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KaTam.ürıel civarında bir kazaya kurban giden Can - .s tayyaresi 

İki genç tayyarecimiz hava 
bozukluğu yüzünden feci 
bir kazaya kurban gittiler 

Lfayyare Karamürsel civarında bir tepeye çarpb 

parçalandı, aziz ıehitlerimizin 
Cltın İzmitte büyük bir törenle 

Puarteıi ·· ·· nnm Can • 
5
8'!"1u. aaat 15.20 de lıtanbula hareket eden Devlet HaV'\ yolla· 

mürael ci ;.:IDlndelQ tayyaresinin havanın bozulduğundan dolayı Kara
bulunan v~ B ve Fule& koyu yakımnda bir tepeye çarpbğı ve içinde 
lanıu ço:~ 0 • • .E~ Ermek1e makiniıt B. Sami Demirelin teJıid olduk· 
bu bekle ~nn bU:. ~cı ile haber aldık. iki yelİ§mİt ve deierli havacmuzm 
- Azi n hidylen °1iimıleri, bütün An. karada, derin bir teeaaür uyandırmıt-
....-. z ıe e imiz1n ·ı -Uan id . r m elerine, yakınlanna, havacı arkadatlarına, Hava 
""' areııne a... w dil Fe • kaza ucıat•aııı er, acılan nı paylaıınz. 
tudur~ h.aldonck İzmit hususi m ubabirimizin verdiii ~ malUınat 

cenazeleri 
kaldınldı 

Hatay'da 
fesatçılar 

tevkif 
olunuyor 
Adana, 3 (Hususi) - Suriyeden a

lınan haberlere göre uzun zamandan
beri Hatayı karıştıran müfsidler niha
yet birer birer eski suçlarından dola
yı adliyenin pençesine dtişmektcdir· 
ler. Sabık Antakya kaymakamı Ah· 
dülkadir ve mevkuf jandarma kuman
danı Yahya hakkindaki tahkikat de • 
rinleştirilmektedir. Tahkikatın verdi
ği neticeye göre Hatayda ilk ve son 
anarıiye meydan veren tahrikçileri 
teşvik eden kaymakam ve jandarma 
kumandanı Yahya idi. 

Müddeiumumilik eski kaymakam 
Abdülkadir .hakkında ,da bugün tevkif 
müzekkeresı kesmiştir. Abdülkadir 
şiddetle aranmaktadır. Delege B. Ro
ger Garreau Hatayın inzıbati vaziye
tini normal bir hale getirmiş bulunu
yor. 

A~crika - Türkiye ticareti 
Vşıngton, 3 (A.A.) - Amerika 

Birleşik devletleri dış bakanlığı, Tür
kiye ile kar~ı1ıklı bir ticaret anlaşma
sı için görüşmelere başladığını bildir
miştir. 

BUGÜN. Üçilncü sayfamızda, ULUS 
okuyucularr için tanınmış fransız şa· 
ir, muharrir ve tarihçileri arasında 
yaptığımız anket hakkındaki tafsila
tı bulacaksrnız. Başmuharririmiz tara-
fından verilecek. olan bu anketi yarın 
neşredeceğiz. 

- ~ 
~ .Perver-r-r-

y.e:., 

Diyarbekir, Cizre demiryolunu göıterir hmita 

Dlyarlbeklrle Cizre arasındaki demiryolunun 
temel atma töreni bu hafla yapıhyor 

Diyarbekir - Cizre demiryolu hattının ilk 20 Km. kıımının ihalesi yapılı
mıt ve bat üzerindeki etüdler de bitirilmiftİ. Haber aldığunıza göre bu battm 
temelatma töreni bu ayın ıekizinde Diyarbekir'de yapılacakbr. Temelahllll 
töreninde bulunmak üzere cumarteıi günü ıehrimizden bir heyet Diyrbekİ· 
re hareket edecektir. Hattın temeli Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetinkaya 
tarafından ablacakbr. 

Heyet, evvela Siva• - Erzurom hat tında ilk merhale olan Divriği'ye gi
decek ve bu hatbn açılıf törenini de yapacakbr. 

