir yirmi beşlik 
daha uzatıyorum. O, hayvanlarını 
kamçılayıp teşekkür etmeden uzakla
şırken, bavullarım elinde, yüzüme ba
kan otelcinin çırağı: "Tek yataklı o
damız yok." diyor. 

- Çift yataklı odanız var mı? 
-Var. 

- İkinci yatakda müşteriniz var 
mı? 

- Yok ama o zaman iki ki§i parası 
verisinz. 

Belli ki Sivasta ben bir değil, iki 
kişiyim; lokantacı iki kişilik yemek 
parası, tütüncü bir yerine iki paket 
sigara parasımı istiyecek ? 

Dik bir taş ~rnivcnd"" o·ı..-,.... 
ve daracık bir odaya giriyoruz. Kapı
nın sağında bir konsul, ikinci ka.ryo· 
lanın kartısmda gene aynalı bir port
manto, gcıri kalan boşlukta bir açılır 
kapanır koltuk, Karyolaların önünde 
biırer küçücük kilim. 

- Bavullarımı nereye koyacak, sa
bahleyin nerede bir kaç adım gezebi· 
leceğim? 

Odada artık yalnız olduğum için bu 
suallerim cevabsız kalıyor; fakat bil
diğim müsbet bir şey var: Bu oda i
çin iki kişilik ücret ödeyeceğim. 

Şayet intibalaa- ve düşünceler sıra
ya konulabilirse, diyeceğim ki Sivas
ta, ikinci düşüncelerim de bunlardır. 

Otelin akar sulu musluğu, sifonlu 
bir helası, bir banyosu var. 
Yorganı açıp uzun bir muayeneden 

sonra yatağın temizliğne kanaat geti
reek içine giriyorum. Belki yüz elli 
mumluk bir elektrik ampülü küçük o
daya bol ve çiğ bir ışık veriyor. Uyu
madan biraz okumak için kara gözlük 
mü takmalı? Fakat dışarda krmıl

danmalar oluyor: sabah yakın. Pen· 
cerelerdeki perdeleri sım lııkı kapayıp 
elektriği söndürüyorum, ve, aralıklar
dan içeri sızan şafak ziyasına gözle-

................................................ 1 
Yazan: ı 

Nasuhi Baydar 1 .................................................. 
rimi yumarak, içimde evimin nosta· 
mejisi, başımda yüzlerce lülometrelik 
tiren yolculuğunun sarsıntısı, biraz 
uyumağa çalışıyorum. 

**~ 
Kaldırımları döğen at nallarının ça

tırdısı, korna sesleri, bir fırının böre
ğini methederek satan çocuğun ba
ğırtısı, "şekerli bir, sade iki!,, emirle
rinden ve tavla şakırtılarından mürek
keb kahvehane gürültüsü ve nihayet, 
yer paylaşamıyan iki kundura boyacı
sının kavgası arasında ve kan ter için
de uyanıyorum. Güneş en yakıcı okla
rını perde aralıklarından tam gözleri
min içine sokuyıor ve kül rengi bada
nalı odada kara sinekler uçuşuyor 

Saat sekiz buçuk. İki saat uyuyabil
mişim. 

* * * 
tr::!!. ece ayazı ile sizi titretmiş olan 
~ Sivasta, yakıcı güneş altında 

buram buram terlemeğe başlamadan e· 
vel, sabahleyin, ilk yapacağınız ~ey 

Cumhuriyet caddesini bir başından 
öte başına kadar görmektir. Bu kısa 
cadde Sivasın parke döşenmiş.. orta
sına tel örgüler arasında çimler dikil
miş, demirden elektrik direkleriyle 
süslenmiş, iki yanına şehrin başlıca 

mağazalrr, gazinoları, lokantaları, o
telleri dizilmiş olan ana cadesidir. A
şağı doğru ilerlerken kulağınıza ma
deni levhalar üzerine inen çekiçlerin 
sesleri gelecektir: Sivasın meşhur ba
kırcıları çalışıyorlar. Kırmızı sahan
lar, tepsiler, tesdiler, kaseler, hülasa 
,.,.t.&. ... '4 •• '-'• - • • ,.._., • • • • - .. .. . 
lccek mutfak ve ev eşyasına dair neai 
varsa hepsinden yüzlerce ve binlercesi 
bu dükkanların pey.keleri üzerine se
rilmiştir. Civarda bakır madeni bulun
duğunu akla getirmeyiniz. Sivasın ba
kırcıları uzaklardan getirdikleri bakır 
levhaları işliyerek alüminium ve por
sölen fabrikalariyle henüz mücadele 
edebilen son yerli sanatkarlardır. 

Onları seyrederek düşünürken gö
zünüze bakır tasları ve eski kitabesi 
altında şarıl şarıl akan bir çeşme ve 
çeşmenin yalağından kana kana su i
çen kısrakla sevimli tayı çarpabilir. 
Fakat bu güzel köşeyi yandaki kasa
bın kayıdsızca kitabeye dayamış ol
duğu tahta kepenk bozmaktadır. Ka
sab dükkanına hiddetle bakarken so
kak içinde bir koru, bir meydan, bir 
mescid divan göreceksiniz. O tarafa 
sapmamak elinizde mi? 

Bu koru belediye bahçesidir. Kapı
sının kenarındaki eski ahşab kulübe
nin açık penceresinden göreceğiniz 
kahve ocağı ve ağaçların aJtmda şura
ya buraya serpiştirilmiş iskemleler 
b~r~da sabah kahvesini içebileceğini
zı sıze hatırlatrr. 

Ben de içeri girdim ve bir kahve ıs-

marlayıp etrafıma bakmağa başladım . 
Gördüklerim şunlardı: Dört yanı tah
did edilmiş bir kaç dönümlük kirli bir 
meydan ,ileride asırlar görmüş büyük 
çınarlar altında bir havuz, yüzlerce 
iskemle, kavakların gölgesinde ince· 
cik bir dere, yahud bir hendek .•. İşte 
belediye bahçesi. 

Belediye bahçesinin kiracısı ile ko-
nuşuyoruz. 

- Buranın adı ne? 
- Beldiye bahçesi. 
- Kaça tutuyorsunuz 
- Yıllığı 350 liraya. 
- Ucuz. 
- Nesi ucuz? Yalnız yazın bir kaç 

ay çalışıyoruz. Kahve ve çay satıyor, 
akşamları radyo çalıyoruz. Kış gelin
ce kapılarım kapayıp başka işe bakı
yoruz. 

- Belediye burayı temizletip çiçek 
dikmiy;or mu? 

- Kaç para kazanıyor ki çiçek dik
sin? 

- Burası kalabalık olur mu? 

- Eh oldukça •... 

İstanbul: 

Öğle ne5riyatı - 12.30 Plakla türlıı:' 
kisi. 12.50 Havadis. 13.05 Muhtelif 
neşriyatı. 14.00 Son. 
Akşam neşriyatl - 18.30 Plakla ds.ııf 

sikisi. 19.00 Konferans: Doktor İb~ 
Zati (Mevsim hastalıklarından &'rip .. ~ 
füleanza). 19.30 Radyo fonik komedı 1' 

met değilmiş) 20.00 Mustafa ve arka~ 
tarafından tiirlıt musikisi ve halk prll' 
20.30 Ömer Rıza tarafmdan arabca fÖf 
20.45 Nezihe ve arkadaşları tarahndall 
musikisi ve halk şarkıları (Saat ayan).1 
Orkestra. 22.15 Ajans ve borsa haberltf. 
ertesi günün programı. 22.30 Plakla so 
opera ve operet parçaları. 23.00 Son. 

Avrupa: 

BERLİN - Kısa dalga: 7.10 den iti 
hafif halk konseri. 13 denıitibaren hafif 
siki, 18.30 italyan keman musikisi. 18· 

Eğlenceli orkestra musikisi. 19.30 - ~ 
ve yeni asker 11arkılarr. 21.45 - Hal~_. 
kı ve dansları. 23.30 - Schubert'in pw 

fantezilerinden resitaller. 
BRESLA V - 23.30 - Dans mus~ 

(Kolonya istasyonu da ayni saa~te dan• 
Sözü burada kesip çıkarken kahve- sikisi verecektir.) 

ciye beş kuruş uzatıyorum; yarısını BÜKREŞ - 13.10 pli.kla operetle 
geri veriyor. Papuri. 14.30 - Plak konseri. 18.02 _. 

*** Mescidin önündeki meydanda çuval 

çuval zahire başında kadın ve erkek 
köyli..iler ve karşıki binanın kapısı 

üstünde "Zahire borsası'' levhası ..• Kı
sır topraklarından bire beş - on alan 

Sivas burada buğdayını, arpasını, mer
cimeğini satıyordu. 

Sivasta göreceğim çok şeyler vardı. 
şehrin her noktasından si"Vlrilen eski 
Selçuk eserlerine ve ızi,iz;el tarhlı bah
çelere dogru yoluma <ıevam ettim. 

*** 
ilk intibalarımı ve dUşlincelerimi 

gene sıraya koyuyorum: 

Yalnız ziraatle uğraşan geniş bir sa
hanın merkezi olan ve eski zamanlara 
aid fonksyonunu artık kaybetmiş bu
lunan Sivas şehri, elektriğine ve su
yuna rağmen, belediye hizmetleri ol
dukça geri bk şehirdir. Bütün geçti· 
ğim sokalarda harab kaldırımlar, bu 
kaldırmlardan sızan kirli sular, beyaz 
bir badana bekliyen kerpiç evler, ye
nice sokaklarında uçutan tozlar, yiye
cek eşyası satan dükkanlar, her şey,, 
bu fikırime iştirak ediyor. 

Bu mütaleanın yanlışlığını anlata
cak hadiselerle karşılaşmağı ne kadar 
arzu ederdim. Gözlerime gene Selçuk 
eserleri ve daha ileride, ovanın başın
da bir silo, demiryolu istasyonu ve is
tasyon yanında yükselen şimend1'.fer 
fabrikasının demirden iskeleti ilişi
}'Qr. "Sivas belki eski zamanlara aid 
fanksyonunu kaybetmiş köhne bir şe
hirdir. Fakat cumhuriyet Sivasın is
tikbalini hazırlıyor; ona yeni fonks· 
yonlar veriyor,'' diyorum. 

kestra tarafından hafif İtalyan mu 

20.10 - Mandolin orkestrası. 20.55 

muhtelif 11arkılar (Beethoven, ÇaykO 
Gluk v. s.) 21.20 - Oda musikisi (Be 
venden parçalar.) 
BUDAPEŞTE - 18.20 - Piyano k 

ri (Schubert ve Veber'den resitaller). 1 
- 19.30 - Taroııato alesi ve aigan or~ 
rası. 

LA YPZİG - 21 - "Modeııalon" 
stüdyo opereti. 23.30 - Halk iletleriYI' 
da musikisi kenteti. J 
PARİS - Kısa dalga: 6.45 den itib' 

vı~ .§!&6.tt\:,.\t.JŞ ,«kn ... itJtNcn .. ~~ ~ 
de., Saint - Saenı v. ı.) 

PRAÖ - 21.05 Çek filarmonisi ta 
dan senfoniler (Mozart ve Köchel'den}' 

STOKHOLM - 21.55 - Viyoloıı1el 
sitali. 23 - Danı musikiıi. 

VİYANA - 20.35 - Senfonik ko 
(Beethoven, Pfitzner, Stravinııky, Debil 
ve hafif konser (Hafif konser Graz i• 
yonu tarafından verilecektir.) Ric 
Wagner'in Tannhaeuser operası. 23 ve ı 
- Dans mulflıisi. 

Basılan mekteb 
kitabları 

Devlet matbaasının bas 
ta olduğu mekteb kitablarmdan 
him bir kısmı basılmış ve memleke 
her tarafına gönderilmiştir. Böyle 
le, mekteblerimizin ihtiyacı olan 
tablar, ders senesinin ü-,erinden 
geçmeden temin edilmiş bulunu}' 
Geri kalan kitablar da en kısa bir 

manda hazırlanarak gönderileee 

Kültür Bakanlığı; kitab tab 
tevzi işini büyük bir hassasiyetle 

kib etmektedir . 

ses, Beyoğlunda i§İtmeğe alııtığı bir Fransızca il• 
ona: 

bırakmış olma hissinin nostaljik işaretleridir. Deniz, ka· 
ranlıkta görülmez, fakat size aydınlıkta olduğundan da.. 
ha yakındır. Sizden ona ondan &İze bir şey kan§mış gi· 
bidir. Ulu ve engin unsur sizin hayatınızı kendi hayatı 
içine katmıştır. Öyle ki, elbiselerinizin altında bile ken• 
dinizi bir deniz tannsı gibi çml çıplak hissedersiniz ve 
yüreğinizin bütün üzüntülerini bir ağır örtü gibi üstü. 
nüzden atarsınız. Bu anda, sizin için her şey bir tatlı 

sürprizdir. l,te, karanlıkta bir taze kadın kahkahası .• 
Orta salonda bir genç kız p.iyano çahyor. Yaşamak ba!
lı başına bir sevinçtir. 

BİR SÜRGÜN - Y 000000, rica ederim mösyö dedi. Aydmbğı 
açık bırakın; ben karanlıkta uyuyamam. 

Doktor Hikmet bir kabahat işlerken yakalan• 
mıı küçük bir çocuk utangaçlrğiyle perişan, ar 
dınlığı açtı. Son tuvaletini yapan bir idam ma.hku• 
mu gibi soyundu. Asma kamara merdivenini, MI .. 
ta dizleri titriyerek tırmandı, yatağının için4' sin
di. 

Lakin şu saatte Doktor Hikmet için yaıamanın hiç 
de böyle bir manası yoktu. O, uzun ve can ıııkıcı müna· 
kaşalardan sonra nihayet kendisine verilen ikinci sınıf 
kamaralarından birindeki yatağı içinde karma kanşık 
düşüncelerle tedirgin sağdan sola, soldan sağa dönüp 
duruyordu. Dört yataklı ve tek pençereli bu dar kama
rada dört kişi idiler. Doktor Hikmet kapıyı açıp başını 
içeri uzattığı vakit bunlardan üçüncüsü henüz soyun
makta idi. Onun için bir müddet koridorda beklemeği 

tercih etti. Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı, ve 
tavandan bir takım su veya buhar boruları geçiyordu. 
Doktor Hikmet yatmazdan önce bir ılık banyoya gir
meği düşündü. Fakat bunun için kime müracaat ede
cekti? Kamarota nu O, §İmdi yüzüne bile bakmadan 
yanı başından geçti ve bu adamm kendisine o kadar 
ehemiyet vennez bir hali vardı ki ağzını açıp bir şey 

aöylemeğe cesaret edemedi. Süklüm püklüm kamarasm ı 
girdi. Bu cehennemi bir delikti ve büyük bir elektril. 
ampulünün yanında bir vantilatör, boş yere, dönüp du 
ruyordu. Yolculardan biri kıvırcık saçlı burma bıyıkl 

bir delikanlı anadan doğma çıplak yatmı§; yalnız şöylt 
gelişi güzel yatağın çarşafına sarılmıştı. Öbürü, gür VE' 

uzun sakallı kara yağız bir adam - mutlaka bir papas 
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olacak • koyu renk dokumadan bir nevi torba içinde ço. 
rapaız ayaklarını pençereye doğru uzatmıt horul horul 
uyuyordu. Doktor Hikmet'in yatağı çaprazlama tam bu 
papasm yatağı hizasında ve üat katta idi. Bir az evvel 
soyunan yolcu da iki yandan yırbnaçb bir kısa gecelik 
gömleği altmdan kalçaalrına kadar sıyrılmıt kıllı bacak. 
lariyle etinerek ıiltesine henüzyerleşiyordu. 

Bu vücudlarm hepsinden birden bir yağlı saç, bir 
y~rım yamalak yıkanmış ten kokusu yayılmakta idi. 
Bu koku kamaranın hemen her yanım kaplıyan kötü 
cinsten irili ufakh bavul ve çantaların fena tabaklanmıı 
deri kokusiyle birleıerek havayı, isim verilemez bir &İn
si taaffünle ağırlaştırmıştı. 

Doktor Hikmet bir müddet, uzun bir müddet ne ya
pacağını şaıırıp ayakta kaldı. Koltuğunun altında gaze· 
leleri, baımda fesile sağa sola bakıyor ve bu in - ya · 
takhanede geceyi geçirmek için işe nereden başlıyaca 
ğını bir türlü kestiremiyordu. Zaten ,bu, ömründe he 
men ilk defadır ki hiç tanımadığı kimselerle bir arad 
ıatacaktı. Doktor Hikmet ne çocukken yatı mektebiı 
1e kalmıf, ne gençliğinde koğuş hayatı geçirmiı, hatf 
1e de uzun müddet otellerde yatamağa alıımııtı. Hı 
ıusi ev, müstakil oda, daima kendisine yakın kadınlc.. 
tarafından hazırlanmış yatak, ondaki istarihat mefhu 
munu, bir takım değitmez mahrem itiyat ıartlanna bağ 

YAKUB KADRi 
lamııtır. Bundan on altı on yedi yıl evvel, akrabaların
dan birinin evinde yalnız geçirdiği bir gece hatınna 
geldi. Onu, evin çocuklariyle bir odada misafir etmiş
lerdi ve arkasına kendisinin olmıyan bir entari giydir
mek istemiılerdi de, o, bunu yatağı içinde gizlice 11yır
mıt ve sabaha kadar garib bir yeis ile yorganın altında 
hıçkırm.ııtı. 
Şimdi de yüreğinde tıpkı buna benzer bir yeis 

duyuyordu, Kendi kendine "geceyi, bari, çıkıb gü
vertede geçireyim.,, dedi fakat o kadar sırsıklam 
ter içinde idi ki, cesaret edemedi. Umidsiz bir ta
vurla gazetelerini yatağının üstüne fırlattı. Y avaı 
yavaı ceketini sırtından sıyırdı. Bir zaman onu 
asacak bir yer bulamadı. Sonra gömleğinin kolla
rını sıvadı, elini yüzünü yıkamak İsledi fakat la
vaboyu bir türlü kullanamadı. Bir defa, temizliği 
ıüpheli küvete dolduracağı su ile parmağını bile 
slatmaktan tiksinecekdi. Suyu akıtmak istese, bit 
tiyle muttasıl suya basması lazım gelecekdi. Son
ı yanında sabunu da yokdu. Vazgeçti. Artık kun
uralariyle pantolonunu çıkarıb olduğu gibi yat 
ıaktan başka çare kalmadığını anladı. Fakat he· 
Üz uyumadıklarını hissettiği iki yabancı adamın 
ınünde bu İ§i nasıl yapacakdı. Elini elektrik pri-
ı:ine götürdü ve düğmeyi çevirdi. Karanlıkta bir 

111 

Ertesi gün, (Nigere) vapuru Pire limanına vr 

rır varmaz doktor Hikmet"in ilk işi karaya çıkmak 

imkarunı aramak oldu. Kendisine bir kat elbi.-, 

bir kaç kat çaınaıır ve bir küçük bavul almak isti• 
yordu. El alem içinde böyle arkasında keten be
zinden buruşuk, kirli bir kostümle; başında bit 
kalıpsız fesle, eli kolu bo§, hapishane kaçkını bir 
serseri vaziyetinde dolaımaktan o kadar aıkı)mıft 
o kadar sıkılmı§tı ki, eğer bu limana varmak ünıi• 
di olmasaydı kendisini kaldırıp denize atabilirdi· 
Meğer yabancı bir muhitte kıyafet meselesinin 11• 

büyük bir ehemiyeti varmıı. 
l§te, herkes, ondan kaçıyor; adeta onun yakı

nında durmaktan çekiniyor. Kamara ve tabldot 
hizmetkarları bile ona bir nevi istihkar ile bakıyor 
lar; bütün hal ve tavurlariyle onun hizmetind• 
buluumağı bir zillet telakki ettiklerini gösteriyor
. ardı. Yemek odasında Metrdotel ona sabah kah• 
•altısı için yer vermek bile istemedi. Hatta on'1J 
cendiliğinden, boş bulub oturduğu bir sandaJya• 
Jan kaldırdı. Neden sonra batka bir garson geldi 

(Sonu var) 
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BİLİYOR MUSUNUZ Ki 1 

Bir insan neler yer ? 

MUSİKİ BAHİSLERİ .......................................................................... 

Bu sene anadoluda halk Gülmek ihtiyacı 
• 
sınema Radyo ve türküleri derlendi 

Rivayete ıöre, Marconi son haata
lığında yatak odaaına kadar giren 
bir radyo sesinden rahatsız olduğu 
vakit yanındakilere : 

- Bunun icadına ben aebeb ol
dum. Günahımı affettirebilmek i
çin, radyoyu susturabilmek çaresini 
çok aradım. Fakat bulamadım. O
nun için gözlerim açık gideceğim .• 

Demi§. Vakıa telsiz telgraf pek 
büyük icaddı. Dünyada mesafe 
mefhumunu adeta hazfetti. Hele 
Amerikadan Avrupatya gelen tay· 
yareci Parise salimen vardım diye 
Nevyorktaki eşine telsiz telefonla 
haber verdiğini gazetelerin yazdık· 
ları gün bütün dünya bu icadın bü
yüklüğü karımnda bat eğmiıdi. Fa
kat radyoların ifratı bu musiki ka
rikatüründen hoılanmıyanlarm tel
aiz telgraf mucidine rahmet oku
)'amamalanna aebeb oldu. Onun i
çin Marconi'ye İmad edilen &Öz 

bunun doğru olduğunu, kokunun 
gerçekten bir maddeşi bulunduğu
nu isbat ediyor. 