Cindeki harbı durdurmak için 

Dokuz devlet konferansı 
dün ilk toplanbyı yaptı 

ÇEKOSLOVAK MiLLi 

BAYRAMI DOLA YISIYLE 

Atatürkle B. Beneı 
arasında telgraflar 

Çekoılovakya milli bayramı müna
sebetiyle Reiai Cumhur g Atatürk i
le Çekoslovak Reisi Cumhuru B. Ed
vard Beneı arasında apğıdaki telgraf
lar teati olunmuştur. 

Çekoslovak mim bayramı münase
betiyle ekaellinaınıza en samimi tebrik 
lerimi 

1

bUdirir ve phsi saadetleriyle 
(Sonu 8 inci sayfada) 

B "Bir dela, memlekette topraksız çilçl bıralnlmamalulır. 
t undan dalıcı önemli ise, bir çilçi aileıini geçindirebilen 

Cumhuriyet Bayramı mUnasebetiy
le, Cumhur BaJkan: Atattlrk ile muh
telif devlet reisleri arasında qaiıda· 
ki telgraflar teati ecllhiıiıtir : 

refahı haklçındaki temennilerimi tak- ----------------------""'!'""---

oprcıiın, lıiçbi.r Mbep ve suretle bölünmes bir mahiyet al
~cuı •• !'~~~k çilçi ve cillik •ahi,,İerinin itletebilecelıleri era· 
İ llenıtllllt, eroinin bulundufıı memleket bölgelerinin nii-
1:~~e_,aaletine ve toprak verim dereceaine göre sınırlanmalı 
~ır. 

~~k, büyilk bütün rilcilerin if oıaıtalarını arttırmalı. 
yenı ettirmek ve lıoftrmalı tedbirleri, oakit geçirilmeden 
alınmal~d~r. Herhalde, en lıüçiik bir çi/ci ailai, bir çilt hay
van •alubı kılı.'!mal.ıdır: burula, ideal olan ölrih deiil, beygir 
olmalıdır. Ôkiiz, ancak baı ·-tl '--is temi • ·• böl· 
Relerde la •• ··ı bil· -· ann ,.... nı llUC 

• 0 • goru e ır. Köylüler için umumiyetle pullufu 
Pratık ve faydalı bulunun T _._ • b .• .::'- •1 il . 
ye olunabil' K .. d • rl&Rtörler, ü,. .. 1e C1 ç ere taosı· 
malıinalan ''·.__,01 Y de ve Yakın liöylerJe, mütterelt haıman 

IRU an ırmak L._..;JW• • --1 •--L b• 
Sef haline lletİril el" ,ı• 1 

lr0.1'& enll Cl.J'f"UGml,,,,_°""'a ıt m ıwır.,, 

D~yanı.n her '~rinde arazi, ınenı
lf' ktlerın nüfusuna 'Ve iktıaadt f&rtla
cına uygun olarak "büyük orta kil
çük., gibi bir takım ıımfl~ra :ynl
mıı~r. Bu ayrılıı, iktıaadi bakım
dln. ıyi olmazıa o memleketlerin mev
cudıyetleri üzerinde mutlaka müsbet 
veya menfi teıirler yapar. 

Bir memlekette büyük arazi ne 
kadar çok olursa, bu teıir &rta ve 
küçük arazi aahibleri Uzeri~de o ni• 
bette menfi olur. Ve zenginler fakir· 
ler diye zümreler meydana getirir. 
Aurlard.anberi ziraat iktıaadiyle uğ
rqan lhmler, küçüle veya büyük ara
.si ifletilmeıinin l~h ve aleyhinde 
cildlerle yazı YHmxflardır. Ne der
JerM desinler, 9nıtlak '" muhakkak 
olan bir ,ey v' ..- o da her memleket-

ATATORK 

te büyük, orta ve küçük arazinin o 
memleketin ve milletin iktıaadl ıart 
ve içtimat bünyelerine uygun bulun
nıaıı lbımdır. Bu isabet nnıl takdir 
edilir ve naaıl bulunur. İfte lfhı gOç 
olan noktası buradadır. 

Bundan evelld yuılarımda kay• 
dettiğlm gibi bizde her ,eyden önce 
bet kitilik bir çif çl ailesini, cumhuri
yet rejiminin yilkselunek iıtedili 
hayat aeviyeaine çıkarabilmek için •· 
razi parçaaını, memleketin Udim n 
iktıaadt ,artlanntn çeıitll olduğu 
nırntakalarda aramak " bulmak li
z1111dır. 