Bir ıeyin istikbali hakkmda önce
den tahminler yapmak tehlikeli ol
makla beraber, bu yeni icadm he
kimlikte istikbali açık olduğu ıim
diden iddia edilebilir : 

Kokuların bir çoğunda mikrobla
rı öldürmek hassası vardır. Sinema 
kokuları tahlil ettikçe bu hassayı 
bize daha iyi ve daha ince tafaila
tiyle öğretecek ••• 

Her insanın, her kadının, her er· 
keğin, her ırkın ve her hastalığın 
kendilerine mahsus ayrı birer koku
ları vardır. Şimdiki halde bunları 
biz burnumuzla aşağı yukarı ayırd 
edebiliyoruz. Bu kokuların aağhk 
derecesiyle de münasebetleri var· 
drr. Onları ayır<\ edemiyoruz. Bu 
sinema terakki ettikçe bi7.e oııları 
da fenni bir surelte ayırd ettirecek •. 
Bir insanın milliyeti pasaportundan 
değil, çıkardığı kokunun sineması~
dan anlatılacak, herkesin sıhhatı· 
nin derecesi kokusunun sinemas~~: 
dan belli olacak, hastalık vt.rdıgı 
kokunun sinemasından teşhis edile-

Amerikalılar da, almanlar gibi, 
istatistik meraklısıdırlar. Hemen her 
gün bize hakikaten şaşırtıcı istatis
tikler hazırlarlar. Mesela bir Nev
yorklu hekim, bir insanın hayatında 
ne kadar şey yediğini hesab etmiştir. 
İddiasına göre, mutedil iklimde yaşa
mış yetmiş yaşında bir adam ömril 
devamınca, 10.000 ila 12.500 kilo ek
mek, 12.000 yumurta, 14 ila 17 
ton et ve yağ, 5 ton balık, 15 bin kilo 
patates, 7500 kilo sebze ve aynı mik
darda meyva yemiştir. İçkilere gelin
ce, 70 yaşındaki adam 250.000 litre 
mayi içmiştir. Fakat en geniş hacim
deki istihlak - bereket versin ki para 
ile değil - havadır. Yetmiş senede bir 
insan iki buçuk milyon hektolitre ha
va teneffüs etmekteymiş. 

Bu rakamlarda memleketimiz için 
ufak bir tashih yapmak Uizım. Çün
kü ekmekten fazla patates yiyen bir 
türk tasavvur edemiyeceğimiz tabii
dir. 

Bu sene Kültür Bakanlığı beş mü
zisyen, bir teknisiyen.den mürekkeb 
altı kişilik bir heyetı, Anadolunun 
doğu ve cenub doğusunda halk tür
küleri ve oyunlarını pliiğa almağa 
memur etti. Ankara devlet konserva
tuvarı öğretmenlerinden Hasan Ferid 
Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Ce
mal Ergin, Halil Bedi Yöntken, Sı
vas lisesi müzik öğretmeni Muzaf
fer Süzen, Gazi Enstitüsü fizik asis
tanı Ariften mürekkeb olan heyet a
ğustos ortasından eyllıl sonuna ka
dar Sıvas, Malatya, Elaziz, Erzincan, 
Erzurum, Bayburd, Trabzon, Rize, 
ve mülahakatında beş yüz küsur halk 
türküsünü ve oyununu ptağa aldılar. 

di. Bu defa plakdan notaya alınacak 
türkülerin otantik olub olmadıktan 
hemen hemen kontrol edilebileceğin
den armonizasyonları emniyet ve selii
metle yapılabilecektir. 

3 - seyahatın belki en mühim ci
heti, heyette bulunan üç türk beste
karının yerli, öz müzik kültüriyle ya
kından hatta içinden temas etmiş ol
malarıdır. Madem ki, yeni türk müzi
ği, öz türk halk müziği üzerine isti
nad edecekdir. 
Şu halde türk bestekarının bu öz 

muzika kültürünü alması lazımdır. 
Batıda kompozisyon tahsil etmiş, ba
tı kompozisyon teknik ve estetiğini 
almış olan türk bestekarı ancak bu 
şartla yerli müzik kültürü almak 
öz müzik potasında hal olmak §ar
tiyle türkleşecekdir. Kan bakımından 
yüzde yüz türk olduğunu iddia eden 
bestekar, öz türk müzik kültürünü al
madıkça türkleşemiyecek, kanına rağ
men ecnebi kalacak ve bize beklediği
miz önemli eseri veremiyecekdir. 

Dünya hadiseleri o kadar ciddidir 
ki teneffüs ettiğimiz havada bile bir 
başkalık hissetmekteyiz. 1 spnnyol is
yanı veya entemasyonnl hnrbı ,yahud 
çin - japon silahlı dostluğu ne zaman 
başımıza bir iş açacaktır? Her sn ban 
gözlerimizi uğuştururken dört el i~e 
sarıldığımız gazete1erden bu sunlın 
ccvabml almak istiyoruz. 

Gazeteler bize beklediğimiz ceva• 
bı - iyi ki _ vermiyor; ancak yakılan 
§chirlcrin, öldürülen çocuk ve kadın· 
ların, yıkılan bütün bir medeniyetin 
hazin macerasını anlatarak sinirleri· 
mizi biraz daha geriyor. Bundan dola· 
yıdır ki suratlanmız asık, ruhlanmız 
bezgin ve fikirlerimiz ınşkındır. 

Nasıl ne§elenmeli? Nasıl gülümse. 
meli? Nasıl gülcbilmeli? 

Bir Avrupa gazetesi, bunu kendi o
kurlarından beklemekte olacak ki so
ruyor: "Bizi güldürerek altı lira ka· 
zanmak ister misiniz?'' 

• italyanlann dedikleri gibi - doğ
ru olmasa bile pek doğru olarak 
uydurulmuşdur. 

Bakınız, sinemanın mucidi Lumi
ere hakkında bunu söylemek müm
kün değildir. Şüphesiz, ainemanm 
ifratından da hoılanmıyanlar çok
dur. Ancak onların sinemaya git
memeleri kendi ellerindedir. insan 
aesli bir ainema yerine y~ın bir 
evde ~turmak yanlıılıiını yapsa bi
le evı değiştirebilir. Halbuki rad
yonun sesinden kaçmıya imkan 'Yok
dur, Nereye kaçsanız, hangi eve 
taımsanız radyonun aesi sizi bulur, 
y~zı odanıza, yatağmıza kadar aİ· 
zı rahataız eder. 

Sinema, kendini aevmiyenleri ra
hatsız etmedikten bqka ilim için 
büyiik bir yardımcı olmuıtur. insa
nın hareketlerini tahlil ederek fi
ziyolojiye, hekimliğe hizmetini ıüp
hesiz biliyoraunuz. Hele, Röntgen 
ıııklariyle sinemanın, vücudumu
zun içerisindeki uzuvlarıınızın işle
diklerini ne kadar iyi ıösterdiğini 
de dQymufsunuzdur. Geçenlerde 
Avrupaya uzak bir müstemlekede 
ameliyata muhtaç ve yerinden kal
dırılarnıyan bir hastaya oradaki 
lıekirnler, ne yapacaklarmı bileme-
Yince onlara, yapmalan la:um ge
len ameliyatm sinemada gösterilen 
rı 'iıi\1 örcllrgUiıu gizeteaeıolcüJuiu
nuz vakit ainemanm ine.an aailıiı
na faydasını elbette takdir etmiı
ainizdir. 

Şimdi ainemanm büyük bir fay
dasını daha haber veriyorlar. Fran
aada fizik profe.örü Devaux çiçek
lerin kokuaunu ainemaya almıı •• 
Bundan ne çıkar ? Demeyiniz. Her 
Yeni icad yeni doğan bir çocuk gi· 
bidir. Çocuk ileride belki hiç bir 
iıe yaramaz, fakat belki bir büyiik 
adam olur .•• 

Bu yeni icadın f aydaaını anla
mak için, onun büyiimeaini bekle
meğe de lüzum yokdur. Bir kerre 
ıairane bir icad. Gül kokuıunun ıi
nemaaı, Yasemin kokusunun sine
maıır. Sinemaların kocaman afiıle
rini hazırlıyan mütehassıslan bayıl
tacak ıairane ti.birler değil mi ? 

Bu İcad ilimde büyük bir fey İs
bat ediyor : Ancak burnumuzla 
duyduğumuz kokularm maddi bir 
feY olduğu ötedenberi tahmin edi
lirdi. Fakat bu tahmin - atom naza
riyesi gibi • yalnız aklımızla hük
mettiğimiz bir ıeydi. Sinema bize 

cek ••• 
Bunlar §İmdilik birer hayal, fa· 

kat bir« gerçek olması da pek 
mümkün. 

G.A. ............................................ ! 
BLIYOGRAFYA .................................................... 

SARI LACİVERT 
İstanbulda Fenerbahçeli gençler 

tarafından çıkarılan bu spor mecm.u
aaının ı sonteşrin tarihli sayısı bır
çok güzel haberler ve resimlerle çık-
mıştır. 

YAZYAGMURU 
İstanbul Şehir Tiyatrosu drama

turgu B. Mehmed Şükrü Erden, te
maşa vadisindeki çalışmal~rı yanın~a 
§iirler de yazmaktadır. ~ılhassa oz 
türkçe ile ,iir denemelerı yapa~ B: 
Erden, bunları "Yaz yağmuru., ısmı 
altında küçük bir broşür halinde neş
retmiştir. İçinde 3 şiir vardır. 7,5 
kuruş fiatla satılmaktadır. 

TORJC~fı{t~RUMll 
Tilrk Spor Kurumu tarafından 

gençliğin bedeni terbiyesine hizmet 
maksadiyle çıkarılan bu faydalı mec
muanın 25 ilkteşrin tarihli 69 uncu 
sayısı şu yazılarla çıkmıştır: Nasuhi 
hi Baydar: sporcular arasında, Haf
tacı: apor ahlakı, Vildan Aşir: Atle
tin dinlenmesi ve kış çalışmaları, at
letizm bahisleri: koşularda antren
man, Çağlar: yUrtimek, Türkiye ve 
muhtelif memleketlere aid spor ha
berleri ve gilzel resimler. • 

FiKiR HAREKETLERl 
30 ilkteşrin tarihli 210 uncu sayı

sında şu yazılar vardır: C. Bengle: 
Çağdaş naturalizmin üç temel direği, 
Frank H. Hankins: Tentonisıne, Hü
seyin Cahid Yalçın: Meşrutiyet hatı
raları, Andre Gide: hakikatin sesi, 
Lucien Romier: asrımızın derin dra
mı, G. Mosca: siyasi mezhebler tari
hinde mühim simalar: Etienne Gabet, 
Oscar Wilde'in Sabone'si hakkında, 
Will Durant: Filozoflar hayat ve 
mezhebleri, Chavijo: Timurun sara
yında bir ispanyol sefiri, kitablar a
rasında, küçük notlar. 

••• 
En çok telefonu olan 

yer? 
Tutulan istatistiklere göre en faz

la telefon kullanılan memleket birle
şik devletlerdir. Burada 100 nüfusa 
isabet eden telefon mikdarı 13.4 dir. 
Fakat bütün Amerika şeh.irleri için
de Vaşington bu hususta başta geli
yor. Çünkü burada üç nüfusa bir te
lefon isabet etmektedir. Amerikadan 
sonra en fazla telefonu olan memle
ket İngiltere (% 5,1) sonra Fransa
dır (% 3,3). 

Fakat dünyada en fazla telefonu 
olan bir Vatikan sitesidir. Burada 
700 nüfusa mukabil 600 telefon maki
nesi vardır. Her jandarma ve nefere 
de bir telefon düşmektedir. 

*** 
Elmas kolleksiyonu 

Kolleksiyon yapmak, insanlar ara
sında yaygın hastalıklardan biridir. 
Kimi pul toplar, kimi para, kimisi el 
yazısı. Fakat size bu toplama mera
kının daha garibini söyliyelim: Jo
hannesburg'da Hodgson isminde biri 
de elmas kolleksiyonu yapmaya başla
mış ve muhtelif renk nüanslar'd~ tam 
35 muhtelif parça toplamıştır. Dunya
nın bu sahada tek kolleksiyonu sayı
lan bu elmaslar şimdi bir amerikalı 

-~~------.-~ ............... 
'haikbunlar;n Detroit müzesinde teş-
hir edilmesini beklemektedir. 

*** 
Şirley Templ'in rakibi 
Amerikalılar, şimdi, meşhur küçük 

yıldız Şirley Templ'e müthiş bir ra
kib keşfetmişlerdir. Damarlarında ay
nı zamanda çinli, İspanyol ve Ameri
ka yerlisi kanları dolaşan bu minimi

ni Thora Thomas adını ta~ımakta ve 
henüz altı yaşında olmasına rağmen 
ata binmekte, tenis oynamakta ve 
rumba dansını mükemmel becermek -
tedir. Bu yıldız namzedi bacağına 
bakmadan üç dil konuşmaktadır: in· 
gilizce, İspanyolca ve fransızca. 

••• 
Hayat kurtaran 
sinema 
Sinemanın hayatı kurtarmak husu

sunda rol oynıyacağı hatırınıza gelir 
miydi? 

Amerikanın Kolumbiya eyaletin· 

Hayat, sen ne güzelsin! 
Konyaya büyük caddeden, cebinde 
bol parası olanların isteye isteye geç
tikleri geniş caddeden, lstanbuldan 
geçmek suretiyle dönmeğe karar ver
dim. Sonunda, Konyaya kadar şimen· 
düfer paramı baban gönderdi- Yo· 
rulmuştum •.• Dinlendim ••. Tekrar ma
ceraya atılmak arzusunu duyduğuın 
zaman küflenmiş olduğumu anladım. 
Vilayet hayatına alıtmıştım: Her ;ün 

-4-
Kendimi tanıtayım 

Nakleden: N. 8, 
- Kı,ın buralar naaıl olur, bilir 

ı111sin? Fakat bilmediğin ıüphcsiz .... 
- Alıpnağa çalışırım... · 
Hemen sözUmü kesiyor: 
- Ben ne olacağını tahmin ediyo

rum: altı ay geçmeden çiftliği satı· 
lığa çıkarırsın •. 

Ben bu iddiayı redde hazırlanır
ken o devam ediyor: 

- Bence, pek de yanlış bir hareket· 
te bulunmuş olmazsın • 

Kadehi yarısına kadar boşaltırken: 
- J\h bilmiş olsaydım .•• Ben de bu 

memlekette böyle çürüyüp gitmez· 
dim yal 

Sırrı amca, karanlıklarda lambala
n parıldayan Konyaya doğru açık 
pencereden yumruklarını ııkıyor. 

Eseflerini anlayarak onu te•elliyi 
vazife bil yorum: 

- Fakat •.•• Sırrı Amca ••• Eğer işit
miş olduklarım doğru ise vaktiyle siz 
pek ala eğlenip gülmUşünUz .. Olduk
ça gezip tozmuşunuz.-

Gözleri parlıyor: 
- Evet, Seyhan hikayesini hatır

latmak istiyorsun, galiba ... Bu hika-

yeyi biliyor musun? s.ırrı amcanın kahve, tavla, domino, ara sıra bezik, 
ba'ından &eçenleri kim öğrenmedi ki 1 her akgam rakı .••• Vilayet dedi kod ula· 
yavrum: sana bir gey söylesem inanır· rı, umumi meclis seçimleri ve saire, 
mısın Adanada mesud olduğum ka- artık beni buradan bir tarafa kımıl
dar hiç bir zaman mesud olmadım. datmaz oldu. 
Yirmi dörtyaşında idim ve kazan-. Daha sonra, anam ihtiyarlamıştı, 
cım yerinde idi. Ama :anma ki .~- yalnızdı .... Yanından ayrılmıyarak iş
az~cıını o sıtmalı topraklardan temın lerin görmek istedim. Daha doğrusu 
eöıyordum. Hayır, Adanada bir evim tenbelleşmiştim .•. Fakat böyle hareket 
va.rdı ki bir kumarhane haline getir- etmemeli idim, hati ettim.. 
~ıtiın. Her akgam aldığım manolar Demindenberi kendi kendine, sayık
k~m bilir kaç pamuk balyasını eritir- lıyormuş gibi, konuşan Sırrı amca 
dı I ..• _ birden bire bana döndil: 

Sırrı amcanın elleri, sanki hala al- - Sen c.e hata ediyoraun ... Çünkü 
tınları kavrıyormuş i!ibi, masanın ör- sen de Sırrı amca gibi olacaksın, ona 
tüıil Üzerinde ııkıldı. benzeyeceksin, fU farkla ki onun 

- Kadınlardan bahsetmiyorum: gençliğinde yapmıı olduklarını yap· 
Her cineten ve her renkten kadınlarla mamıf olarak .... 
dilşU kalktım. İçlerinde arabı, rumu, Kalktı, odada geniş adımlarla do
fella?ı ve hatt! .. çingenesi vardı; fa- laşmağa başladı. Susugum Sırrı am· 
kat, ıı~ianasız, hepsi güzel ve gençti. cayı sinirlendirmiş olacak ki sesini 
Acaıb sahneleri anarak yüzü kıp biraz daha yükselterek devam etti: 

kırmızı olurken: - Demek, sence, hayatta yapılabi-
- Daüssıla denilen şeyi bilir misin? lecek tek şey bir böcek gibi kozanın 

İşte zevk ve sefanın çeşidlisi arasın- içine gizlenmektir. 3albuki böcekler 
da bu hastalığa tutldum. Anamı ve bizden daha anlayışlıdırlar: Zira ka· 
Konyayı özlemek hastalığına .••• Fakat nadlandıklan gün mahpeslerinin ci 

ı _ Armonizasyon materyali ve 
Bu çok teferruatlı, ağır makineler

le çalışmak kolay olmamışdır. Fakat 
işin ehemiyeti ve zevki bu müşkilatı 
hiç hissettirmemişdir. Derleme azası 
bir çok yerlerde makineleri bizzat 
kendileri indirmiş, bindirmişler, bil
hassa uzun yollarda mikrofonları a
raba içinde yüzlerce kilometrelik me
safelere kucaklarında taşımışlar, ve 
onları canlarının bir parçası imiş gi
bi korumuşlardır. 

Bu seyahat üç bakımdan büyük ö
nemi haizdir : 

1 _ Folklor, bakımından seyahatte 
nevi, form, tonalite, ve ritm itibariy
le çok orijinal türküler ve oyunlar 
plağa kaydedilmişdir. Bunların tas
nif ve tesbitinden türk muzik folk
loru çok faydalanacakdır. Bu ve bun
dan sonra yapılacak seyahatlar neti
cesinde türk halk türküsünün siması 
ve karakteri bütün hüviyetiyle tesbit 
edilecekdir. 

2 _ Armonizasyon materiyali v~ 

kompozisyon bakımından. 
Toplanan türküler korolar ıçın ar· 

monize edilecek, türkülere piyano ve 

orkestra refakatleri yazılacak, dans
lar, piyano ve orkestralara göre 

tanzim olunacakdır. Bestekarlar bu 
otantik parçaları kompozisiyonlarına 
esas materiyel olarak alacaklar, onla

rı tevsi edecekler, ide'!-lize edecekler, 

bu suretle vokal, endüstriyel öz türk 
es'erıen lm;yuana "gcıccekdıı. 

Ankarada Uç tiirk bestekarı geçen 
yıllarda, İstanbul konservatuvarının 

vaktiyle toplayıb neşrettiği türküler
den bazılarını korolar için armoni-

ze etmişlerdi. Fakat bu türküler kül
tür bakanlığınca otantik görülmemiş-

de, bir yavru dünyaya getiren genç 
bir anne, ağır ve bulaşıcı bir hastalı

ğa yakalandığı için, doktorlar, zaru

ri olarak küçüğü ondan uzaklaştır

mışlardır. Fakat zavallı annenin, 
humma nöbetleri arasında mütemadi
yen yavrusunu sayıklamakta ve onun 
ayrılığına tahammül edememekte ol
duğunu görenler çocuğunu tehlike
sizce ona göstermek için sinema va
sıtasına baş vurmuşlardır. 

Minimininin muhtelif poz ve ha
reketleri filme alınmış ve bu film, 
her sabah hasret çeken anneye göste
rilmeye başlamıştır. Bu şifa verici 
sahnelerin tesiriyle genç anne kısa 
zamanda iyileşmeye yüz tutmuş ve 
şimdi nekahat devresine girmiş. 

darlarını delerek hUrriyetlerini ele al
mağı bilirler .• Sana gelince: Sen, mes· 
lerini giyecek, eline tesbihini alacak 
ve her akgam, gördüklerin gözlerinde, 
yatak odana çıkarken bağıracaksın: 
"Kızlar, ihlamurumu kaynattınız mı?'' 
İşte hayatının umumi hatları ve işte 
onun son hududu .... 

Masaya vurarak fikirlerini bir ker
re daha teyid etti: 

- Ben tehlikeyi sana göstermiş O· 

layım da ... Geçirdiğim ve senin geçir
meğe hazırlandığın hayatın mahiyeti
ni teşrih etmiş olayım da... Ötesini 
artık sen düşün .• 

Sırrı amca belki kendini dilşüne
re~ ~ana acıyor, fakat hayatı da gün
lerını hoşça geçirmekten ibar-et sa
nıyor. 

Ben istikbalimi bir nizama tabi 
tutmak istiyorum; o bu tasavvurun 
üzerine istiklal ve ihtilal rüzgarını 
üfürüyor. Kendimi korumak istiyo
rum: 

- Niyetim burada, ateşin başına 
geçib gazete okamak değildir, amca. 
Çiftliğimi işletirken ben de çalışıb 
terliyecek ve •. 

Attığı kahkaha sözlerimi ağzıma 
tıkıyor : 

- Çalışmak ha 1 Yapacağı işe ça
lışmak adını veriyor. Çiftlikte çalış
mak 1 Eğer bu çalışmaksa bir Ford
un veya bir Bergson'un çalışmasına 
ne isim vereceksin ? Bunlar gök yü
zünden yer yüzüne sepetle inmemiş
lerdi ya. Onları taklid için hangi 

Altı liraya bir gülünç fıkra! 
Gazete, her hafta sonunda. o hafla 

gönderilip neşredilen ve beğenilen 
fıkraya altı lira verecektir • 

Bu fıkralardan bir ikisini nakle • 

delim: Yerli müzik kültürü alan ve bu 
kültürü en çok temsil eden, etmeğe 
istidadı olan. adeta bu işe elverişli 
yaratılan türk bestekarıdır ~i bize 
beklediğimiz türk eserini verebılccek
dir. Kültür bakanlığı bu seyahatta 
bilhassa bestekarları seferber etme
siyle büyük bir isabette bulunm~ş: 
dur. Dünyanın her tarafında mıllı 
bestekarlar, milli, yerli müzik kültü
rü almalariyle ancak millile~miş ~e 
bin netice beynelmilelleşmışlerdır. 
A vrupada bir çok devletler, besteka~r
larmı halk türkülerini toplamaga 
göndermektedirler. 

"Sınıfta öğretmen, ölmezlerden 
bahsederken talebeden misal istedi. 
Babası Mussolini'nin sarayında sof• 
rncı ba§ı olan Ciovani ayağa kalka• 
rak 

Bunun memleketimizde de böyle 
yapıldığını görmek bizi çok memnun 
etmişdir. Koca Anadolu türk beste
karı için ebedi, bitmez tükenmez, mu
azzam bir kaynakdır. Türk bestekar
ları bu kaynakda yıkanacaklar, hayat 
bulacaklar, ve bize beklediğimiz öz 
eserleri vereceklerdir. 

Anadolu halk türkülerini ve oyun-
larını derleme seyahatları, bu türkü
ler ve oyunlar tamamen taranıncıya 
kadar daha uzun seneler devam ede
cekdir. Gelecek defalar oyunlar için 
film makineleri de kullanılacakdır. 
Du işlerde memleketimiz çok geç 
kalmışdır. Fakat zararın neresinden 
dönülürse kirdır. Şuurlu ve ısrarlı 
mesaiyle zararı telafi etmeğe çalışa
cağız. 

Derleme hareketi, faydalı başka ne
ticeler de vermişdir. Konservatuvar 
dahilinde bir folklor ar§iV ve labora
tuvarı tesis •dilmişdır. Bu müesse
sede makineler daima monte edilmiş 
bir halde bulunacak ve plaklar üze
rinde çalışılacakdır. Toplanan ve da
ha toplanacak olan plaklardan zengin 
bir arşiv vücude getirilecekdir. Ayrı
ca türk folkloruna dair yazılmış yerli 
ve yabancı bütün eserler, hatt8. muka
yeseli folklor çalışmaları için türk 
folklorunu alakadar eden yerli ve ya
bancı bütün neşriyat toplanacak ve 
onlardan bir kitabhane yapılacakdır. 

Bunlardan başka bu müessese dahilin
de birde yerli sazlar müzesi kurula
cak, Anadolunun bütün yerli sazları 

toplanacak bilhasaa ölmüş aşıkların 

sazlariyle eski sazlar aranacak ve 

müzeye mal edilecekdir. Hutasa, türk 

mucizeyi bekliyorsun ? 
"Pariste yıllarca \1ldın ve onun 

ateşi ile kavrulmaktan kendini kur
tardın. Fakat hafızanı biraz yokla : 
Orada görmüş olacağın pırlantalar 

içindeki güzel kadınlar ~ibilerine 
pırlantalar hediye edebilmenin hasre
tini hiç hissetmedin mi ~ Bir iki ı;e
ne evveline kadar İstanbulda idin : 
Otomobiller, köşkler, yalılar, aprt· 
manlar sahibi olanların, önlerinde 
saygı ile iki büklUm olanlara, dile· 
diklerine saadetin her tUrlüsünü bol 
bol ihsan edenlere, hiç olmazsa imre
nerek bakmadın mı ? Bunların sen
den fazla neleri var? •• Biraz talihleri ... 
Evet, fakat çalışıb bütün bunlara 
temellük etmiş olduklarını da düşün. 
medin mi ? 

- Bir gün benim de çahşmağa baş 
lamayacağımı size kim "haber verdi, 
amca? 

- Oğlum, anlaşalım: Çalışmak var· 
dır, gene çalışmak vardır. Baban ken· 
dini zahmetlerin çefidlisine koşarak 
karısını da kendi gibi çalıştırarak ve 
seninle uğraşmağa bile vakit bulamı 
yarak öldü. Buna istersen sen çalış· 
rnak adını ver. Asıl çalışmak çalış· 
mağı ve çalıştırmağı bilme~tir. .. • 

Bir dakika durdu; aankı teredduc 
ediyordu. Sonra, kararını vermiş bir 
adam tavriyle devam etti: 

- Çocuğum, dünyada iki nevi in· 
san vardır: Enayiler ve açık gözler. 

Birincileri tarife ne hacet 1 ikincile 
re geli"ce: bunlar onları verimli bi-

- General Balbo, dedi. 
- Ne dedin? General Balbo'mu? 
- Evet, Bay öğretmen, babam 

bana dedi ki Ducc, her gün kendi 
kendine bağırıyonnu§: "Bu Balbo Rr• 
tık ölmiyecck mi?" 

Bir başka fıkra: 
" Sinemada iki buçuK maunesıne 

bir müşteri gelerek bir yere otu~ ~u. 
Arkasından bir başkası gelerek bırın
cinin yanındaki kanapeyc yerleş~i. 

Birinci seyirci ikinciye: - Dıkkat 
etmiyerck şapkamın üstüne oturdu• 
nuz. Lütfen kalkar ve vapkanu bana 
verir misiniz? 

ikinci seyirci - Daha sinema baş• 
lamadr bile; gideceğiniz zaman kaL 
kar, ıapkanızı veririm." 

Bu fıkralardan hangisini begenır 

de altı lira verirsiniz? 
Bunlar yanında mesela bizim Nas· 

reddin Hoca fıkralarının en az gülün
cü altını§ lira eder. 

Fakat Nasreddin Hoca zamanı• 
mızda yaşasaydı nükteleri acaba alt
nu§ kunış eder mi idi - N. B. 

folkloru namına bu suretle çok hayır
lı, faydalı bir kurum meydana gele· 
cek, ve tilrk müzik folkloru üzerin

de çalışmak istiyen herkes bu labora· 

tuvarda çahşabilccckdir. 
Derleme hareketinin diğer hayırlı 

neticelerinden biri de, senelerce süre· 
cek olan, bu seyehatlar neticesinde 
türk müzik folkloru sahasında, bazı 

folkloristlerin yetişeceğidir .. Seyaha· 
ta bestekarlar yanında, bestekar olmı

yan müzisyenlerde iştira~. etmekt~. v_o 
onlar işi bilhassa etneloJık ve mUl!:ı· 
kolojik bakımdan takib etmektedir-

ler. 
Cumhuriyet, milli türk müzik oku-

lunun istikbali için, en hayırlı te.d
biri almıştır. Türk müziği bu tedbır
den çok faydalanacaktır. 

Halil Bedi YÔNETKER 

re tarla gibi ekerler, biçerler ve satar
lar. Sen açık göz olacksm. Hüsam O• 

ğularının sonuncusu biraçık göz ol· 
mak lazımdır; anladın mı? 

"Şu prensibe güveneceksin: Servet 
muhafaza edilmez; çünkü zamana ta
hammül etmez; kar topunun aksine o
lark yuvarlanırken ufalır. Madam ki 
senin servetin de dağılmağa mahkfım
dur, ondan istifade edecek olan ken· 
din ot .... 

"Muvaffak olmak istiyorsan oyu
nunu gizle ... İyi kalbli. bir a~am gibi 
görün .. Her enayi senı kendınden e
nayi sansın.. yüzde doksanı kıskanç 
olan \nsanları biiJbl\tün kıskandırıb 
kendine düşman etmekdense münas•
bette bulundukların üzerinde şöyle 
böyle bir adam tesiri bırakmağa çalış. 
Hakiki dostlarının yanında bütün 
kıymetini meydana vurabilirsin . On
ların sadakct ve hürmetini daha kuv· 
vetle cezbedebileceğin için ... 

"Çalış ... Fakat başkalarının naza
rında her şeyi yapan sen olma .. Zih· 
nini, zekflnı kamçıhyacak 'eğerli iş
lere hasret ... 

"Mesela : Zengin bir adam tanı· 
yorsun. Karşısında kalbinden şunları 
geçir : ., Servetinin bir kısmı neden 
benim olmasın ? Fakat nasıl ? Mese
le bunun yolunu bulmaktadır.,. Bu
nun tek yolu da ahlfikın belki derhal 
tasvib etmiyecegi, fakat kanunun 
pek doğru bulacağı yoldur. 

(Sonu var) 
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Kamut~yda mevcud kanun layihaları 
Memurlar nasıl 
maaş alacaklar 

İnhisar memurları 
ve maaş dereceleri 

Kamutay, beşinci seçim devresinin üçüncü toplantı yılı çalış

malarına başladı. 

Devlet memurları maaşlarımn tevbid ve tea.. 
dülüne dair olan 1452 sayılı kanunun bazı madde
leri değiştırilmektedir. 

Hazırlanmış olan projeye göre hakimler, mu
allimler dahil; zabitler ve askeri memurlar hariç 
bütün devlet memurlarının maaşları 15 dereceye 
ayrılmaktadır. Birinci derecenin asıl maa§t 150; 
on be~inci derecenin asıl maaşı 10 liradır. 

Birinci derece 150, İkinci derece 125; üçüncü de
rece 100; dördüncü derece 90; beşinci derece 80; 
altıncı derece 70; yedinci derece 60; sekizinci de
rece 50; dokuzuncu derece 40; onuncu derece 35; 
on birinci derece 3z; on ikinci derece 25; on üçün
cü derece 20; on dördüncü derece 15; on beşinci 
derece 10 liradır. 

İnhisarlar umum müdürlüğü kadrosuna dahil dai
mi memur ve müstahdemlerin seri ve dereceleriyle 
aylıklarr, yeni esaslara bağlanmaktadır. Bu esaslara 
göre inhisarlar umum müdürlüğünde en çok ücret 
birinci derecede 700, en az ücret 19 uncu derecede 
20 liradır. Devlet memurlarına kanunen verilmekte o
lan mesken tazminatı, inhisarlar umum müdürlüğü
nün Ankarada oturan memur ve müstahdemlerine 
aynı hüküm ve nisbetler dairesinde verilecektir. 

ikinci toplantı yılında başta Montrö ve H;ıtay olmak üzere dış 

ve iç politikamızın, yurdu mesut ve güler yüzlü edecek sayısız 

eserlerini milletin ve tarihin huzurunda vesikalandıran Kamu 

tay; acaba bu devresinde bize, bu güler yüzlülüğü ve saadeti ar. 

trrmak için neler verecek? 

Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on bi
rinci derecedekiler 2,8 ve altıncı, on ikinci, on ü
çüncü derecedekiler üç, dördüncü, beşinci derece
dekiler 3,2; on dördüncü derecedekiler 3.4; Bi
rinci, ikinci, üçüncü, on beşinci derecedekiler dörl 
emsaliyle darb edilip hasıllar maaş olarak verile
cektir. Bu maaşlar tekaüd aidatı maktu vergi ve maa
rif vergisine tabi değildir. Damga pulu ve memurların 
yol vergileri diğer mükelleflerde olduğu gibi tahsil 
edilecektir.· 

İnhisar memurlarının maaş baremi şu şekildedir : 
600, 500, 400, 350, 300, 275, 25, 225, 200, 175, 150, 125, 100, 
90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 lira. 

Bir derecede iki sene kalan memur ve müstahdem
lere aşağıdaki esaslara göre kıdem zammı verilecek· 
tir: Sicili müsaid olan ve bulunduğu derecede iki se

neyi dolduran, her memur ve müstahdeme aylığı de
recesinin en yüksek miktarına varıncaya kadar cum
huriyet bayramında bir senelik kıdem zammının iki 
misli verilecektir. Bu suretle verilecek kıdem zam
ları cumhuriyet bayramını takib eden ikinci teşrin a
yınrn başından muteber olacaktır. 

Sizin daha rahat ve memleketin daha bayındır, hazinenin daha 

dolgun, vatandaşın daha çok kazanır olması ve çocuklarımıza 

daha modem ve ileri bir yurd bırakmanız için, bakınız, neler ha

zırlanmıştır: 

Harcirah, vekalet tahsisatiyle, hastalık, askeri hiz
met için ayrılışta, mezuniyette kadro açığında veri
lecek ücret ve tazminat ayrı bir nizamname ile tayin e
dilecektir. 

Endüstrimiz, yurda 
En iyi ve en 

Mütehassıs amele 
yetiştireceğiz! 

Müzelerimizi nasıl gezeceğiz! 
Hükümet, müze ue milli saraylar

dan alınacak duhuliye ücreti hak
kında bir kanun projesi ha:zarlamıf
tır. Bu projeye göre Topkapı müze
sile milli sarayları ziyaret edecek o
lanlardan ellişer, Ayasofya müze-

Sanayileşme hareketiyle beraber sanayiin muhtaç olduğu işçi ele
manlarının yetiştirilmesi keyfiyeti bir devlet meselesi haline gelmiştir. 

Ucuz mal verecek ! 
Her gün inkişaf eden sanayiimizde en iyiyi ve en ucuzu elde sinden yirmi beş, diğer müzeleri 

etmek prensip ve hedefleriyle büyük tedbirler alınmak üzeredir. zJyaret edecek olanlardan onar ku-
lktısad Vekaleti endüstri faaliyetinin rasyonel ilerlemesi gaye- ruş duhuliye ücreti alınacaktır. Sıhi

siyle gerek hususi serm&.feli olan gerek sermayesinde kısmen veya ta- ye müzelerini ziyaret edecek olan
mamen devlet iştiraki bulunan vasıtalı veya vasıtasız kendisine bağlı lordan ücret alınmıyacaktır. Bütün 
bütün müesseselerin işletme, idare ve işleme şartlanm ve ekonomik mekteb talebesinin muallimlertle 
vaziyetleri·ni, ve bu maksadla bunlara aid evrak ve vesikaları tet- birlikte ve beraberce müzeleri gez· 

Büroda çalışan memurları hariç olmak üzere bir senede kullandığı 
işçilerin, fen memurlarmın ve usta başılarmm - müstahdemler dahil, -
gündelik vasatisi yüz ve daha fazla olan sınai müesseseler işçi, çırak 
ve ustalarına mesleki bilgilerini artırmak üzere kurslar açacaklardır. 
Aynı sanayie mensub olan ve birbirinden azami yüz kilometre uzak
lıkta bulunan müesseseler müşterek kurs açabileceklerdir. Devlet De~ 
miryollan atölyeleri bu hükümden müstesna tutulmaktadır. 

kik etmeye salahiyetli bulunmaktadır. mesinden para alınmıyacaktır. 
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Bütün sene devamlı surette fa ... 
aliyette bulunmayıp 6 aydan az ça
lışan ve mevsime bağlı mahsul iş
liyen fabrikalar ve bunların mamô.-

Yapılan tetkik neticesinde görü-
len noksanlıkların ıslahı lktisad Ve· 
kaletine vasıtalı ve vasıtasız bağlı 
olan sanai müesseselere lktisad Ve
kileti tarafından emredilebilir. lk
tiaad Vekaleti, yapılması lazmı ge
len ıslahatı hususi müesseselere tav
siye eder. 

Bu müesseseler, vekaletin istediği 

maHlmatı vermeye ve göndermeğe 

mecburdurlaL İstenilen malfımatı ma
zeretsiz ve muayyen müddeti zarfın
da vermiyen veya noksan ve yanlış 

bildiren şahıs, şirket ve müesseselerin 
müdür veya mümessilleri 5 liradan 25 
liraya kadar para cezasiyle cezalandı
rılacaklardır. 

Bu kanunun tatbiki icin iktisad ve
kaletinin tayin eylediği memurlar 

3008 numaralı endüstriyel ma!Umatın 
maliyet ve satış fiatlarınm kontrol 
ve tesbitiyle alakalı kanundaki salahi
yet ve mesuliyetleri haizdirler. 

Yabancılar 
yurdumuza 

nasıl 
girebilecek? 
Yabancıların yurdumuzda ikamet 

ve seyahatleri yeni kayıdlara bağlan· 
maktadır. Pasaport kanunu hükümle· 
rine uygun bir şekilde gelen her ya
bancı için türk kanunları ile tayin o-

lunan şart ve kayıdlar dairesinde 
Türkiye<le ikamet ve seyahat serbest 
bulunmaktadır. Yabancılar Türkiye
ye geldikleri tarihten itibaren ilk 
tevakkuf eyledikleri şehir kasaba 
~eya köylerde 24 saat için<le bu
lundukları yerin polis veya jandarma 
karakoluna beyanname vermeğe mec-

bur tutulmaktadırlar. Türkiyede on 
beş günden fazla kalacak yabancılar 
bu beyannameden başka imzalı diğer 

bir beyanname vererek ikamet tezke
resi alacaklardrr. İkamet tezkereleri 
iki aylık veya bir yıllık olmak üzere 
iki türlüdür. İki aylık ikamet tezke
releri üç, bir senelik ikamet tezkere
leri 6 türk lirası harca tabidir. Devlet 
müesseseleri ile belediyeler tarafın
dan kullanılan yabancı mütehassısla
ra daireleri tarafından gönderilecek 
beyannameler üzerine emniyet işleri 
umum müdürlüğünce birer hüviyet 
cüzdanı verilecektir. Dahiliye vekale
ti memlekette kalmasını umumi emni-

Hava hücumlarına karıı 
• 

müdalaa hazırltklari 
Hava hücumlarına kartı pasif müdafaa tedbir

leri alınmaya başlanacaktır. Devlete aid binalarda 
ve müesseselerde genel kurmay başkanlığının tan
zim edeceği koruma planına ve talimabna göre 
aid oldukları vekaletlerce korunma teşkilat ve te
sisleri kurmak mecburi olmaktadır. Valiler ken
di mmtakalan içinde korunma plan ve talimatı 
mucibince bu tedbirleri almak ve gerçekleştirmek· 
le mükelleftirler. Şehir ve kasabalarda bu İ§İ bele
diyeler yapacaklardır. 

Evkaf, imtiyazfı şirketler, bankalar, devlet 
sermayesinin alakalı olduğu bütün sınai ve diğer 
müesseseler, halk hizmetlerine yanyan cemiyet 
ve müesseselere aid binalarla hususi mekteb 
ve b~uai hastaneler de kendi hesablanna pasif 

Vakıflar 
idaresinin 
teşkilatı 

Cemiyet hayatımızın en eski ve en 

tarihi müessesesi olan evkafın bugün

kü ihtiyaçları karşılamak üzere kurul· 

mus olan teşkilat ve vazifeleri tayiı 

ve tesbit edilmektedir. 
Yeni teşkilatma göre vakıflar u 

mum müdürlüğü kanun ve nizamlarl· 
kendisine verilen vazifeleri görmeklr 

mükellef. Başvekalete bağh hükmi 

şahsiyeti haiz, mülhak büdce ile idare 

olunur bir devlet müesseessidir. Va· 

kıflar umum müdürlüğü merkez teş· 

kilatı bir muavinlikle teftiş heyeti, 

hukuk müşavirli~i. inşaat müdürlüğü, 
muhasebe müdürlüğü, mülh;:ıl< vakıf-

lar ve muamelat müdürlüğü. varidat 
ve tahsilat müdürlüğü vakrf paralar 

müdürlüğü, emliik ve arazi müdürlü
ğü. toprak ,maden ve orman işleri fen 

müdürlüğü, zat ve yazr işleri müdür

lüğü, vakıf kayıtlar müdürlüğünden 

teşekkül etmektedir. 

yete, siyasi ve idari icablara muzur 
saydığı yabancıları vereceği muayyen 

müddet zarfında Türkiyeyi terke da

vet edebilecektir. 

koruma teşkilat ve tesisleri yapmak ve bunların 
vasıtalarını hazrrlamakla mükellef olmaktadırlar. 