Aıııart arulnin hududu tayin e
dildikten aonra, orta n bilytlk arul 

(Son ı laol aqlatla) 
ı'e-IUN 

Afganistan 
Türkiye bayramı mUnaaebetiyle Ek
aelansınua hararetli tebrikleriini ve 
memleketinizin itili ve refahı için o
lan en umimt temennilerimi arsede
rlm. 

MOHAMMED ZAHİR 

Majestelerinin çok nazild.ne temen
nilerinden pek mütehauia olarak ken
dilerinden en hararetli teıekkürlerim· 
le phıt aaadetı~, i ve Afganiatanm l· 
tili ve refahı için olan ııamimt temen· 
nilerimin kabulünü rica ederim • 
~ K.ATATORK 

Arnavudluk 
MilU bayram mesut vesilesiyle Ek

aelanamua en umimi tebriklerimi ve 
isti tilrk milletinin refaliı ve Ekaelan
smıZ'm phst aaadeti hakkmda en iyi 
temennilerimi arza muaaraat eylerim. 

ZOGO 

Majestelerinin nazikiııe telgrafla
rından çok miltehuaiı olarak, kendile
rinden hararetli teıcldcürlerimle ph
st uadetlerl ve amavudluğun refahı i
çin olan aamimt tenıennilerimin kabu
lünü rica ederim. 

JLATATURK 

Almanya 
Tilrk milli baynmı ndlnaebetiyle 

ge,ek EbelaQJuma u.ti adıma ve 
gerek almap ~ adma tebrikleri
mi ve phll -4etleriyle TlrkfJ'eldn 

diın ederim. 
ADOLF HİTLER 

Türk cumhuriyetinin yıl danUmll 
mUnaaebetiyle göndenniı oldukları 
lütufklr tel yazısından dolayı ekae
lanıınıza tetekkürlerimi arzeder ve 
laadet ve afiyetleriyle, Almanyanm 
refahı hakkındaki samimi temennile· 
rinıin kabulünü rica eylerim. 

K. ATATÜRK 

Amerika 
Türkiye cumhuriyetinin yıl dönu .. 

mü tnilnaıebetiyle, ekselanslarına ge
re~ kendi adıma ve gerek amerikan 
mılletl adına, aaınimt tebriklerimi ve 
tahst aaadetleriyle tilrk milletinin re
fahının temadisi hakkındaki yürekten 
temennilerimi arzetmekle bahtiyarım. 

FRANKLlN ROOZEVELT 

Uitufkir tebriklerinden dolayı ek
selanslarına çok hararetle teıekkür ve 
kendilerinden phıi aaadetleri ve bir
letınit devletlerin refahı hakkındaki 
hararetli vr. samimi tcmennilerimin 
kabulünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Avusturya 
Cumhuriyet ilinınm yıldBnümti mü

nasebetiyle, ekaelanılarından en aa
~imi tebriklerimin ve phıi eaadetle
rıylc memleketlerinin refahı hakkm
daki hararetli temennilerimin kabu-
1 Unü rica ederim . 

Cumhur Ba,kanı MtKLAS 
Cumhuriyetin yıl .dönümü münue-

(Soau 1. inci $aylada) 

Denizbank ne gibi işler 
yapmak için kuruluyor? 

Bu mUessese türk denizciliOinin sür'atle 
kalkınmasına hizmet edecektir 

llıraest mallarımız limanlcuırmz.Ja gemilere yüklenirken 
Memleketimiain ana itlerinden biri olan denizciliiimizi en kıaa bir za• 

.ıanda ve kökten halledecek bir müeı ıese olarak kuNlma11 kararlatan De
ni.bank baklandaki projenin, Kamutayın bu devreıinde kanunlqmaıı bck-
lemnektedir. 

Denizbulk • itler )'llP&CÜdlr ve niçin kuruluyor? Buna dair ikinci 
aayduımda fula t.Usilit baı.cekvm:a. 
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Bir destanın • 
ımzası 

Beş, altı günden, yani Ulus'un yeni şekilde çıkmağa başlamasın· 
C:lan beri tefrika ettiğimiz eserlerden bir tanesi, türk kahramanlığının 
tarihinden bir yaprağı canlandırıyor. 