Yukarıdaki :ınaddeler dıtında kalan hususi mü
esseselerin ve evlerin hava koruma tertibatını ve 
şahsi korunma tedbirlerini almak ve vasrtalanm 
temin etmek mecburi olmaktadır. Bu mecburiyet 
sahiblerine ve tahısların kendisine aiddir. 

Bu tedbirlerin nerelerde ve ne tarzda alınacağı 
hususi bir talimatnameye göre teshil olunacak
tır. Hava hücumlarına aid yapdacak tatbikat için 
verilecek emirlere her şahıs ve müessesenin riayeti 
mecburi olacaktır. Bu korunma tedbirleri için 
hususi idare ve belediyeler büdcelerine yardım na
miyle devlet büdcesinde açılacak fasla para kona-
caktır. 

latının ambalajlarını hazırlıyan mü
esseseler bu kanun hükmüne tabi 
olmıyacaklardır. 

Kurslar çırak işçi ve ustalar olmak 
üzere üç kısımdır. Kura müddeti çı

raklar için çalışma zamanı içinde, 
"\'~" 'W \.. wu~...,.•-• - .lo Jı 1 - ---· 

şındadır. Bu kurslar sebebiyle fabrika 
sahibi çırağın kanunun tatbiki tari

hinde aldığı ücretinden tenzilat yapa
mıyacaktır. Tedrisat müddeti haftada 
asgari 6 saattir. Kurs, nihayetinde 

kursa devam eden işçiler imtihana ta

bi tutulacaklardır. Bu imtihanda mu

vaffak olamıyanlar ertesi sene tekrar 

devam etmek mecburiyetindedirler. 
Bu kursların taliln heyetleri maa
rif vekaletince hazırlanacak bir tali· 

matnameye göre vilayet kültür direk

törlerinin tertibi ve vilinin tasdiki ile 

müessese sahibleri tarafından intihab 

ve tayin olunacaklardır. 
Bu kurslarda takib edilecek ders 

programı ve kursların müddeti bu ka

nunun neşri tarihinden itibaren üç ay 

içinde iktisad, sihat ve maarif veka· 

!etleri tarafından tayin ve tesbit edi· 

leccktir. Kurslara başlama devresi ey· 

HU ve mart ayları olacaktır. 

Pasaport 
harçları 

ucuzhyor 
Yeni hazırlanan pasaport kancıtd 

Vehôletlerde tetkik edilmekte oltlll' 
ğundan tahsil veya ilmi tetkikler i~ 
Avrupaya gidecek olanlara bir lı' 
laylık olmak üzere eldeki pasapOtl 
kanununun bir madde•i değiıtirill' 
cektir. ilmi tetkiklerde bulunmalı "' 
mü•abakalara iştirak etmek ve 1' 
hut ecnebi bir devletin mümcuil ti' 
ıekküllerini ziyaret veya onlar tar' 
lından Türkiyeye yapılmıı ziyaretli' 
ri iade eylemek maksadile yabatıP 
memleketlere gidecek olan me/ıtı• 
taleblerile sporcu ve izcilerin, en °' 
beı kiıilik kafile halinde bulunnıJ 
ve mekteb talebelerile izciler mcıal' 
limleri nezaretinde gitmek ıarti~ 
müıterek pasaportla seyahat etm~ 

r~r İira • ~lına.rak. alfı a;lık ,;.ü~te~ 
paaaport verilmektedir. 

Bu hükümden Faydalanarak 1', 
bancı memlhetlere gidenler bu uo'1 
yellerini kaybettikleri takdirde ""'' 
mi hükümlere tabi olacaklardır. D' 
imi •urette pasaport taıımcuını nı'!: 
buri kılan yabancı memleketlerr 
tahsilde blfonan türk talebe ue aıfl: 
leye o memleketlerden çıkıt halill 1 
umumi hükümler tatbik olunnı~ 
ıartile tahsili veya ifinin dev"1'" 
müddetince bir lira harç mukabilİI" 
de daimi adi paıaport uerilecektif• 

Memleket 
resimleri 

Aşağıdaki resimde Kars civarın" 

da güzel bir köy evini görüyor 

sun uz. 



[iii;JJ Güzel bir eser: A 

Gardan bir l(ÖTÜnÜş 

Güzel 
üzel 

başşehrin 
başkapısı 

Ankara Garı insanda 
seyahat etmek arzusunu 
uyandıran bir eserdir 

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

Ankara garı sey"alıat eden] ere azanıi konforu temin 

edecek, on1arm her türlü ihtiyaçlarını tatmin ey1i

yecek şekilde tanzim olunmuştur. Gar gittikçe inki-

şaf eden Ankara'nın en güzel e~erlerinden biridir. 

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

Saat 9 Sab ı 
biri şarka··· b' . ahdan beri Ankaradan 

• ırı garb 'k' etti Ya ı e 1 ı tren hareket 
· Yayı Karad · 

Samsun hattınd k' enıze bağlıyan 
a 1 lokoın t'f' b casından tüte d o ı ın a-

dikce kalrnla;yo~ın_an, dakikalar geç-
9.35 de kalkacakd · Sanısun treni de 

ır. 

Saat 9 ... Sabahdan beri A k 

YAZAN: ___ ji 
Cemal Kutay 

ueuıınııe ... uııtıııttt• 
Yeni Ankars e-...,.,. 6-ai d!ıireel 

bir' k b' · • n aradan 
ı şar a, ın gar be harek~ ed "k. 

trende 1500 ze yakın yolcu b' en ı ı 
dar t • ır o ka
d . on e~ya taşındı. Yaylayı, Kara-
enıze baglıyan Samsun hattından 

Otuz beş dakika sonra kalkacak ola~ 
ııra vagonlara doğru bir yolcu akını 

binanın temeli, 935 yılı temmuz ayı
nın 7 inci günü atıldı ki, iki sene üç ay 
yirmi iki günde tamamlanmışdır. Gar 
ve gazino binası ile şehir planına gö
re yapılmış olan şu güzel meydanın 
tanzimine 800 bin lir4 harcanmışdır. 

var. 

di Bir lokomotifin peşi sıra aUrükle-
ği bir •Urtt vagon daba ge-zOJffiyor. 

Bunlarda Ü"Üncü peronun old w 

ta . . ~ ugu 
, gırıyorlar. 

'' B k · - u atar nereye gıdecek ? 
••- Eskişehire ... 9.40 da kalkacak 
Yanlıııt trene binenlere, treni kaç:~ 

ranlara hiç kızmayınız : Biz, yaşı 
0

_ 

tuza varmıyanlar bile yaylı nesli aa
~ılrrız. 

Beş sene evvel İstanbula günde b'r 
tren gidiyordu. Bu kafi gelmeyin: 
bir ikinci ilave edildi. Evvelki se e 
Toros ekspresi Ankara yoliyle g'd~e 

1 
. l ıp 

ge mıye başladı. Fakat türkiyf"de h _ 
yat değerlendikçe zamanın kıymeti' a 
t . h art 
dı : ı'k eyecan~, saatlere günleri srğ-
ırma zaruretı, yakın yıllara k d 

garb krtasına has bir tabir olan .. a k~r 
nakı'dd' " · b' va ıt ır 1 ıze de öğretti ş· · 
ros ek . . • ımdı To-

spresının olmadı w 1 .. 

Ankaradan İstanbula bi; d gunlerde 
postası vardır ki Ankara e rldı~mı 
yolunu on bir buçuk saatte- 1 stan uJ 

F k t k . a ıyor. 
a a an arahya, bu on bir bu-

çu~ saat, hava yoliyle iki saatt 
dıgı İstanbul için yine uzu e .var
Bayındırlık bakanlıg-ı bu n lgeldıyohr. 

k k • yo u a a 
ço ısaltmak için tetkı"kle k 
t d r yapma -
a ır. Gelecek sene on saat so b 1 

k . k' , nra e -
ı se ız saat... 
Ankaranm yen· h nı • ı ve mu teşem garı-
~ kapısından çıkarken türk de

mır yollarının bu en g" l 
t · uze , en 
emız, . en aüratli, en ucuz va-
sıflan, ınsana o kadar tabii g 1. k' .. k" e ıyor ı 
çun u, tek başına bu gar binas h 
hangi bir idarenin örnek bı"r m·~· er 

ld ~ uesae-
ae o ugunu anlatmıya kafi bir . 
kadır. Göz ve gönül alan bir Avb~sdı
h l" a ı c 

a ı~e gelmiş vesika... Cumhuriyet 
demıryollannın; vatandaşı m d 
mi · · 'h o ern marının; ı tişamlı konforlu b' • 
P 

.. d • ır ya-
ısı ıçın e birkaç saat tutarak 

hat . onara
yaşama :evkıni gider ayak anlat-

mıya çalışdıgı bu bina; ardında has 
retler bırakan yolcu için bir d -
1i oluyor. e tesel-

Yeni Ankara garı gelenler i . 1 
duğu kadar gidenle~ için de a:ığn 01· -
dir . B h . . er ı
. ". aşşe rı ılk görenlerde ilk in-
~ba ıle, ondan ayrılanlardaki son in
tıbaı bu eser müsbetleşdirmi d' y . A k ş ır. e-
~ı n ara garı "Cumhuriyet şu hoz-
lur parça.sı üzerine dünyanın en mo
dern ş~hı~l~ri~den birini kurdu,, ka-

ınaatkı ~ıncırının ilk ve son halkası o
ara ınşa edildi. 

Evvela yolcu salonuna mr, gazino
ya mı girmeliyiz ? İkisi birbirinden 
güzeldir. Fakat birisinde faydalana
cak, yeni şeyler öğreneceğiz, diğerin
de dinleneceğiz. Arkamızdan gelen 
kalabalrk bizi büyük yolcu holüne 
itiyor. 

Burada hararet daima ideal derecı
dedir. Yazın sıcakda büyük vantila· 
törler bizi serin etecc 1 .-lir Simdi rad
yatörler; aradığınız sıcaklığı veriyor. 
Bu hole kirli ayaklarla girmiye acıya
caksınız : mermerler o kadar temiz, 
o kadar temiz ki.. İnsanda İsfihan 
hahsrnm üzerin~ basarken ancak bu 
kadar itina vardır. Artık kişelerde bi
let almak için zaman kaybetmek de 
yok : Gideceğiniz her yolun bileti 
ayrı bir kişeden veriliyor. Turnike
ler serbest serbest geçebileceğiniz k -
dar geniş. En enli ve geniş vücudl&r 
hesab edilerek yapılmış. 
Eğer biraz dikkat edib sağdan yil· 

rümiye alışırsak; ne kadar kalabalık 
olursa olsun, yeni Ankara garında, 
birbirine çarpdıklarından dolayı sert 
sert bakışanlar olmıyacakdır. Kapı
lar, kişelerden biletini alan yolcula
rın yürüyeceği istikamete bakıyor. 
Dışarıdan gelenler için de, giriş va
ziyetine göre konulmuş. 
Eğer holde bu kadar çok vakit ge

çiriresk; yeni garın her tarafını gez
miye vaktimiz kafi gelmiyecek. Sağ
da birinci .,e ikinci sınıf bekleme 
yerlerine giriyoruz : Eşyalarını, or
tadaki masaların üzerine koymuş o
lan yolcular, bu rahat ve sıcak salon
da, anlatabilmek, söyliyebilmek ve 
dinliyebilmek hassalarının azami 
kudreti içinde mütemadiyen konuşu
yorlar. Bu dekor şu köşede birbirle
rinin yüzüne htilyalı bakan iki gence 
bile biraz daha cesaretli ve daha il
midli olmak kuvvetini vermiş. Deli
kanlı, belki başka şeylerden bahset
mek için, yerden tavana olan irtifam 
ne olduğunu soran genç kıza hakika
te hiç de uymıyan bir rakam söylü
yor. 

Bekleme salonundan ayrrluken, i
çeri girib girmemek için tereddild e-
den bir yaşl1 bayaı., ,.. -eye işiddir

rnemek için yavaşça sordu : 
"- Oğlum, burada oturanlardan 

para alınıyor mu ? 

"- Hayır efendim .. Yolcular için 
bekleme salonu. lstiyen istediği ka
dar oturabilir. 

"- Daha trene epey vakit var da .. 
Rahat oturacak r yer arıyordum. 

Ankara garının gi,elerl 

Şu, rahat oturma, rahat yaşama zev
kini aşıhyan ne varsa bizim için rnu
kaddesdir. Ankara garında bu vasıf, 
bol bol var •.. 

Şimdi, içinde bir yolcuya Iazım o
lan her şey bulunacak büfeye giriyo
ruz : Her kesenin ödeyemiyeceği ka
dar pahalı olan vagon restoranda, ye
mek yiyemiyenler artık şehirden yi
yecek getirmek külfetinden kurtul
muşlardır. Bu büfede, yolculuğunuz
da yiyebileceğiniz ve içebileceğiniz 
her şeyi bulacaksınız. Hem de, hiç 
pahah olmadan .. Demiryollar idaresi, 
bilhassa bu son noktalar üzerinde ıs
rarla duruyor. Bizden, dünyanın en 
ucuz yolcu nakil parası alan bir ida
re, yine halk için kurduğu bir garda
ki satışa ihtikarı veya pahalılığı na
sd hoş görebilir?. 

Gezme sıramızı bozamıyoruz : üze
rinde "ihtiyat katar personeli bekle
me odası., yazılı geniş ve büyük bir 
yerdeyiz : Bu tabir şu demekdir kl, 
giden ve geleni, muayyen ölçülere 
bağlı olmıyan başşehir için, bir, ikl 
beııt katar birden harekete getirecek 
eleman daima hazırdır. Bu koca bi
nada, her şey, her ihtimal hesablana
rak yapilmışdır. 

Bu kısımda daha birçok odalar 
var ki, demiryollanmızdaki intizam 
ve süratin, ne kadar emek ve alın teri 
pahasına elde edildiğini anlatıyor : 
Askeri yollama memurluğu odaları, 
askeri inzibat zabitleri odası, sıhhi 
imdad odası, Revizörler odası, hare
ket müfettişi odası, katar muaye•• 
memuru odası ... 

Gözümüz, yukarı kata takılıb kalı
yor amma, ondan önce bodrum katı 
ge~elim : Orada da görmediğiniz bir
çok yenilikler var. 

Evvela otomatik telefon dairesi
ni görelim. İdarenin bütün dahili mu
habereleri buradan idare edilecektir. 
Elektrik santralr, büyük bir kombi
nanın tesislerini andırıyor. Kalorifer 
dairesinin hususiyetleri var: sıcak su, 
buhar ve sıcak hava kısımları mevcud. 
Bu üç tip ısıtma ve havayı tadil va
sıtası ile istenilen harareti ve rutu
bet elde edilebiliyor. 

Şimdi içine gireceginiz yerden, 
yakında güzel kokular duyacaksınız: 
burası büfenin mutfağıdır. İdare, bü-

Ankara Karının sütunlu kapm 

feyi tutacak olana birçok şartlar ko
şacakmış. İstasyonda bir büfede ne 
ararsanız hepsini bulacaksınız. Mut
fak, ocakların adedi ve vaziyeti hep 
bunu anlatıyor. 

Fakat bütün bu işleri yaparken ve 
mesela, şu modern mutfakta, usta bir 
aşçının hazırladığı nefis yemeklerle 
karnımızı doyurduktan veya bir yakı
nımızı beklerken bir hava hücumuna 
uğrarsak... hiç telaşa lüzum yok: 
Mutfağın yanındaki kocaman yer, sı· 
ğınaktır. Sığmak, en kalabalık za
manda bile, garda toplanan bütün 
yolcuları alacak kadar büyük ve ge
niştir. 

Zemin katında son olarak büyük 
bagaj deposunu ziyaret ediyoruz. 
Şimdi ikinci orta merdivenden yu
karı çıkalım ve holün diğer tarafını 
gezelim. Holün diğer tarafı da birin· 
cisi kadar büyük ve geniş: burada 
tenazura, değil binada, sigara iskem
lelerinde bile dikkat edilmiştir. 

Üçüncü mevki bekleme salonunda 
ki kalabalığa bakınız: buna rağmen, 
daha epey boş yer var. Asansörlü ba
gaj yeri, buranın en enteresan köşe
lerinden birisi. Ya şu odaya ne diye
ceksiniz? Burası emanet dairesidir. 
Ü zerinizden büyük bir sıkıntı kalkı· 
yor değil mi? Emanet dairesi.. Bir 
gün, Ankaraya yeni gelen bir İstan
bullu dost; 

"-... fakat daha istasyonda bir ema
net daireniz bile yok ... ,, diyordu. 

Şimdi artık, yeni gar binasından 
sonra kimse böyle bir şey söyliyemi
yecektir. 

Garda bir de güzel, şirin, zarif 
gişeli postahane var. Unutulan mek
tublar, giderayc: .k hatıra gelen telg
raflar kolaylıkla buradan verilebiTE:
cek. Holün gezdiğiniz kısmında geri 
kalan odalar idari nakliyat ve gar 

müdürü, gar müdür muavini, hareket 
memuru, polis odası ve yatakhanesi· 
dir. Bir de hususi salonla iki odası 
var. İtinalı bir zevkle döşenecek bu 
salonda iki odası, garın en güzel bir 
köşesi olacak. 

Binanın üst katında memurlar o
turacaklardır. İki saate yakın bir za
mandanberi gezdiğimiz halde, hiç yor
gunluk duymuyoruz. Şimdi, gene si
zinl,e beraber, gazinoyu gezeceğiz. 

Ankarayı yukardan aşağıya doğru, 
hakim tepelerden kuşbakışı gören 
yer Çankayadır. Ankarayı, aşağıdan 

yukarı doğru da ve bir merdivenin 
alt basamak sahanlığından yukarıkl 
kata bakar gibi en güzel görecek o
lan yer, gar gazinosunun terasıdır. 

Buradaki salon, inanınız ki, An
karada az yerde vardır. Bu geniş ve 
zarif salonu, bir sahne tamamlıyor. 
Artık istasyon yalnız gidenleri uğur
lamak ve gelenleri karşılamak yed 
olmaktan çıkmaktadır Bu güzel sa
lon ve onu şenlendirecek, değerlen· 
direcek güzel sahnesi; Ankara garı• 
m şehrin toplantr ve zevk yerlerin
den birisi yapacak ... 

Gazinoyu ısıtmak için yapılan te
sisler arasında yeni bir isim işitiyo• 
ruz : Klima t Bu Klima adını, ilk de· 
fa enternasyonal kömür sergisinde 
duymuştuk. Bir alet ki, havanın yal· 
nız sıcaklığını değil: rutubetini de 
tadil ediyor. Az ratibliği veya çok 
rutubeti, bir sıhat mevzuu olan An· 
kara için yaptığı vazife pek değerli 
olan bu aletin ilk tecrübesini Anka· 
ra garının güzel salonunda yapaca· 
ğız. Zaten Ankara garı, bizim için yep• 
yeni bir §eydir. O, bize demiryolu 
için yeni bir zevk; güzel vakit geçir• 
mek için aranan bir yer; büyük ve 
yarım milyonluk Ankaranın bugün
den hazır olan bir kuruluşudur. 

Ankaralı; kendisine: "- Görüle
cek, gezilecek, örnek olacak neleri• 
niz var?" sualine cevab verirken, ye· 
ni bir varlık kazandı. 

Bu cumhuriyet eserinin ismi An
kara garr'dır. 

Sizinle, Ankara garını beraberce 
gezeceğiz : Şimdi önden hayranlık ve 
takdirle dış tarafını seyre\. .iğiniz tu Yapanın ömrü olsun. .. " 

Bütün bunların, ne itlere yaradığı
nı; bu işlerle alakalı olanlar pek iyi 
bi1irler : Yeni Ankara garının bu ka· 
tı; vaktinde gelen, vaktinde giden 
trenler için kurmay dairesi gibidir. 
Karşınıza çı~QO her hangi bir zorlu
ğu, bu odalardan birinde kolaylıkla 
hal ettire bilirsiniz. Ankara garınm Jlf(ll'dan güzel bir ııöriinüşii 
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B. Eden diyorki: Proğram 
-Nutuk Yabancdar karışmasaydı 

lspanya'da harb (Başı 1 inci sayfada) 

En medeni ve en müreffeh 
millet olarak varlığımızı yüksel
tecek olan kültür davamız için, 
nutkun yeniliği, ''memleketimizi 
şimdilik üç büyük kültür bölge· 
sine ayırarak, garb bölgesi için 
lstanbul üniversitesinde başlan
mış olan ıslahat programını da
ha radikal bir tarzda tatbik ede
rek cumhuriyete cidden modern 
bir üniversite kazandırmak. mer
kez bölgesi için Ankara üniver· 
sitesini kurmak, ve doğu bölge
si için Van gölü sahillerinin en 
güzel bir yerinde modern bir 
kültür şehri yaratmak,, hususun
daki tavsiye ve işarettir. Kurucu
su ve ilerleticisi bizzat kendisi 
olan dil ve tarih çalışmalarnnızın 
muvaffak neticelerini gözden 
geçirdikten sonra, Atarurk ordu 
bahsine geliyor. Sözü hemen 
Başbuğa bırakalım: 

şimdiye kadar biterdi 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

yapabilirdi." 
Eden, beyanatına şu sözlerle niha

yet vermiştir : 
"- İhtilafın neticesi ne olursa ol

sun İngiltere İspanya ile dostça yaşa
mak arzusundadır. Zannedersem, har
bm neticesi ne olursa olsun İspanya 
da bu hislerime iştirak etmektedir. 

İngiliz gazeteleri 
ne yazyor lar? 

Deyli Telegraf gazetesi, Eden'in 
açık bir lisan kullanmış olmasından 
dolayı memnunluk göstererek diyor 
ki: 

"İngiliz dış işler bakanı mutedil 
fakat kati bir lisanla İngiltere aley
hine tevcih olunan son hücumu red 
etmiştir. Aynı zamanda 1ngilterenin 
herhangi bir komünist veya faşist 

aleyhtarı grupa iştirak etmiyeceğini 
ve kendisini başka memleketlerin iş
leri değil dış politikalarının alaka
dar ettiğini söylemiştir.,, 

Diğer taraftan aynı gazete, Ame
rikanın işbirliğine aid olan sözlerinin 
ehemiyetini de tebarüz ettirmektedir. 

Deyli Meyl, Eden'in enternasyo
nal bir polis rolü oynadığını yazıyor 
ve Milletler Cemiyeti hakkında bun· 
dan bir müddet önce Çemberlayn'ın 
yaptığı gibi, ızhar ettiği şüpheyi in
giliz milletinin göz önünde tutacağı· 
m kaydediyor. 

Muhalefet gazeteleri nutuk etra
fında tefsirlerde bulunuyorlar • 

Nutuk Fransa da nasıl 
karşılandı? 

Paris, 2 (Hususi) - Le Jurnal 
B. Eden'in avam kamarasındaki nut· 
kundan bahsederek diyor ki: 

"B. Eden, bütün lngilterenin arzu 
ettiği şekilde B. Musolini'ye cevab 
vermiştir. 

Nutkun edası, İngiltere tarafın· 
dan İtalyaya gösterilen iyi niyet za
manlarının müessirliğini kaybetmiş 
olduğu manasına ahnmamalr, belki 
lngil tere'nin iyi niyetinin zaruri bir 
zaaf alameti olmadığı suretinde tef
sir edilmelidir.,, 

Populer, diyo rkl: 
"B. Eden, fransız - ingiliz anlaş

masını hatırlatıyor. Amerika ile iş· 
birliği arzusundan bahsediyor. Fa
kat ingiliz dış bakanı, general Fran
ko'nun muvaffakıyetinin demokrasi
ler için arzedeceği tehlikeyi tanıma
mazlık eder gibi gCrünüyor.,. 

Roma da nasıl tefsir 
ediyorlar? 

Roma. 2 (A.A.) - İtalyan &smı 
Eden'in nutkundan iki parçayı teba
rüz ettirmektedir. 

Bunlardan biri, ingiliz - fransız 
deniz kontrolunun Valansiya hlikü
metine mühim mikdarda silah ve cep
hane temin eylediğine dair olan iti
raf, diğeri de alman sömürge taleb
lerinde Musolini'nin aldığı müsait 
vaziyet hakkındaki fıkradır. 

"Messagero" diyor ki: "Eden'in 
Salamanka ve Valansiya makamları 

arasında hiç bir fark gözetmemesi 
dikkate değer. Diğer taraftan Eden, 
eskiden ve muhafazası dünya sulhu
nu ve muvazenesini tebdid eden hü
kümlerin değiştirilmesi hakkındaki 
Milletler Cemiyeti paktının 19 uncu 
maddesini unutuyor. 

Versay muahedesiyle İngi!terenin 
ele geçirdiği milyon nüfuslu iki bu
çuk milyon kilometrelik ve Fransa
nm ele geçirdiği 7 milyon nüfuslu 
bir milyon kilometrelik müstemleke 
ile uzun müzakere ve münakaşalar
dan sonra İtalyaya verilen Guba ve 
Trablus hudud tazminatını mukaye
ee etmek gülünç bir şeydir. 

Ber lin nasıl tefsir 
ediyor? 

Berlin, 2 (A. A.) - Fölkişer Be
obahter diyor ki: 

"İngiliz dış işler bakam sömürge 
meselesi hakkında yeni hiç bir şey 
söylememiştir. Eden'in sözleri, ingi
liz dış bakanının alman sömürge ta
leblerinin öyle bir el işaretiyle berta
raf edilemiyeceğini henüz anhyama
mış olduğunu gösteriyor.,, 

Berliner Börsen Saytung şöyle 
yazıyor: 

"Eden, sömürge i§ine faal bir tarz
da karışmak hakkını İtalyaya tanı
mak istemiyor. Versay muahedesin
den gf:ıya en ziyade istifade edenin 
İtalya olduğuna ve hiç bir tavizde 
bulunmaksrzın diğerlerini tavize sev-

BELÇlKA'DA 

8.Pierlot kabinevi 
kuracağa benzemiyor 
Brüksel, 2 (A.A.) - Piyerlot'nun 

kabine teşkili hakkında yaptığı mü
zakereler henüz kati bir netice ver
memi~tir. Liberaller Pierlot'nun riya
set edeceği bir kabineye iştiraki ka
bul etmişlerdir. Halbuki, sosyalistler 
hükümetin programının ne olacağına 
dair izahat talebeediyorlar ve bilhas
sa bir sosyalistin idare etmiyeceği 

hükümetin eskoi kabinenin politikası

nı glidmeye devam edip etmiyeceğini 
bilmek istiyorlar. Sosyalistlerin bu 
hattı hareketi üzerine Pierlot'nun 
kabineyi teşkil edebilmesi pek az 
muhtemeldir. 

Küçük Dış Haberler 

X Roma - Popolo d'İtalia gazete
si Paristeki italyan büyük elçisi B. 
Cerruti'nin, Fransanm Romadaki bü
yük elçisi meselesi hallolmadıkça işi
ne dönmiyeceğini yazmaktadır. 

X Roma - Romanya hava ve de
niz bakanı ayın dördünde Romayı zi
yaret edecektir. 

X Havr - Rıhtımda bağlı bulu
nan Paris vapurunda yangın çıkmış 

tayfalar tarafından söndürülmüştür. 

X Tahran - Şehinşah yanında 

veliahd da olduğu halde sonbahar at 
yarışlarında bulunmak üzere Gorgana 
gitmi§tir • 

X Va,ington - Cumhur reisi Mı
sır eken çiftçilere 85 milyonluk bir ik
razda bulunmuştur • 

X Rio de Janeiro - Bir yolcu tre
niyle bir mar~andiz treninin çarpışma
sr neticesinde 15 yolcu ölmüş, 70 yol
cu ağır surette yaralanmıştrr. 

X Rotterdam - Limanda çıkan 
bir yangında dört antrepo yanmıştır. 
Yangın devam etmektedir. Hasar bir 
kaç milyon florini bulmuştur. 

X Moakova - Seçimler esnasında 
uzun tren yolculuğu yapanların kolay
lrkla rey verilmesi için trenlerde se
çim sandıkları bulundurulacaktır 

Fon Ribbentrop gene 
' Romaya gidiyor 
Roma, 2 (A.A.) - Yarı resmi kay

naktan öğrenildiğine göre, halen Ber
linde bulunan B. Ribbentrop, birkaç 
güne kadar italyan hükümet mekezi· 
ni ziyaret edecektir • 

Komiinizm aleyhtarı pakt 
ve ltalya 

Roma, 2 (A.A.) - Komünistlik a
leyhinde bir japon - alman - italyan 
paktının hazırlandığına ve yakında 
Roma'da imzalanacağına dair Tokyo
dan gelen haberlere politik mahfillerde 
büyük bir ehemiyet atfolunmaktadır. 
Bununla beraber bu muahedenin as
ker' hükümleri ihtiva etmediği tas· 
rih olunmaktadır. 

l' unan Kıralı Roma' da 
Roma, 2 (A.A.) - Yunan kıralı bu 

akşam Romadan Rossorre'ye giderek 
italyan kıralrnı ziyaret edecektir. 

Kıral Karol Çekoslovakyaya 
gitti 

Bükre~. 2 (A.A.) - Cumhur reisi 
B. Beneşin bir daveti üzerine, kıra! 
Karol yanında veliaht de bulunduğu 
halde, Moravyada bir av partisine iş
tirak etmek üzere bu akaşm Çekoslo
vakyaya hareket etmıştir. 

ketmek istediğine dair olan Edenin 
telmihlerine ise Roma icabed1:,1 ceva
bı vermekte gecikmiyecektir. Bize 
gelince, şunu kaydedelim ki bu kadar 
basit bir manevra ile iki dost mem
leketi biribirinden ayırmağa muvaf. 
fak olamıyacaklardır.,, 

"Ordu, Türk Ordusu! .. işte bütün 
milletin göğsünü iğtimat, gurur duy. 
gularile kabartan şanlı ad! Onu, bu 
yıl içinde, kısa fasılalarla iki defa, 
büyük kütleler halinde, yakından gör· 
düm. Trakya ve Ege büyük manevra· 
larrnda.. Disiplinini, enerjisini, SU· 

bay/arının vukuflu gayretni, büyük 
komutan ve generallerimizin yüksek 
sevk ve idare kabiliyetlerini gördüm; 
derin iftihar duydum, takdir ettim. 

Ordumuz, Türk birliğinin, Türk 
kudret ve kabiliyetinin, Türk vatan· 
severliğinin çelikleşmİ§ bir ifadesi
dir.,, 

Tabii barış ve dostluk müna· 
sebetleriınizi izah eden dış pali
tika bahsinde başlıca ehemiyetli 
nokta, türk milletinin o kadar 
hassaslık ve titizlikle takip ede
geldiği Hatay meselesidir. Rei· 
simiz dost fransızların, elde etti
ğimiz anlaşmayı "iyi niyetle ve 
amaçladığımız gayeyi temin e
debilecek şekilde tatbika başh
yacaklarına,, şüphe etmemekte· 
dir. 

Büyük reisin nutku hakkında
ki hiç bir tahlil onun son fıkra
larını istinsah etmeden bitemez: 

" ... Fakat, bu prensipleri, gökten 
indiği sanılan kitapların doğmalarile 

asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamları
mızı, gökten ve gayipten değil, doğ

rudan doğruya hayattan almış bulu
nuyoruz. 

Bizim yolumuzu çizen; içinde ya
şadığrnırz yurt, bağrından çıktığımız 
Türk milleti ve bir de milletler tari.ı 
binin bin bir facia ve iztirap kayde
den yapraklarından çıkardığımız ne
ticelerdir. 

Elimizdeki programın ruhu, bizi 
yalnız bir kısım vatandaşla alSkalı 
kalmaktan menğ eder. Biz, bütün 
Türk milletinin hadimiyiz. Geçen 
yıl içinde, Parti ile Hükumet teşkila
tını birleştirmekle vatandaşlar ara
sında ayrılık tanımadığımızı fiğ/en 

göstermiş olduk. Bu hadisenin bi
zim, devlet idaresinde kabul ettiği
miz, "kuvvet birdir, ve o milletin
dir", hakikatine uygun olduğu mey
dandadır. Kuvvetin yegane kaynağı 
olan, Türk milletinin güzide Vekil
lerini, büyük bahtiyarlıkla eğilerek 
selamlarım.,, 

Falih Rıfkı ATAY 

Rum mallariyle kira 

bedellerinden borçlu 

bulunanlar 
Finans Bakanlığı, rum mallarile ki

ra bedellerinden borçlu bulunanlar 
hakkında yeni bir karar almıştır .. Ba
kanlığın bu kararma göre borçlular, 
borçlarını herhangi bir malsandığma 
yatıramyacaklardır. Malsandıkları da 
bu gibi borçlar için tavassutta buluna
mıyacaklardır. Borçlular istedikleri 
takdirde borçlarım posta ile borçlu 
bulundukları malsandıklarına gönde
recekler lüzum görürlerse telgraf ve 
mektupla keyfiyeti ayrıca malsandığı
na bildireceklerdir. 

Bu suretle gelen paralar muhasebe
lerce alınacak ve milli emlak direk
törlükleri keyfiyetten haberdar edile
cektir. Gönderilen paralar hesaplarına 
işlendikten sonra kesilecek makbuzlar 
borçlulara gönderilecektir. 

lstanhulda C. H. P. Ocak Berliner Tageblat diyor ki:. 
"Eden, Musolini'nin ağzını kapı- kongreleri 

yarak Avrupa kıtasmı diktatcrcesine İstanbul, 2 (Telefonla) - C. H. P. 
idare mi etmek istiyor? Fakat bunu ocak kongreleri cuma günü toplantı· 

yapabilecek kudrette bir adama hiç !arma başhyacaktır. Kongreler top
de benzemiyor. Böyle bir planın fili 

1 

lantılarını ayın 31 inde bitirecekler, 
olabilmesi için cidden vazıh bir ka- gelecek ayın onunda da nahiye kon-
fadan çıkması lazımdır.,, greleri başlıyaacktır • 

Antakya'da Cumhuriyet 
Bayramı çok heyecanh 
gösterilerle kutlandı 

(Baş1 1 inci sayfada) 
lerden, mekteblilerden başka esnaf 
teşekkülleri de ayrı ayrı çiçek bu
ketleri hazırlamışlardı. Bunlar tören 
başlamadan evel Başkonsolosluğı 
gönderiliyordu. 

Tam saat ikide tebrik töreni baş
ladı. Gelenler büyük bir intizamla 
konsolosluğa giriyor ve burada izaz 
ediliyordu. 

İçerde tebrikler devam ederken, 
diğer taraftan da mektebliler Üzer
lerinde kırmızı beyaz elbiseler oldu
ğu halde konsolosluğa doğru ilerlio 
yorlardı. Bunlar içeri alındılar ve hep 
birden milli marşlar söylemeğe baş

ladılar. Bu marşlara dışarda bulunan 
halk da iştirak ediyor ve sürekli al
kışlarla karşılanıyordu. Bir aralrk or
talığı derin bir sükO.t kapladı. Konso
losluk önüne gelen mektebliler hep 
birden istiklal marşını söylemeğe baş
lamışlardı. Başkonsolos ve bir çok kim 
seler balkona çıkmışlar; gençlerin hep 
bir ağızdan ve çok düz.glin olarak söy 
]edikleri istikHU marşını bütün halk· 
la beraber ihtiram duruşu ile dinli
yorlardı. Marş bitince alkış tufanı 

başladı. Bu alkış · dakikalarca devam 
etti. Başkonsolos "Yaşa 1 Yaşa" diye 
bağıran halkı selamlıyarak balkondan 
ayrıldılar. Başkonsolos bundan sonra 
birçok defa balkona çıkarıldı ve al
kışlandı. 

Bundan sonra belediye reisi, müf
tü, tlirk, rum, alevi belediye azaları, 
muhtelif nahiyelerden gelen heyet· 
ler tebriklerini yaptılar. Bunlar ara
sında alevt reisi B. Maruf da vardı. 
B. Maruf hususi "Surette Suriye'den 
gelmişti. 

Bundan evelki bayramlarda oldu
ğu gibi Kuseyrili arap yurddaşlar da 
Başkonsolosluğa gelerek tebriklerde 
bulunmuşlardır. Saat 4,30 da rum Or-

Başkonıolo• tebriklerde bulunan franaız ve mriyeli 
· zabitler araaında 

todoks eşrafından mürekkeb yirmi BQfkont1olot1 B. Firuz Keıim V• 
kişilik bir heyet de konsolosluğa gel-
miş tebriklerde bulunmuştur. Sonra Hatay halk partiıi ıekreteri Ve 
Antakya kumandanı askeri doktor, on di Karabay BQfkonıoloıluk ö 
kadar fransız ve suriye zabiti ve re- nünde iıtiklal marşını ıöyliyen 
fikaları, Mesalihiamme zabiti yüzbaşı liselileri balkondan aeyrediyor- Kon•olo•luk binaaı ük bayrak 
Kagün ve refikasr, B. Basantay ve lar. çektiği gün 
refikaları, ve nihayet delegenin refi- ı----------------------=--_.:.::......:~....:...-·---• 
kaları ve baldızı Başkonsolosu tebrik 
etmişlerdir. 

Delege sabahleyin saat 10,20 de 
konsolosluğa gelerek tebrikte bulun
muş ve sonra otomobille bir iş için 
Berut'a gitmiştir. 

Bütün bu zevat geç vakte kadar 
konsoloslukta kalmışlardır. Türk -
fransız kadın, erkek hep bir arada 
geçen bu saatler, aynı zamanda türk
fransız dostluğunun hakiki bir teza
hürü olmuştur. Bu suretle saat 14 de 
başlayan tören saat 20 de sona ermiş
tir. 

Sokaklardaki tezahürlere asgari 
40 bin kişi iştirak etmiştir. 

Demir sapanla 
yaralanan 

çocuk 
bir 

Geçenlerde gazetemizde, "yeni biı 
silah: Sapan l" serlevhalı bir yazı neş
retmiş, ve bazı çocukların makarala
rın içine bir demir sokup bunu lastik· 
le attıklarını yazmıştık. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre, Emniyet Umum Müdürlüğü bt 
neşriyatımız lizerine derhal tahkikat 
yapmıg böyle sabanlarla oymyan ço
cukları tesbit etmiş, çocukların bade
ma sabanlarla öteye beriye taş ve aa
ban atmalannm önüne geçil~esi için 
tedlbirler almıştır. Böyle sabanlar gö

rüldüğü takdirde toplattırılacaktrr. 
Emniyet umum müdürlüğüniln yaptı
ğı tahkikata göre, hadise şudur: Dev
let Demiryollarırun 38 numaralı evin
de oturan demiryolları hamamcısı Ne
cibin 340 doğumlu oğlu Rifat, birgiln 
meydanda makara içinden geçirilmiş 
sivri bir sabanla oynarken, bu saban 

aynı mahallede oynamakta olan istas
yon gişe memurlarından, Namık'm 
dört yaşındaki öğlu Nezihin sağ gö
züne isabet etmiştir. Namık sağ gözil· 
den yaralanmış ve hastaneye sevk
edilerek tedavi altına alınmıştır. 

Emniyet umum mildlirlüğünlin 
neşriyatnmz üzerine yaptığı tahkikatı 
takdirle karşılarız. 

Fransanın türk mallarına 
verdiği yeni kontenjan 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Fransız 
hükümeti türk ihracat malları için 
birinci teşrinden yeni seneye kadaı 

yeni bir kontenjan vermiştir. 

Dokuz devlet konferansı 
Brükselde toplanıyor 

Sanıldığına göre konuşmalar 
üç hafta kadar sürecek 

Brüksel, 2 (A.A.) - Uzak tark anlaşmazlığı hakkında konutma
lar yapacak olan dokuz devlet konferansı yamı Brükselde akademi. 
fer sarayında toplanacaktır. Saat 11 de baılıyacak olan toplantıyı B. 
Spaak bir nutukla açacak ve sanddığma göre İngiliz delegesi B. Eden• 
le Çin delegesi B. W ellington Koo' da birer nutuk ıöyliyeceklerdir. 

Bundan &onra konferansın ruz- ...-------------
namesi tesbit olunacaktır. Bugün, 
konferansta takib olunacak usule 
dair bazı görüşmeler yapdmıştır. 
Konferansm üç hafta kadar devam 
edeceği sanılmaktadır. 

Muhtelif delegasyonlar Brüksele 
gelmiş bulunmaktadırlar. B. Eden, ya
nında BB. Melkolm Makdonald ve 
Kadogan olduğu halde bu sabah Brük
sele gelmiştir. 

Fransız dış bakanı B. Delboe ve dış 
işle rmUsteşarı B. dö Tessan ve diğer 
muavin delegeler birlikte gelmiştir. 

B. Eden, Amerika delegasyonu rei
si B. Norman Davis'le görüşmüştür. 
Çin delegasyonu hayli kalabalıktır. 
Konferans devam ettiği müddetçe şim
diye kadar Cene\•rede çalışmakta o
lan Çin propaganda bürosu Brüksele 
naklolunacaktır. 

lngiliz gazetelerine göre 
Londra, 2 (A.A.) - Daily Teleg· 

raplı gazetesi, yarın Brükselde topla
nacak olan dokuzlar konferansından 
bahsederek diyor ki: 

"İngiltere, Amerikanın tamamiyle 
yardım etmiyeceği hiç bir teklifte bu
l unmıyacaktır .,, 

Taymis gazetesi şöyle yazıyor: 
"Amerikan iş birliğinin ehemiyeti 

küçümsenemezse iyi edilmiş olur. Esa
sen Amerikanın yapacağı tekliflere 
İngiliz hükilmeti ve milleti tamamiyle 
yardım edeceklerdir . ., 

Paris gazetelerinin tefsirleri 
Paris, 2 (A.A.) - Gazeteler müta

lealarını dokuz devlet konferansı top
lantısına hasretmektedirler. 

Pöti Pariziyen gazetesinde Burk 
diyor ki: 

"Japonyaya karşı herhangi bir taz· 

Ordu atı müsabakaları 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Anka· 

rada yapılacak ordu atı müsabakala• 
rına iştirak edecek topçu ve süvari su· 
baylarmuz bu akşam Ankaraya hare• 
ket ettiler. 