Pilevnede bulunmuş, harbetmiş, yaralanmış, sonra da esir dtişmüş 
genç bir ingiliz zabitinin yazdığı bu kitabda, bu büyük tarih hadisesi
nin en' canlı tafsilatını, okumağa devam edenler görebilirler. 

Ben, eserin mütercimi sıfatiyle bu kitabın bütün sayfalarında, bü
tün satırlann üstünde ve aralarında gördüğüm bir hakikati canlandır
mak istiyorum : 

Yüzbaşı Herbert, osmanlı ordusundaki türk neferinin kahraman
lığına, fedakarlığına, harb kudretine hayrandır. Sirkeciden Bulgaris-
tanm orta yerine kadar giden demir yolunun her durağında bl1 nefer, 
- ingilizin ifadesini tekrarlıyayım - inzıbatı bozar bir başıbozukluk, 
kıtkanaat dağıtılan azığını alırken bir açgözlülük, Pilevnenin cehenne
mi andıran zeminliklerinde bir fütur alameti, ufacık bir isyan arzusu 
göstermemiştir. 

Muharrir, Rodop dağlarını aşarken, bir gün evel o dağlarda eşkıya
lık yapanların savaşa giden vatandaşlarına seve seve kılavuzluk et
tiklerini anlatıyor. Bu vatan çocukları, sefere yollanırlarken babaları
nın ynmda onlara çörek ve tütün dağıtan peçeli, örtülü türk kızı, iki 
ingilizin elini öpmesine ~arşı, hocanın kendisine aşıladığı taassup öf
kesiyle değil, türkün kahramanlara göstermek fıtratında olduğu güler 
yüzle cevab vermiştir. 

Bir de Herbert'i Jstanbuldaki saraydan, Serdarı Ekremden bahse
derken dinleyiniz: o :zaman bu takdirle hayranlığın yerini keskin bir 
tenkid ve itham alıyor. Pilevnenin şerefinde kendisinin de bir takım, 
bir bölük kumandanı sıfatiyle bir payı olan genç İngiliz, bu şehrin ve 
orayı kahramanca müdafaa eden Osman Paşanın acıklı akibetinde bir 
tek kusur görüyor: o da sarayın, sultanın ve onun etrafını alanlarındır. 

Ben, tercümeye başlamadan evel bir defa baştan l:;>aşa, büyük bir 
zevk ve alaka ile okuduğum bu eserden şu intibaı almıştım: 

Yüzbaşı Herbert, türk milletini övüyor, osmanlı padişahını itham 
ediyordu. Bu kitaba ve hakikatin ta kendisine göre otuz bin şehidin 
kaniyle yazılan Pilevne kahramanlık destanında türk milletinin imza
sı, Pilevneyi düşüren fermanın üstünde de osmanh padişahının tuğ-
rası vardı. Nurettin ART AM 

Orta öğretmen kadrosu 
Yardımcı muallimler kullanılması 
hakkındaki kanun üç yıl uzatıldı 

Kültür Bakanlığı, orta tedrisat mekteblerinde yardımcı mu
allim çalıştırılmaaı hakkındaki kanunun birinci maddesi müd
detinin üç yıl uzatılması hakkında kanun projesi hazırlamıştır. 
Baka.nlrk bu projenin hazırlanmasını mucib sebebler layihasında 
§Öyle anlatmaktadır: 

ULUS 4 -11. 1937 

İç bakanhkta 

Maaş tahsisi ışı 

bitenlerin isimleri 
Son bir ay içinde iç bakanlıkta e

mekli ve yetim olarak 27 memurun 
maaş tahsisi muamelesi bitirilmiştir. 
Bunlaırın isimleri şunlardır. 
Eğin eski tahrirat katibi (yetim), 