Zehirli gaz kursları 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Zehirli 

gazlardan korunmak üzere şehrimiz

de açılacak kurslar bu ay içinde işe 

başhyacaklardır. 

yik icrası mevzuu bahis değildir. Yal· 
nız. Japonyayı Çin ile sulhçu bir su· 
rette uyuşmağa sevketmek matluptur. 
Zecri tedbirler sistemi, italyan-habeı 
anlaşmazlığı esnasında iflas etmiştir. 
Bu sistemi tekrar harekete getirmek 
hususu düşünülmemektedir.,, 

Öte taraftan B. Eden ile B. Norman 
Davis ve B. Delbos'un Brilkselde bu
luşmaları üç büyük demokrat memle• 
ketin istisnai bir temasını teşkil et• 
mektedir ve bu itibarla Brüksel top
lantısı, itiraz ve münakaşa götürmez: 
bir alaka ve ehemiyet arzedecektir. 

Eden • Delboı konıqmalarc 
Paris, 2 (A.A.) - "Paris - Midi'' 

gazetesinin yazdığına göre, bugün öğ• 
leden sonra Eden ile Delbos arasında 
yapılan ilk mülakatta aşağıdaki bet 
nokta görüşülmüştür: 

1 - Almanyarun sömürge talebleri, 
2 - Şimali Afrikadaki karışıklıklar: 
3 - Akdeniz vaziyeti, 
4 - İspanya ve karışmazlık işi, 
5 - Uzak şark anlaşmazlığı. 
Brüksel konferansı İngiltere için 

her şeyden önce imparatorluğun mil
daafa.sı meselesidir. Çin - japon anlar 
mazlığırun ancak tıali derecede bir o
hemiyeti vardır. 
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Adana.da portakal 
fidanlığı kuru 1 uyor 
Fenni portakalcılığın her yıl bir 
hlİ)yon lira getireceği hesablanıyor 

Adana (Hususi Muhabirimizden) - 937 kanunuevvelindeki 
ıeylab felaketi malumdur. Bu faciamn zavallıları binleri bul
ınuşdu. Fakat Kızılay genel merkezinin şefkatli eli bu felaket
zedelere büyük yardımlariyle acılarım unutturmuş ve bu zaval-
lılann çoğunu rahata kavuıturmuştur. _ 

Trakyada 
tay ve boğa 
yetiştiriliyor 

Edime ( Hususi muhabirimiz-
den ) - Bu sene Çorlu, Köprüce ve 
Şerefli çiftliği umum müfettiŞ.likçe 

kiralanmıştrr. Bu çiftliklerde icabe
den tesisat yapılacak ve buralarda tay 
ve boğa yatiştirilecektir. Geçen sene 
yeti~tirilen tay ve boğalar bu ay i
çinde viiayet köylerine dağıtılacak
tır. Bu sene 250 - 300 tay ve boğa ye
ttiştirilecektir. 

Bu sene yetiştirilen boğalar daha 
ziyade örnek köylerde teksif edilecek
tir. Bozırk safkan boğalar köylüye 
40 - 50 liraya maledilmektedir. Bu 
ekonomik ve pratik hareket, köylüyü 
çok sevindirmiş ve çok faydalı neti
celer doğurmağa başlamıştır. Veteri
ner müşaviri, bir aydanberi kazaları 
dolaşmakta, deneme gurupları da köy
lerde çalrşmaktadrr. 

Balık esirde planlı 

çalıtma 
Balıkesir, (Hususı) - Vilayeti

mizde kazalarla birlikte nahiyelerin 
ve büyük köylerin planlan yapılmak· 
tadır. Bu yıl içinde kaza ve nahiyeıe. 
rin çoğunun planlan bitirilmiştir. Ay
valık ve Edremitin planları yapılmak
tadır. Susığırlık, Sındırgı, Dursunbey, 
kazalarının da nahiyeleriyle birlikte 
planlarının yakında yapılmasına baş· 
!anacaktır. Sarıköy nahiye merkezinir 
planı müteahhide verilmiştir . 

Adanada bir çok 
yerlerin kadastrosu 

bitirildi 
Adana, (hususi muhabirimizden) -

Şehrimizde lıir kaç senedenberi devam 
eden kadastro çalışmalarından çok 
memnuniyet verici neticeler ahnmak
tadır. 

Medeni kanun mucibince hukuki 
vasıflan bulunanların tapu kütükleri 
hazırlanmış ve Türkocağı mahallesi
nin hazırlanan yeni kütükleri tapu 
idaresine devredilmiştir. 
~Yakup IDahalleainan ~· tepa 

senetlerinin dağıtılmasına da başlan
mıştır. Bu senetler, halk tarafından 

büyük bir alaka ile karşılanmıştır. Ke
za Alidede mahallesinin senetleri de 
dağıtılmıştır. Kayalıbağ mahallesin.in 
de -kadastro işi bitirilmek üzeredı:. 
Kurtuluş, Cemal (paşa) mahallete:ı
nin de planları tamamen ikmal edıl
miştir. Kadastro teşkilatı, şimdiye ka
dar 139,000 lira kıymetinde 160 ~arça 
arsayı da sahipsiz bularak hazıneye 
mal etmiştir. 

Şimdi evsiz barksız kimse kalmanıış r-------------------------------
r.:id~;:. m:~~~l:l•~:·.::ı:: Gazı·antepte bağ 1 ....... 8~ ....... .. 
re birer ev yapılması i~in kafi mı·k-

~ köyun·· de darda tahsisat vermiş ve bunlar için h 1 k 1 
kurulacak mahallenin planını ve ev tip- as ta 1 a r 1 na ukl 
lerini tesbit eden krokileri de yaptıra- ÇOC ar 
rak göndermiştir. Ancak ltışın gelmiş ka rş 1 sa va ş &fılamyor 
olmasına rağmen bu teşebbüs henüz 
tatbik sahasına girmemiştir. 

Portakalcılık 

~ukurovada portakalcılık büyük bir 
inktşaf ve istikbale namzeddir. 

Bundan bir kaç ay evel Çukurava
daki narinciyeler üzerinde tedkikle-rde 
bulunan Ankara Yüksek Ziraat Ens
titüsü meyvecilik profe:>örü Doktor 
Gleisberg bu tedkiklerine aid rapor
ları ziraat vekaletine vermiş ve Ziraat 
vekAleti de, Dörtyol ve Payas mınta. 
kalarında portakal fidanlıkları tesisini 
kararlaştırmış bulunmaktadır. Vila. 

)'et ziraat teşkilatı bu iş üzerinde ça
lışmalarına devam etmektedir. 

Fenni bakım tatbik edildiği takdir
de her yıl yalnız Dörtyol ve Payas 

mıntakalarına 1.000.000 lira gireceği 
hesab edilmektedir. 

Mevcud portakal cinsleri ıslah edi-

1ecektir. Mevcud cinslere yen.i cins

ler de ilave edilecektir. Bu teşebbüs
ler tahakuk ettikten sonra Çukurova 

bir p1Jr~okal mmtakası haline gelecek 
tir. 

Nihad T angüner 

Tekirdağ halkevinde 

müsamere 
Tekirdağ, 2 (A.A.) - lialkevi tem

sil kolu Akagiindüz'ün "Mavi yıldı
rım,, piyesini 1400 kişi karşısında iki 
defa o namı , müsamerede 

Gazi Antep, (Hususi) - 932 senesi.nde açılan lisem~.z ~Ü~~ 
muhitinde büyük bir rağbet görmekte~ır: Talebe t~hacumu yu
zünden son senelerde mevcud bina kah gelmemege başlamış, 
binaya yeni pavyonlar ilave edilmiştir. Bu sene lisenin mevcu-
du 810 u geçmiştir. • 

Köylülerle temcu 
Halkevinin köycülük şubesi bu se

ne tertib ettiği gezintilerle köylüler
le çok yakından temas imkanını bul
muşdur. 

Hasta köylüler tedavi edilmiş icab 
e?.enler hastaneye kaldırılmışdır 
yuzlerce köy çocuğu aşrlanmışdır. 

. Bundan başka köylülen modern 
zıraat etrafında izahat verilmişdir 
Ağaç, bağ ve ekin hastalıkları ve mü
cade_le işleri üzerinde pratik usuller 
tavsıye edilmişdir. 

Bai hastalıkları 
Şehrimiz bağlarına musallat olan 

has~ahklara karşı açılan mücadele iyi 
netıceler vermişdir. 

• Bu suretle bağcılar bu sene h,asta-
lılc ~üzünden hiç bir zarar görmemiş-

Afyonda 
belediye 

• yem 
binası 

Afyon, (Hususi muhabirimizden) -
Cumhuriyet bayramında temel atma 
merasimi yapılan belediye binası ge
lecek ağustosa kadar ikmal edilecek
tir. Bina zafer abidesinin arka tarafı· 
na inşa edilecek ve tahminen elli bin 
Jiraya mal olacaktır. Eski belediye bi
nası kütübhane ve müze olarak kul
lanılacaktır. 

muhafaza ettiği bağcılık şöhretini 

yine eline almışdır. 

Uzrmgelcn ilaçlar bağcılara dağı
trlmakda ve mücadele usulleri hak-

Edirne köy eğitmenler kursu 
Trakyadakl kurstan büyük koy davamızı ~::~~= 

ger~ekleılirecek olan 97 gen~ ~ıkll 
1 

genç 

kızlarımız 

Geçen sene açılan kız 

sanat okulu büyük bir 

boşluğu doldurdu 
Edirne (Hususi Muhabirimiz

den) -Edirnede çalışmağa baş
lıyan köy eğitme~le~ kursu ça~~ş
masını sona erdırmıt; 97 egıt
mene karnelerini vererek olgun 
bir hale gelen bu gençleri köy· 
lerinde iş başı etmiştir. 

Büyük rejimin büyük bir dava ha
linde ele aldığı köy kalkınmasının 
gerçekleşmesinde oldukça mühim bir 
rol oynayacak olan bu kurs, köy haya
trmızda başarılması zaruri ve lüzumlu 
olan bütün işler eğitmenlere öğretil
miştir. öyle ki: Tarih, hesab, yurd ve 
hayat bilgilerinden başka sebzecilik, 
meyvecilik gibi ziraat smıflariyle bir
likte köylü geçiminin bel kemiğini 

teşkil eden h~yva .~_bak~mı_ bilgisi de 
pratik bir şekılde ogretılmış ve mun-

tazam bir programla tatbikatı da ya
pılmı§-tır. 

Bu sene Kırklareli ve Edirne vila· 
yetlerine 97 eğitmen veren bu müesse 
sede ayrıca ziraat dersleri vermek ü
zere Trakyanm muhtelif yerlerinde 
bulunan ziraat muallimlerinden ve zi
raat enstitüsü mezunlarından on mu
allim buluıunuştur. 

Aş yapmasını, bağını, ağacını ve to
humunu ilaçlamasını, hayvan ve tarla
sına bakma usullerini iyice kavrayan 
eğitmenler, köylerinde yalnız okuma 
ve yazma öğrenmekle kalmıyacaklar 
ayni zamanda köylünün iş hayatında 
da öncüsü olacaklardır. Köyü ideal 
köy haline getirmeğe savaşacaklardır. 
Öğrendiğime göre gelecek 938 kur

su Tekirdağ ve Çanakkaleyi de he~a
ba katarak 200 kişilik bir kadro ıle 
çah~k üzere hazırlık yapmaktadır. 
Kurumun ıleride (Eğitmeıiler okulu) 
adını alacağı sanılıyor. 

Arazi ve hayat bilgileri pek ileri o
lan bu eğitmenler, ayrılmazdan evel 
halkevinde ve büyük mekteblerin sa
lonlarında güzel birer müsamere de 
vermi§lerdir. 

Kız •anat okulu 
Geçen sene Edirnede açılarak genç 

kızlarımıza ve kadınlarımıza sanat öğ
reten kız sanat okulu, bu dets yılı
na daha geniş bir kadro ile girmiştir. 

Trakyada mühim bir boşluğu doldu
ran bu müessesenin bu sene yeniden 
açılan ev idaresi ve tabahat kısmın
dan başka bir de biçki ve dikiş öğ
retmeni ile takviye edilışi, ve geçen 
seneki talebe mevcudunun arttırılışı, 
Trakyanın kültür hareketleri sırasın
da yer alacak mahiyettedir. 

Talebe yurdlan 
Bulundukları kaza ve köylerde orta 

okul bulunmıyan çocuklarımıza, tah
sillerine devam imkanlarını vermek 
maksadiyle, geçen sene Edirnede kız 
ve erkek talebe yurdlarr açılmıştı. Bu 
yurdlar, bu sene yeni pavyonlar ilave 
siyle genişletilmiş ve talebe lıtadroııt 
iki misline çıkarılmıştır. 

Bugün Edirnede 130 kız ve erke! 
talebe pek az bir ücretle veya parasız 
olarak bu yurdlarda barındırılmakta 
dır. 

ı~;-;:;.:ı::;·-ı 
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X Erzincan - Erzincan ovasının 
kurutulması işine hararetle devam e
diliyor. İki sene içinde bütün batak
lıklar kurutulmuş olacaktır. 

X Ezine - Ayvacık kazasında is
kambil oyunu yüzünden bir cinayet 
olmuş, Şükrü adında bir adam bıçakla 
kasab Hilmiyi öldürmüştür , 

X Kemalpafa - Bir haftadanberi 
ber~ke~li !ağmurlar yağmış, çiftçiyi 
sevındırnuştir. 

X Karaman - Orta okulumuzda 
spora çok ehemiyet verilmektedir .O
kulun 30 izcisi, 20 bisikletçisi vardır. 

X Karaman - 44 bin nüfusu o -
lan şeurimizde ancak üç fırın vardır. 
Bu fırınlar şehrin ekmek ihtiyacını 
karşılıyamaınaktadır. 

X Karamürsel - Bu sene zeytin 
mahsulü çok boldur. Zeytin yağının 
kilosu 30 kuruşa satılmaktadır. 

X Antalya - Emniyet direktör" 
müz Kemal Kaya Konya emniyet r! 
rektörlüğüne nakledilmiştir. 

X Antalya - Kazaıruzm 
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Manisa modern bir ıehir oluyor 

Bayramda birçok binalar 
törenle açıldı 

Manisa (Hususi muhabirimizden) - Manisayı eskiden bilenler 
onu son 'aylar içi·nde ziyaret ettilerse büyük değitikliğin farkına 
varmıtlardır. Manisa modem bir tehir olmağa doğru gidiyor. 

Cumhuriyet bayramı glinü açılına 
ve temelatma törenleri yapılan eserle
ri buraya sıralıyacak olursam, Mani
sa'daki çalışmanın hızı ve genişliği 
hakkında bir fikir vermiş olurum: 

Neler yapıldı? 
Bayram günü, memleket hastaha

nesi, büyük kız enstitüsü, cumhuriyet 
halk partisi binası, eski eserler müze
si, zahire loncası, yediköy mektebi, 
Kula ilk mektebi gibi büyük müesse
selerin açılma törenleri yapılmıştır. 

Ayru günde milli kütüphanenin, 
büyük stadyom tribünlerinin temelat
ma töreni yapılmıştır. 

Akhisarda yapılan ve 60 bin lira 
kıymetinde olan mektebin bazı küçük 

noksanları dolayısiyle bayram gilnü 

a~ılamamıştır. Kazalarda da e11iye ya

kın mektebin açılması yapılmış ve ye

niden 50 mektebin temelleri atılmıştır. 

Neler yapılacak? 
Bu sene başarılacak büyük işler a

rastnda, Manisayı İzrnire bağlıyacak 
olan yol vardır. Aynı zamanda Manisa 

şose ile Turğutluya bağlanacaktır. Bu 

sene büyük sinema ve gazino binası 

da bitirilecektir. Atatürk anıtının in

şasına da bu yıl başlanacaktır. Elek-

Edirnede 
Ziraat usta 

kursu açıhyor 
Edime, ( Hususi muhabirimiz. 

den) - Şehrimizde biır ziraat uata 
kursu açılıyor. Bu kursa her viJAyet 
on genç ayırmıştır. Kursun öğretmen-

leri ayrılmıttır. Kursta bilhassa pra

tik malftmata çok ehemiyet verile· 

cektir. Burada ağaç fidanı, aşı, mey• 

va, hayvancılık, tavuk, tavşan, aıncı· 

hk, sütçülük, peynircilik gibi bayat 

ve ziraatın büyük tatbikatını görecek• 

}erdir. Köy kalkmmaıunda bu kursla· 

rm büyük bir rolü olacaktır. 

trik işi de bu yıl halledilecektir. 

Çocuk bahçe•i 
Bu yıl yapılan büyük çocuk bah

çesi, yıllardanberi bir çöl halinde bu
lunan geniş bir sahayı zümrüd gibi 
yapmıştır. 

Ödemiı otomatik 
telefona kavu~:tu 

i 

Ôdemiş'in yeni telefonlarından biri 

Odemiı, (Hususi Muhabirimizden) - ileri ve kültürlü ka· 
zamız, birçok vilayetlere bile nasib olmıyan çok modern enıta· 
laıyonlara sahih bulunmaktadır. Cumhuriyet bayramı münue· 
betiyle şefırimiz otomatik tel~fonunun açı~m~ töreni .de y~pıl
mıtlır. Bu münasebetle Odemı§ ıu ve elektrık ışletme ıdıteıınde 
bir çay ziyafeti verilmittir. Ziyafette ilçebay, parti başkanı, MI 

ve elektrik işletme direktörü hazır buha.ımuşlardır. Otomatik le· 
lefon ıehrimizin mühim bir ihtiyacını Jtarşılayacaktır. 

Telefonfarımız harici şekli itiba
riyle Ar.=<ara telefonlarına benzemek
tedir. Numara arayan dairenin orta
sında "Ödemiş otomatik telefonu" 
cümlesi yazılıdır. Bunun altında da 
arama uıulü anlatılmaktadır. Otoma-

Şehrimizde, halkrn modern ihtiyaç
larını karşılayacak birçok tesisat da
ha vardır. Bu arada buz fabrikasını, 
Genev içme suyunun şehre getirilme· 
sini, halkın kalabalık olduğu yerlere 
h?parlörl,. .. konmasını saymak kifi-
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Fab.rikalar · · 
39 ton benzin alınacak 

J\skri Fabrikalar Müdürlüğün
den: 

Tahmin edilen bedeli (10345) lira 
olan yukarıda yazılı 39 ton benzin as
keri fabrikalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 19-11-937 cu
ma günü saat lS,30 da kapalı zarf ile 
lhale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (i7 5) lira (88) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kOr günde saat 14,30 a kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de) 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesailcle mezkfır gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (4093) 

3-6131 

Çadır direk ve kazığı 
eksiltmesi 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonunria?'I: 

1 - Beher tanedne tahmin edilen 
!iatı 1 l kuruş ol n 222000 t"'ne port-ı
:if çadır dire i ile 245000 tane portn
:if çadır kazığı kapalı zarfla eksi1tme-
7e konmuştur. 

2 - İhalesi 20 teşrini sani 937 cu
cartesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3818) lira 50 

~olis mektebi 
kanalizasyonu 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Polis

Jandarma mektebi ikinci kısım kana
lizasyon inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli 2890 liradır. 
3 - Eksiltme 5. 11. 937 Cuma günü 

saat 1-5 de Nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında pazar
lık usuli v f' yaptı ı · l.•caktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak yedi kuruş mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den ahnab•lir. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 216 lira 75 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve yapı i~leri umum 
mH~ürlii ünden nlınmıf; hu-usi vesi
':a itJ, ::z etmesi 1;.zımdır. ( 4070) 

3-6052 

!{ok kömürü 
eksiltmesi 

uı:us 

1 

.................................................... 1 
Ankara deflerdarhğı .................................................... 
Mütekaidlerin, dul ve 

yetimlerin maaş 
yoklamaları 

J\nkara Defterdarlığından: 
1 - Mütekaidini mülkiye ve aske

riye ile dul ve yetimlerinin K. evel 937 
yoklamaları S T. sani 937 den 27 T. sa
ni 937 akşamına kadar yapılacaktır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ka
ğıdındak i suallere yazı ile ayrı ayrı 
cevap vermek suretile askeri müteka
itlerin askerlik şubesince dul ve ye
timlerile mülki mütekait dul ve yetim
lerinin muhtarlık işleri müdürlüğün
ce tasdik ettirdikten sonra resmi senet 
ve nüfus tezkerelerile defterdarlık 
muhasebe müdürlüğüne müracaatları. 

3 - Bu müddet zarfında müracaat 
etmiycnlerin yoklaması umum maaş 

tevziinden sonra yapılacağı ilan olu-
nur. (4032) 3-6132 

İhale edilecek binalar 
Ankara Defterdarlığından : 

Ankara Levazım 
Amirliği 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliğinden: 
1 - Diyarbekirde bulunan birlikler 

ihtiyacı için 900 ton odun kapalı zarf
la Diyarbekir levazım amirliği satın 

alma komisyonunda 11. 2. teşrin 1937 
saat 15 de alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28SOO lira 
ilk teminatı 2137 lira 50 kuruştur. 

şartnamesi 143 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan alınabilir. Teklif mektup· 
ları belli saatten bir saat evveline ka
dar kabul olunur. İsteklilerin kanuni 
ticaret odası vesikalariyle belli gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

3964 3-4859 

Eksiltme ile ekm~k 
sa tın alınacak 

Anknra le\ azım amirliğinden 
Cinsi Miktarı 

Kilo 

Ekmek 28000 

kuruştur. N., fia Vekliletinden : Mahallesi Caddesi Cinsi Muhammen B. İlk teminatı 
Lira Ku. 

231 
4 - Şartnamec:i (257) kuruş mukn- 8. 11.93 7 tarihinde pazartesi gün\\ 

bilinde komisyondan alınır. ı saat 15 de Ankarada na,za veldlet' 
Istiklal Bahriye Kargir bina (Ye- Lira 

3080 
5 - Eksiltmeye gir~~eklerin, 2~90 malzeme eksiltme kom:syoau od-:ıın 

ıdayıl.~ kan.~nun 2, .;e
1
3. _cıı1 m;dd_-:.erın- da 63S2 lira 50 kur..ış muha •·m~n be 

e gosterı en vesı a arıv e emınat ve d ır 2 .. 0 to k k k" .... ·· k • 
teklif mcktublariylc biriikte hı>le saa- e 1 ;, ... n ·o • ·om~trunun ~nıı 

2 Vergi 
M. No. 

ğ('nbey maliye tah
sil ;;u lıesi) 

Ada 
228 

Parsel 
2 

Kırıkkale askeri sanatlar Mp. te
ri ihtiyacı olan 28000 kilo ekmek 
S.11. teşrin 1937 cuma günü saat 14: 
15 kadar açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. İsteklilerin yukarda muham 
men bedeline mukabil yazılı olan 231 
lira ilk teminatlarını makbuz muka
bilinde Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasibliğin veznesine yatırarak bel
li gün ve saatte Mp. Sa. Al. Ko. na 

tinden en az bir saat evvel M.M. v. zarf usulu ıle eksıltmesı yapılacaKtır. 
satın alma komisvonuna vermeıeri Muvakkat teminat 478 lira 69 ku-

357 19/ 31 
Hududu 

(3656) 3-S446 ruştur. Plcinına gore 

E · k "l • Bu işe aid şartname ve sair evrakı 
mayı t e Sl tmesı vekalet malzeme müdürlüğünden pa-

Müştemilatı 
Bodrum: Üç gözden ibarettir. Bi

rinci kat: bir büyük, bir küçük oda 
ile bir bölme ve bir hela. İkinci kat: 
bir büyük, bir küçük oda ile bir h.ela. 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: rasız olarak alınabilir. 

1) 23.;25 kilo emayit kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin ed'Jen bedell 26.500 li
ra olup ilk teminat parası 19137 lira SO 
kuruştur. 

3) - İhalesi 8. ı. ci ka,.,··n - 937 
çarşamba günü saat 15 dediı. . 
ğında M. M. V. satın alma komısyo-

4) Şartnamesini 133 kuruş karşılı
nundan alınır. Muhabere ile şartname 
gönderilemez. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
.ayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte te· 
minat ve teklif mektublarını ihale gü
nünde en geç bir saat eevline kadaT 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3893) 3-5793 

Poligon tarassut 
binası ihalesi 

M. M. Vekaletinden ı 
Yapı: Poligon tarasut binası ilave

ıi açık eksiltmeye konmuştur. Keşif 
tutan 4193 lira 44 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnameleri parasiyle İnş. 
Ş. den alınır. Eksiltme 19.Xl.937 cuma 
günü saat 11 de M. M V. satm alma 
Ko.da yapılacaktır. İlk teminat 314 li
ra 50 kuruştur Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh 
belgelerle birlikte eksiltme gün ve sa
atmda M. M. V. satın alma KO.da bu-
lunmalrı (4090) 3-6120 

Zir poligonu top 
tamirhanesi 

tesisatı 
Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Yapı: Keşif bedeli 3092 lira 15 ku

ruş olan Zir peligonu top tamirhane
aindeki tesisat açık eksiltme ile yap
tırılacaktır 

Eksiltmesi 19.11.937 cuma günü sa· 
at 10.30 da M. M. V. satın alma KO. 
da yapılacaktır 

İlk teminat 231 lira 91 kuruştur. 
Keşif şartname ve proje·M.M.V. inşa
at şubesinden parasiyle alınır • 

Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
V.V. satın alma komisyonunda bu
lunmaları. (4091) 3-6121 

61,000 çift kundura 
alınacak 

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

1 • Beher çiftine tahmin edilen fiat 
(460) kuruş olan (61000) altmış birbin 
çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 • İhalesi 12 teşrini sani 937 cuma 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminat mikdarı (14974) lira
dır. 

4 - Şartnamesi ı403 kuruşluk mak
buz mukabilinde komisyondan alınır. 

5 • İstekliler 2490 sayılı kanunun 2. 
3, üncü maddelerinde gösterilen vesi
kalarla teminat ve teklif mektuplariy
le birlikte ihale saatinden en az bir 
aaat evel M.M.M. satın alma komisyo 
nuna vermeleri. (3989) - 3-5934 

İsteklilerin teklif zarflarını şartna

mesinde yazılı vesaik ile 8. l 1.9 3 7 pa
zartesi ~ünü saat 14 e katiar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

(3981) 3-5906 

Telgraf fincanı demiri 
Nafia Vekaletinden : 

10 ikinciteşrin 937 çarşamba gü· 
nü saat ıs de Ankarada nafia veka
leti malzeme eksiltme komisyonu o
dasında 2200 lira muhammen bedelli 
9000 adet telgraf fincanı demiri a~ık 
eksiltmiye konulmuştur. 

Bu eksiltmiye ait şartname ve sair 
evrakı vekl'ilet malzeme müdürlüğün
den parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat : 165 liradır. 
İsteklilerin ıo İkinciteşrin 937 çar

şamba günü saat ıs de komisyonda 
bulunmaları Hizımdır. 

(3979) 

Eksiltme 
3-5944 

ilanı 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa
da Kirmasti çayı ve Apolyont gilü 
seddeleriyle tefcir kanalları ve tefer
rüatı, keşif bedeli 562.139 lira 99 ku
ruştur. 

2 - Eksiltme: 9 sonteşrin 937 tari
hine rastlayan salı günü saat 15 te Na
fıa Vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında kapa
lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - htekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeyi 28 lira 12 kuruş bedel mukabi
linde sular umum mtidürHiğünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is

13640 lira muhammen bedelli ve 
yukarda evsafı yazılı kargir bina 
10.l 1.937 çarşamba günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usu
liyle arttırmaya konulmuştur. Mu
vakkat teminat 1023 lira olup ihale 

bedeli nakden ve peşinen tediye edi
lecektir. 

Taliplerin ihale tarihi olan ıo.ıı. 
937 çarşamba günü saat 14 den 14.30 
kadar teklif mektuplarını Ankara 
defterdarlığında müteşekkil sat1' ko
misyonu reisliğine vermeleri. 

Satış ıartnameıini görmek istiyen
ler defterdarlık milli emlak müdür
lüğüne müracaatları. (4001) 3-5909 

Demiryolları 
Lokomotif borusu 

sa tın alınacak 
Muhammen bedeli 117672,50 lira O· 

lan 56 kalem lokomotif alev ve duman 
boruları ile Regülatör boruları, çelik 
çekme boru ve fren hava sevk boru ve 
parçaları. 16.12.1937 perşembe günü 
saat ıS,30 da kapalı zarf usuliyle An
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (7133,62) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhitlik vesikası ve teklifleirni aynı 
gün saat ı4.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 588 kuru~a Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden satılmak· 
tadır. (4015) - 3-6071 

teklilerin 26235 lira 60 kuruşluk mu- --------------
vakkat teminat vermesi ve 150.000 lira
lık nafıa işlerini teahhüt edip muvaf· 
fakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibra zetmesi, isteklile
rin teklif mektuplarını ikinci madde
de yazılı saatten bir saat eveline kadar 
sular umum mlidürlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. Postada 
olan gecikmeler kabu !edilmez. (3805) 

3-5705 

} · 1:Jandarina . ~ .. 
Arka çan talık bez 

alınacak 

Gümrük ve in. B. 

3 adet sigara makinesi 
alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmu§ olan üç adet sigara makine
si için tekli folunan bedel haddi layi
kinde görülmediğinden pazarlıkla a
lınması kararlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlık 6.11.937 tarihine rast
layan cumartesi günü saat on birde 
Kabataşta levazım ve mübayaat !ube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Muhammen bedeli 30000 lira ve 
Jndarma Genel Komutanlığı An- muvakkat teminat 2250 liradır. 

kara Satın Alma Komisyonundan : ı 4 - Şartnameler her gün 150 kuruş 
1 - Bir metresine (110) yüz on ku· mukabilinde adı geçen komisyondan 

ruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine alınabilir. 

gelmeleri. (3941) 3-5810 

Sade yağ alınacak 
Ankara levazım amirliğinden 
Tümen birlikleri için 34000 kilo 

sade yağı kapalı zarfla 4-11-937 saat 
15 de alınacaktır. Teklif mektuplan· 
bir saat eveline kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 32300 lira ilk te
minatı 2422 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi 162 kuruş mukabilinde komis
yondan alınabilir. 

İsteklilerin ;tartnamesini görmek 
ilzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatta teklif mektup
ları ve kanuni vesikalariyle Lülebur
gaz tümen satın alma komisyonunda 
bulunmaları (3950) 3-5818 

Pazarlıkla bamya 
sa tın alınacak 

'Ankara levazım amirliğinden : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

seseleri ihtiyacı için 10 ton bamyaya 
25.10.937 eksiltmesinde talih çıkmadı
ğından il 2. teşrin 937 saat 15 de An
kara levazım amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2000 lira ilk 
teminatı ı5o liradır. İstekliler şart
namesini her gün komisyonda görebi
lirler. Pazarlığa girecekler belli gün 
ve saatte kanuni vesika ve tcnıinatla
riyle komisyonda bulunmaları. 

(4027) 3--6119 

Kapalı zarfla un .. 
·· eksiltmesi 

Ankara levazım amirliğinden 
1 - Trabzon garnizonu birlikleri 

için 256000 kilo un kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Muhammen be
deli 33.180 lira muvakkat teminatı 
2496 liradır. İhalesi 5. 2. teşrin 937 
saat ıs de Trabzon garnizon binasın
da satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Unun evsaf ve teslim mahalli 
şartnamesinde yazılıdır. Şartnameler 
Trabzon kaledeki satın alma komis
yonundan 50 kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

3 - Teklif mektupları saat ı4 e 
kadar kabul edilir. Bu saatten sonra 
mektublar kabul edilemez. Şartname
nin 4 üncü maddesinde istenilen vesi
kalar muvakkat teminat zarfına ko-
nulacaktır. (3869) 3-6114 

";amaşrr hk ve 
nevresimlik 
bez alnacak 

Ankara levazım amirliğinden ı 
uygun arka çantalık bezden (16,000) 5 - İdarece alınması mutasavver 
lira kıymetinde 14,500 metreden makinalar Molöns, Standart ve Miller 1 - Askeri mektebler ihtiyacı için 
17,500 metreye kadar 19.11.937 cuma olup bunlardan ba§ka firmalardan pa- 'j217 metre çamaşırlık nevresimlik 
günü saat 15 te kapalı zarf usulile sa- zarlrğa i§tid.k arzusunda bulunanla- bez 18.11.937 saat ıs de Tophanede İs· 
tın alınacaktır. rın Hatsız teklif ve kataloglarını mil- tanbul levazım 5.mirliği satın alma ko-
li - Şartnamesi parasız komisyo- nakasa gününden en geç üç gün evet misyonunda kapalı zarf eksiltmesi ya· 

numuzdan alınabilecek olan bu eksilt- tütün fabrikalar şubesine ibraz ederek pılacaktır. 
meye girmek istiyenlerin (1200) bin pazarlığa i§tirak vesikası almaları Hi- 2 • Muhammen bedeli 19556 lira 42 
iki yUz liralık ilk teminat vezne mak- zımdır. kuruş, ilk teminatı 1466 lira 73 kuruş 
buzu ve yahut banka mektubunu muh- 6 - İsteklilerin pazarlık için tayin tur. Şartname ve niimunesi komisyon· 
tevi teklif mektuplarını belli gün ek- olunan gün ve saatte yüzde 7,S güven-! da görülebilir. İsteklilerin kanuni ve· 
siltme vaktinden en az bir saat evci ko- me paralariyle birlikte yukarıda adı 1 sikalarile teklif mektuplarını ihale 
misyona vermiı olmaları. (<069) ı geçen komisyona gelmeleri ilan olu· saatinden bir saat evelisine kadar ko-

~122 nur. (7216/3980) a-5839 miıyona vermeleri •• ( 4064). - 3-6095 

-3. 11 . 1931 

l!fJl5 .. ' 
Siverekte tarla~ 
değirmen satılıyd 

Siverek ıulh hukuk h~ n· 

10 ton sömikok 
J\nkara Belediye Reisliğinden: -

1 - İmar müdürlüğü dairesi için 
on ton sömi kok kömürü ile üç ton 
gürgen odunu açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. 

2 - Kömürün muhammen bedeli 
280 lira, odunun 7S liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün imar müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

4 - İhalesi 4.11.937 çarşamba gü
nü saat on beşte imar müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon huzurunda ya· 
pılacaktır. İsteklilerin yüzde 7.S te
minatlariyle komisyona müracaatları. 

((3943) 3-58ıl 

jDahiliye bakanhğı 
"' 

350 ton sömikok 
alınacak 

Dattiliye Vekaletinden :· 

1 - Vekaletin 937 malt yılı ihtiya
cı için (350) ton sömikok (türk an
trasit) kömürünün mübayaası kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 3 ikinci teşrin 937 
çarşamba günü saat lS.30 da Ankara
da Yenişehirde vekalet binasında top
lanacak satın alma komisyonunca ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (10150) li
radır. 

4 - Muvakkat teminat (76ı) lira 
(2S) kuruştur. 

5 - İsteklilerin bu babdaki şartna
meyi vekalet levazımından almaları 

lazımdır. 

6 - İsteklilerin 3 ikinci teşrin 937 
günü saat 14.30 za kadar teklif mek
tublarını satın alma komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri 
icabeder. 

7 - Posta ile gönderile~ek teklif 

mektublarının altıncı maddede 1azılı 

saate kadar reisliğe gelmif bulunması 

şarttır. Postada olacak gecikmeler 
muteber değildir. (3864) 3-S708 

P. T. T. 
Kısa dalgalı telsiz 

cihazı alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
1) - İki adet kısa dalgalı telsiz ahi

ze cihazı ve teferrüatı kaplı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2) - Muhammen bedel 20000 mu
vakkat teminat 1500 liradır. 

3 - Eksiltme ı5 teşrinisani 937 ta
rihine müsadif pazartesi saat (15) te 
Ankarada P. T. T. lJmum Müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda yapıla
caktır • 

den: 

Sivereğin Haliliye mahallesi' 
Ahmedin Keziban oğlu AbbaS ti 
sabai mezkiıreden Cumaoğlu 
ken tasarruf etmekte oldukları 
reğin Yalangoz köyünde vaki 
ve arkadaşlarının şayian ve ıı> 
reşk ve Elhan ve Hasan tarlaJI ~ 
ğirmen ile mahdud bir ve ballf 
Hasan ve Molla Ali tarlasiyle 
dud bir ve tarik ve taşlık ve )1 
ile mahdud bir ve değirmen ve 
li ve Yalangoz çayları ve de 

harkı ile mahdud bir ve tarikit' 
cihan ve Hüsnü viran sınırı ,,c 
ile mahdud bir ve Elhan ve ı1' 
mez ve Hüsnü viran sınırı ,,.e 

bekarni arazisiyle mahdud bir fi 
yahk ve tarikil'im ve ıulu tar1' 
Hüsnü viran smırlariyle mahd 
ve tarikiam ve kayalık ve EttıJI 
Yalangoz köyü ile mahdud 
Kordek çayı ve tarikiam ve ~ 
mez sınırı ve kayalık ile mabd 
ve Şilan tarlası ve araziyi hali 
tarikiam ve kurdek çayı ile ıtJ 
bir ve gölü kebir ve sergcrd bf 
ve tariki am ve Şahin kayası ne 
dut bir ve tariki am ve Şeftali 
yı ve Mahmut harabesi ve af 
haliye ile mahdud bir ve kayal 
tarikiam ve harabe ve şeftali çJ 
mahdud bir ve Elhan ve değı 
yolu ve çay ve harabe ile mahdıl 
ve çay ve değirmen yolu ve Elıı' 
kayalık hududlariyle mahdud 
sulu ve susuz olmak üzere cerri 
beş parça tarlaların kabili taks~ 
madığından bilmüzayede satılııı' 
ve bedelinin hisseleri nisbetinde 
sedarlara tevdiine Siverek sutll 
kuk mahkemesince karar veril~ 
kararı mezkur kesbi katiyet et~ 
makla karar mucibince mezkur ' 
lere yüzde on dipozito akçesini 
nen tediye ve yahut mutemet bl 
fil irae etmek ve bedeli ihaleyi J 
ihalede tediye etmek ve rüsuııııl 

laliye müşteriye aid bulunnı~ 
kırk beş gün ihaleyi evveliyeıi ~ 
bef gün artınna miltldeti olma~ 
re mevkii müzayedeye konmuş °'1 
la teraiti mez:kQre veçhile talip 
tarın Siverek Sulh hukuk ha~ 
ne müracaat etmeleri illn olun~ 

(4077) 3-61' 

İlan suretile bir 
ilfunm tebliği 

Divanı Muhasebat Riyaaeti.J 
Malazgirt Malmüdilrlüğünürı 

yılı idare hesabının tetkik ve ~ 
kemesi neticesinde tahakkuk fP" 

ru sıfatiyle if görmüf olan Tail" 
kitibi Zeki hakkında sadır ol.ıl 
sayılı ilim mumaileyhin ikamet 

hallinin malQm olmamasına fi° 
kendisine tebliğ edilememiş old\I 
dan hukuk usulü muhakeme]eı1 
nununun 141 inci maddesi hü!;:tıl 

tebliğ makamına kaim olmak ;)I 
keyfiyet ilan olunur. 

İ§bu ilan 3 T. sani 1937 tarihi 
itibaren daire dahilindeki levha~ 
sılmıştır. (4094) 3-61 

4)- Talipler teminatlarını idaremiz • 
veznesine ve alacakları makbuz veya 
kanunen muteber teminat mektupla
rını ve şartnamede yazılı belgelerle 
teklif mektubunu ihtiva edecek oJan 
kapalı ve mühürlü zarflan mezkur ta
rihte saat (15) e kadar komisyona tes
lim edeceklerdir. 

İlan suretile bir 
ilamın tebliği 

Divanı Muhasebat Riyaaeti.J 

Devlet Demiryolları Afyon .. 
talya inşaat muhasipliğinin 93S-' 
idare hesabının tetkik ve muha1'" 
si neticesinde muhasibi mesul ~ 
le iş görmüş olan İsrr.ail Hilrnı 
kında sadır olan ı9 sayılı ilirıı .J 
maileyhin ikamet mahallinin tJI'.. 
olmamasına binaen kendisine ~ 
edilememiş olduğundan hukuk 
lü muhakemeleri kanununun 1~ 
ci maddesi hükmünce tebliğ ına 
na kaim olmak üzere keyfiyet u" 
lunur. J 

5 - Talipler, müteahhitlik ehliyet 
vesikasını ve referansları haiz olacak
lardır. 

6) - Şartnameler Ankarada leva· 
zım müdürlü~ünden, İstanbulda leva
zım ayniyat ınuavint\ğ"ndeıı parasız o-
larak verilecektir. (36ı 7) 3-S343 

. -Kültür bakanhAı 
Müzik öğretmen 

okuunda yapılacak 
tamirat 

İşbu ilan 3 T. sani 1937 tarihi 
itibaren daire dahilindeki le"b•f' 
srlmıştır. ( 409S) 3-6134 

Bir iflas eşyasınıf1 
artırması yapılacaİ' 
Ankara icra dairesi iflaı JIJ,I 

Miizik öğretmen okulu 
lüğünden: 

direktör- luğundan : 
Bir iflas işinden dolayr sat' 

sına karar verilen Simens marlı' 
motör ve kahve çekme makina5' 1 
teferruatı cam kavanozlar 9elc~r / 
dığı abajür 4 parça camekan b1' 

1 dalyanın birinci artırması 8.11.9',c 
rihine müsadif pazartesi günü .. 
den ı6 ya kadar ikinci artırma•' 
937 tarihine müsadif salı günU 
13 den 16 ya kadar eşyaların b 
duğu koyun pazarı ağazade harıl 
şısında kuru kahveci Lutfinin 
kAnında yapılacaktır. 

M.l - Müzik öğretmen okulunda 
yapılacak tamirat açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Keşif bedeli 3156 lira 31 
kuruştur. 

M.2 - Münakasa 22.11 .937 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat üçde 
okullar sağışmanlığında teşekkül C· 

den komisyonda yapılacaktır. 
M.3 - İstekliler %7.S güven para

larla tayin olunan gün ve saatte ko
misyona gelmek. 

M.4 - Ke9if projesini görmek isti
yenler müzik öğretmen okulu direk
törlüğüne müracaatlan. (4100) 

3-6135 

Taliplerin mahallinde buhJ 
memuruna müracaatları ilin ol 

3-6129 
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Vilayetler 
Doğum ve ebe mektebi 

yapılacak 

Balıkesir Vilayet Daimi Encüme· 
ninden: 

1 - Bahkesirde müceddeden yapı
lacak doğwn ve çocuk bakımcvi ve e
be mektebi binasının Nafıa Vekaletin
den musaddak projesi geregince ve 
~818~4) lira (66) kuruş keşif bedeli 
uzerınden inşası ıs - teşrinisani • 937 
tarihine rasthyan pazartesi günü sa
at ıs de kapalı zarf usuliyle ihalesi 
Y.apılınak üzere 15 gün milddetle ek • 
5ıltmeye konulmu,tur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır ı 
A • Hususi şartname, 

B • Mesaha cetveli, 

D • Vahidi fiat cetveli, 

C • Keşif cetveli, 
E • Projeler, 

F ·Eksiltme şartnamesi, 
G - Mukavele projesi. 

la İstiyenler bu evrakı Balıkesir vi-
yet daimi encümen kaleminde veya 

bB.a~ıkesir Nafıa müdürlüğünde göre
ılırler. 

. 3 - Muvakkat teminat ke"'-if bedeli· 
nın ·· d '$ li yuz e yedi buçuğu olan (6ı36) 

ra (80) kuruştur. 

~ - İhale Balıkesirde vilayet ma· 

d 
. ında teşekkül edecek encümeni 

aım· h ı uzurunda yapılacaktır. 
5 - İstekl'l · ( N 1 erın 1937) yılı içinde 

h.af~a Veka.Ietinden alınmış müteah-

l:~~ık vesikasını ve bu işe girmeğe sa-
a ıy~t veren resmi vesaiki ibraz et
nıelerı şarttır. 

6 -Tekrf h" • 1 sa ıblen dhale "nü iha-
le saatından b. gu 
teklif tn k ır saat evvel derununda 

e tubu za f 
dede yazılı veaika r: v~ beşinci mad-

Antalya memleket 
hastanesine ait inşaat 

Antalya vil.B;yetinden: (kapalı 
zarf uaulile eksiltme ilanı) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Antalya memleket hastanesi birn

cl kısım (61993) lira (27) kuruşluk 
infaat bedeli keşfinden müfrez 
(30000) liralık kısmı 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D - Husust şartname 
E - Keşif cetveli 
G - Proje 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 

15 lira mukabilinde Antalya Nafıa 
Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29 teşrinisani 937 pa
zartesi gnii saat ıs de Antalya vila
yeti encümeninde yapılacaktır. Tek
lif mektubları 2490 sayılı kanunun 
32 inci maddesindeki tarif dairesin· 
de o günü saat 14 de kadar vilayete 
verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacak
tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (22SO) lira muvakkat te
minat vermeleri bundan başka aşağı
daki vesikaları haiz olup getirmeleri 
16.zımdır. 

Nafıa Vekaletinden alınmış yapı 
müteahhitliği vesikası ve yaptığı iş
lere aid bonservisi. (4087) 3-6124 

Cide elektrik tesisatı 
Cide belediyesinden : 

ı - Cide kasabasının elektrik tesi
satı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulup talip çıkmadığından ·bir ay 
içinde pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 
(ı 7752) lira (15) kuruştur. 

ve teminatını mal e tıcaret vesikası 
ğına dair makbuz sandıtına yatırdı • 
t b ve Yahud b ka ·'-u u olan zarfını 2490 an m~ 
nun hükümlerine g·· n~ralı ka -

3 - Müddet 12 teşrinievel tarihin
den başlayarak ı2 teşrinisani 937 tari
hinde hitam bulacaktır. 

4 - Pazarlıkla bu işe girecekler ya 
nakit veya banka mektubu olmak üze
re (1331) lira teminatı muvakkate ver
mekle beraber Nafıa Vekaletince mu· 
saddak ehliyet vesikalarını encümene 
ibra zetmeğe mecburdurlar. 

k 
ore tanzım d 

nıa buz mukabilinde vila c erek 
na teslim edecektir. yet makamı-

: - Postada vaki gecikmeler ka 
edılmez. (7272) ( 4035) 3-5{}83 bul 

Bir un fabrikasının 
ihalesi 

Tekirda~ D f d .. g e ter arlrgından r 
Mahalleal · MevkU 
Barbara. Kasaba harici. 
Caddesi, 

5 - Bu işe alt şartname proje ve sa
ir evrak belediye encümenindedir. 

3-5952 
Bedeli 

Cinsi Lira 
2878 metre murabbaı eba- seksen bin 
dındaki saha üzerinde 73 
alitı sabiteyi hivi 12 vals 
ve elekli ıoo beygir kuv
vetinde makineyi ve iki 
dinamoyu muhtevi ınaa 
müştemillt Dakik fabri-

. kaıı. 
Emllk satışı bedelinden dol 

Muharrem Hasbiye aid a . ayı yukarda cins ve sair evsafı yazılı, 
tnüddetle müzayedeye ç~k~;1\;enku_I 7-10.ı937 tarihinden itibaren 2~ gün 
rnüddet ıo gün uzatılmış ve 

7 11
f idı. B~gUn talip zuhur etmediğınden 

rniştir. • -ı937 tarıhinde kati ihalesi tekarrür et-

lsteklilerin % 7,5 teminatı . 1 yetine ve fazla izahat almak a~ıy e beraber Tekirdağ Vilayeti idare he-
caatlan. (7388) istıyenlerin de idare heyeti kalemine müra-

3-6ı37 

UUU9 

Kayıb el 11ntası 
aranıyor 

30 hirinciteşrin sabah sa
at altıda Ankara Palas ö
nünde bir altın el çantası 

kaybolmuştur. İçinde uzun 
pembe kadın eldiveni ve sa
ire vardır· Çantayı hulanın 

miikafat mukabilinde Elek
trik Şirketine getirmesi 
mercudur. 3 - 6089 .................................................... 

Zayii er 
SUleyman Şükrü yazılı mühürümü 

kaybettim. Yenisini hakkettireceğim

den eskisinin hükmü yoktur. Süley-

man Şükrü Okur 3-6116 

Dr. M. Sezer 
Doğuın ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 
Viyana Üniversitesi kadın kli

nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin a
partımannıda hastalarını kabule ı 
başlamıştır. 

.... ~~~.~~~~.= .. :.~?.~: .............. =:~.~?.~ ... . 

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

tngi1iz Kanzuk eczanesi tfi.boratu

varlarmda hazırlanan Juvantin aaç bo. 
yalan muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen iri olup saçlara tabii renkle

rini bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabit renk 

üzerinde tcrtib edilmi9tir. 

LlNtMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Ankara Valiliği 

Müstafi sayılan 
öğretmen 

:Ankara Valiliğin.den t 
Beypazarı kazası Kelağra nahiyesi

nin Kırşıhlar köyü okulu öğretmeni 
Cafer Tayyarın mazeretsiz olarak va
zifesine devam etmediği için müsta
fi sayılması icabetmektedir. Memu
rin kanununun 55 inci maddesine gö
re vilayet kültür yasav komisyonun
ca hakkında verilen lS-10-937 gün ve 
260 sayılı müdafaa kararının muma
ileyhin sarih adresi ve ikametgahı 
maH\m olmamasına binaen tebliğ im
~~nı bulunamamışt:r. Üç gün içinde 
ıtırazda bulurunadıgı takdirde kati 
müstafi sayılma kararı verileceği teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. ( 4067) 3-6067 

Arazi tahrir komisyonu 
nereleri yazacak? 

Ankara Valiliğinden : 
2901 sayılı kanun hükümlerine gö. 

re Ankara mer~ez kazasında çalışan 
2 numaralı arazı tahrir komisyonu 
3-11-937 tari.hin.den itibaren aşağıda 
yazılı mevkılerın tahririne başlaya
cağından alakadarların malftmat hu
sulile bu mevkilerde arsa ve arazile
ri bulunanların tapu senetleriyle bir
likte tahrir komisyonuna müracaatla
rı ilan olunur. 
Aşağı ark; köprü, orta ark ve de

ğirmen arkı: 3-1 ı-937 den 6 ya 5 gün 
Toygar ön~, çöl kesen ve Akköp

rü: 6-12 5 gun. 
Toygar başı, salhane önü Soğukku

yu ve havuzlu çay: ı2-16 3 gün 
Etlik bağları: 16-25 8 gün 
Kurt ini bağlan: 25-30 5 gün. 

(4089) 3---6123 

55 ton sömikok 
Ankara Valiliğinden : 
Etimesud srhat merkezi dispanse

rine 5S ton sömikok türk antrasit kö
mürü satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1595 liradır. İsteklilerin 4.11. 
937 perşembe günü saat ıl de vilayet 
sıhat müdürlüğünde satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (3926) 3--5794 

Şirketler 
Hali Tasfiyede İpekçi 

Kardeşler Limited Şir
keti Tasfiye Memurlu
ğundan: 
Beyoğlunda YeşU sokakta ıs numa

rada mukim (İpekçi kardeşler Ltd. 

iti.) nin feahil tasfiyesine ittifakla ka
rar verilmiş ve keyfiyet sicilli ticaret
çe tescil ve ilan edıilmi:ıitir •• Şirketin 
alacaklarının ve bir hak iddia edenle
rin alacak ve haklarını nihayet ilan 
tarihinden itibaren bir sene zarfında 
şir~et idare merkezindeki tasfiye he
yetıne müracaatla kaydettirmeleri ve 
evrakı müsbitelerini getirmeleri lüzu
mu ilan olunur. 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
28 Birinci teşrin 1937 vaziyeti 

. '.AKTiF 
Kasa : 

Altın: Safi kilogram 19.558,399 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.544,598 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

Dii~r dövizler ve borçlu klirin 
bakıyelerl ı 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karıııhğı, 

Kanunun 6 ve 8 • . . ıncı maddele-
nne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı • 
Hazine bonoları.• 
Ticart ııenedat. 

Esham ve Tahvil.ııt C" d " uz anı : 
· ( Deruhte edilen evrakı 

A - ) na.kdiyenin karııhğı e• 
( ham ve tahvilat (itibırt 
kıYmetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar : 

Altın ve döviz ;;. . 
.u.erıne 

Tahvilat üzerin .. 

Hissedarlar • 
Muhtelif ı • 

·~ 

27.510.452,74 

12.968.781,-
767.163,57 

724.163,07 

9.205.S00,22 

29.503.34 

25.326.770,71 

158.748.563,-

13.577.480,-

3.700.000,-
38.924.322,75 

37 .984.563,02 
3.781.287,22 

83.143.99 
8.4 7 3.585,42 

YEKON: 

- ~--~ 

LİRA 

41.246.397,31 

724.163,07 

34.561.774,27 

145.171.083,-

42.624.322, 7 s 

-

41.765.850,24 

8.556.729,41 

4.500.000,-
16.472.436,-

335.622. 7 56,05 

PASiF 
Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine carafından vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilSveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri . 

Muhtelif : 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

- 13.577.480,-

145.171.083,-

19.000.000,-

- 12.000.000,-

682.361,94 

31.888.758,49 

YEK'ON: 

lıkanto haddi% 5 1/2 Altın üzerine avans % 4 1/2 

LİRA 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.171.083,-

15.050.135,10 

32.571.120,43 

90.209.237,42 

335.622. 7 56,05 
--

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük illnlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı alrnır. 
Devamlı küçük illnlann her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesel& ıo defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuru~ 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmıık üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes-

na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
illn IZO harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca 10 kuruş alınır. ............. _ ....................................... . 

Satılık : 

Ucuz ıatılık ev - Yenişehir Demir 
tepe Fevzi Çakmak sokağı 11 N o. lu 
hane satılıktır. 2. katında dörder oda 
bodrumda ve en üst katında birer o
dası havagazı, elektrik tesiatx büyük 
bahçesi vardır. Görmek istiyenler hane 
dahilindekilerine pazarlık için 3900 
telefon numarasiyle ıörüşebilirler. 

3--5976 

Kiralık : 

Kiralık apartnnan - Yenişehir Ha
vuzbaşt Kbımözalp caddesi methalin
de Mükerrem Apartımarunda 4 odal,ı 
bir salonlu, kaloriferli, konforlu daire 
kapıcıya ı:nüracaat. 3-60S8 

Kiralık mobilyalı bir oda - Yeni
şehir lnkılab sokak No. 4 alt kat. 

3--0086 

Kiralık ev - Çankaya caddesi Bel
çika sefareti bitişiğinden yukarı çıkan 
Olgunlar sokağının yukarı başında 
tam nezaret ve konforu haiz Bakan
lıklara 2 dakika mesafede pembe 
renkli 3 oda 1 hol ayrıca bir sandık 
odasından ibaret 12 numaralı ev eh· 
ven fiatla kiralıktır. Görmek için alt 
kata görüşmek için de Merkez banka
sında Nureddin Adile müracaat. 

3-6065 

Kiralık ev-Kavaklıderede aefaretle· 

re yalan yedi odalı kalorifer ve stcak 
su tesisatı bulunan bahçeli, garajlı, 
liiks bir ev ucus fiatla kiralıktır. Ta
lihlerin ı6S4 numaraya telefon etme-
leri. 3-6118 

-11'-

Kiralık 1 - 2 oda - Mobilyalı. 
banyolu. İtfaiye meydanında Kurtu• 
luş Apartımaru No.ı 3-6087 

Kiralık • 2 odalı daire - Su ile 22 
lira. Yenişehir. Yiğitkoşun sokak No. 
14 asfalta yakın su, gaz, elektrik vat: 
üstündekilere ve Tl. 3480 17 ye sor. 

3-6088 

Kolöriferli daire - Altı oda, banyo 
v. s. Çankaya caddesi, Sarıköşk karşJ.o 
sı, No: 49. Şekerci Hacı Bekire müra• 
caat. Telefon: 3050 3-6018 

Kiralık bir oda - Bir bayan veya 
bay için Yenişehirde Sıhiye Vekfileti 
civannda kiralıktır. 2184 telefon nu• 
marasiyle Maliye memuru Osman 
Oyaya müracaat. 3-6117 

Kiralık oda - Kaloriferli, banyo
lu, ziyası bol ve müstakil. Çocuk sa. 
rayı cadde.si, Numara (70). Kapıcıya 

(4099) 3~6136 

Kiralık daire - 3 veya S oda kalo
riferle bütün konforu haiz. Yenişehir 
İzmir caddesi numara 4 de müracaat • 

3---6138 

Panıiyon iıtiyorwn - Fransızca 

görüşen bir aile yanında - yemek da· 
hil _ pansiyoner olmak istiyorum. Ko
operatif arkası, Orhan So. No. 3 ka-
pıcıya müracaat. 3-6128 

iş Arıranlar : 
Süt annesi istiyenlere - Sütüm iki 

çocuk idare eder. lstiyenlerin Kurtu· 
luş Görgen sokak 6 numaraya mlira· 
caatları. 3-6115 

h Verenler: 

Muhasebeci - A:. .. erngını yap~, 
liseyi bitirmiş bir muhasebeci istenili
yor. Dil bilen kayırılacak (P. K. 469 
Ankara) Şeraitin bildirilmesi 

Franıızca servisinde - çalışacak 
fransızca bilen bir gence ihtiyaç var· 
dır. AKBA'ya müracaat. 3-6130 

Müteferrik : 
Ede ıoyu efradına - Sarih adresi

nizi aşağıdaki adresime lütfen bildir· 
menizi rica ederim. Hulki Ede - Posta 
K : 469 Ankara, 

Günü eününe nakliyat - Yapacak 
olan ekspres servisimiz için ücretli üç 
stajiyer alınacaktır. Ankara Anbarr 
U. N. Evine müracaat, 

.1ııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 

----------
Cebeci ha•tane•İ dahili hastalıklar miitehasatsı 

Doktor Zeltl Hal<lu Pamir 

---------... -§Hastalarını her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartxmanında§ 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 23S7 : 

':tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııF' 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarıım, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale euer. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhht güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
ı - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4- Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

REÇETELERİNİZİ 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi müessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel · 2018 ·ı-5517 

Slrvetl fUnuo LJ Y A N J '3 Serveti fünun 
1891 ~ ln91 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimt: ga· 

zetenlo Ankara'da 1atış veri A K B A Kitabevidir. Se-

:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 
- -~ VALS DALGASI : - -- -Fraid Aataire • G inger Rogers : 
., 11••1111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
-----



Sabah, öğle ve .akşam her yemekten 
sonra gfuıde 3 defa 

RADYO~,ıl 
ile dişlerinizi f rçalayınız 

R 
A 
D 
v 
o 
L 
• 
1 

N 
Yurdda ittifak haline gelen bu· kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu ? 

<;ünkü "RADYOLİN,, in ter
kibi yüksek bir kimya şahese

ridir. 

Çünkü "RADYOLİN,, emsal
kullananların dişleri temiz, sağ
lam ve güzeldir. 

ıÇünkü "RADYOL!tN,, emsal
aiz rağbeti dolayısiylc hiç stok 

yapmadığı için mütemadiyen ta
ze taze piyasaya çıkar. 

Çünkü "RADYOL!N,, diğer 
macunlara nazaran çok ucuz
dur. 
Artık bütün bunlardan sonra 

"RADYOLİN,, kullanan on 
binlerce kişinin ne kadar haklı 
olduğunu anlamak kolaylaşır. 

Sabah' öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi f ırçalayınız 

Doktor A. İhsan Al{San 
Nümune hastanesi dahili ha•talrkla r miitehaurıı. 
Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul e~ektedir. 

T.delon: 1216 3-5828 

.................................................................................. ~ 

~ Sandalya ve Mobilya'nın ~ - -: Hem ucuzunu, hem güzelini almak için latanbulda Rızapa,a yo- : 
E ku,unda 66 NO. ASRİ MOBiL YA mağazasını ziyaret ediniz. E 
; 11111111111mım111 AHMED FEYZi Tel. 23407 111111111111111111 lllr"' 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -------------------------------------------------------

---TÜRK HAVA KURUMU -----
Büyük Piyangosu ----------24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... -------1 inci keıide 11/ ikinci teşrin/ 1937dedir. =: --
Büyük ikramiye: 30000Liradır ... ~ 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük 

ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık 
iki adet mükafat vardır .• 

Şimdiye kadar binlerce ki§iyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

---------------------
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

FAHRiVE 
Atatürk bulvarında Kutlu pastahanesi sırasındaki Yenice apartı

manının 3 No. lu dairesinde: 

Yeni gelen kışlık ŞAPKA modellerini (ikinci teşrin ayı sonuna ka 
dar) teşhir ve aynı yerde sayın müşterilerinin siparişlerini kabul et
mektedir. Telefon: 3179 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - . -
i A/ B. TEMAR ~ - -- -

A N 

6<&.lo .~5\ISI tıdcvı 
Çok ı_~t \Q.f' 
ÇekJ~O\. . 

o"ıla. ; ·· sE.FAl.İN 

T11vsi,1Je Htıl.!\ 
Oe \.ha.I Aldı 

6?-Ki nı3 Neşesi 
Ne Çobuk 

Yt\İİlt Geldi ·. 

Satılık 

~-Diş 
ağrıları 

Nezle-Grip 
Oşütınekten 

Mütevellit 
Bütün ağrıları 

Derhal geçirir 

Eczan.elerden 
Birlik ve on :ikiW 

ambalajları 

arayınız , 

kahve 
Saman pazarında İstihlas kahvesi satılıktır. Fazla tafsilllt isti.yen· 

ler müstecir Mehmed Otama müracaatları. - 3-6103 

~ T elg. adresi: T emar Stokh o im ~ -~-.-,-.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.,-,-.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. 11~ 
§ İSVEÇ § ~ M. Galib Çankaya : 
: E § Paris terziler akademisinden mezun 
§ İsveç endüstri mamulatı ihracatçısı § · = 
- - : olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle 
== Bu·· tun·· Türk malları i thala"' tçısı == = 

§ işe başlamıştır i 
~ Türk devletinhisar idaresi mümessili ~ : Tel. 1096 Balık pazarında Terzi : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' ':iı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı111ıı' 
~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-____,/ 

NAS1~1lAC1 
KANZUK . ~ 

ın 
6zA&. 

En eski nasırları bile pek kısa bir 
zamanda tamamen ve kökünden çıka· 
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddi 
ve müessir bir nasır ilacıdır • 

................... 
Dr. M. Şerif Korkut 

Nüumne hastahanesi 
cerrahi §efi 

Her gün saat üçten sonra evin
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 -
Diş tabibi 

M.Aziz TUNÇ 
Pazardan maada her gün hastaları

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

kı Apartımaru No: 1 3-5645 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı !ıleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

G •• 

-
fürltiyıl la11iıır. 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BUGÜN BU GECE 

Çok enteresan ve heyecanlı bir mevzu 
çerçevesi dahilinde temsil edilen 

Manya Walewska 
Almanca sözlü 

Olga Çckova - Maria Andergast 

Ayrıca - Dünya haberleri ve öğreti· 
ci film. 

BU GECE 
Ttirkçe sözlü komedi 

LOREL-HARDİ 
VE İKİZLERİ 

Ayrıca - Dilnya haberleri ve öğreti· 
ci film. 

HALK MATİNESİ u,1!) cıe 

GÜNEŞ KRALI 

1 
Ulus Basımevi: Ankara 

Güzel diş ~-l:İyenlerin macunudur. ~======:.JJ 
1 

~f ektebliler ! .. Bütün Kitablarınız Haliİ Naci Mıhçıoğlunda 
Anaf artalar Caddesi No. 111 Telef on: 1230 