Erenköy beldiye tahsil şubesi tahsil
darı Refik Cömert (teküd), mülkiye 
müfettişliğinden mütekaid ölü Necip 
(yetim). Tirebolu hususi muhasebe 
tahsildarı Mehmet Dedeoğlu (tekaüt), 
Orhaneli hususi muhasebe tahsildarı 
M. Arı (tekaüd), Manavğad hususi 
muhasebe memuru ölü Yakub karısı 
Hatice (yetim). İringil nahiyesi mü
dürü Halis Demir (tekaüd), Rız~ vali
liğinden mütekaid ölü Cevdet Ert~.ğ
rul (yetim), Cide kaymakamı Abdul
kerim Kocamemi (tekaüd), Muşar na
hiyesi eski müdürü ölü Bekir (yetim), 
Arapkir nilfils katibi ölü Şev~et .. 5!e
tim), Haydaran nahiyesi müd_urlug~n
den mütekaid ölü Necip Lutfı (yetım) 
Sarayönü tahrirat katibi ~lü .:1'~.la.~ 
(yetim), Kaypak nahiyesı. muduru 
İbrahim Behçet (tekaüd), Nıksar hu
susui muhasebe memurluğundan mü
tekaid Mustafa Nuri (tekaüd), Bur
sa hususi muhasebe tahsildarı Musta
fa Demir (tekaüd), Kırşehir idare he
yeti katibi Rasini (yetim), Mardin.~u
susi muhasebe müdürlüğünden mute
kaid Kamil {yetim), Balıkesir husu
si muhasebe tahsildarı Hüseyin (te
kaüd), Piraziz nahiyesi müdürü ölü 
Memiş (yetim), Hozat hususi muha
sebe memuru ölü Afif (yetim), Anka
ra şehreminliğinden ve İstanbul me
busluğundan mütekaid Ali Haydar 
Yuluğ (yetim), Ustükran nahiyesi 
müdürü Faris Aytekin (tekaüd), Ba
krrköy kaymakamı Veli Sınar (ye
tim), Devlet denizyolları müdürlüğü 
memurlarından ve İstanbul evrak ka
lemi eski katibi Faik Dönen (tekaüd), 
İnegöl kaymakamlığından mütekaid 
Süleyman Rauf (yetim). 

• 
Suriyedeki türk emlakine aid 

anlaşmazlıklar 
Suriyede tiirklere ve Türkiyedeki 

suriyelilere aid emlak hakkındaki an
laşmaların tatbikinden doğan anlaş
mazlıkları halletmek üzere Beyruta 
giden İç bakanlık nüfus ifleri genel 
direktörü B. Muhtar, Dıı bakanlık i
kinci daire reis muavirtJ B. Basri Rı-

Yeşihrmak 

köprüsü açıhyor 
Çarşamba kasabaeı yakının

da Y eşilmnak üzerinde yapılan 
251 metre tulündeki Y eşilır
mak köprüsünün açılıt töreni 
bugün yapılacaktır. Törende 
bulunmak üzere Bayındırlık 

ı 
bakanlığı idari müsteşarı B. 
Arif, Bakanlık yol dairesi reisi 
Ali Talib dün Çarıambaya git-

l
: mişlerdir. Müsteşar B. Arif a· 

çıhş töreninden sonra Sıvasa 
gidecektir. 

.............................................................. 

İneklerin verem 
hastalığiyle mücadele 
Zfraat bakanlığı, evelce haber ver· 

diğimiz gibi ineklerdeki verem hasta
h ğı ile mücadelesine başlamıştır. Mü
cadele Çubuk - Ankara, Beylik köp
rüsü • Eskişehir güzergahının 20 ki· 
lometre derinliğindeki sahada yapıl
maktadır. 

Bu savaşta her biri 50 köylü 3 ekib 
çalıştmlmaktadır. Birinci ekip, Çu
buk - Ankara arasında takriben 33 
mevkide 10000, ikinci ekip Ankara • 
Beylikköprü arasm<ia takriben 36 
mevkide 15000, ve üçüncü ekip de 
Beylikköprü - Eskişehir arasında tak
riben 76 mevkide 25000 ineği, mecburi 
tüberkülin tatbiki suretiyle elden ge
çirecektir. Veremli ineklerin insan 
sağlığına karşı zararları giderilecek
tir. 

Ayrıca, İnanlı, Baltacı, Karacabey, 
Çifreler, Orman çiftliği, Konya, Mer
cimek, Tekir, Sultansuyu, 'Göle, Çift
lik, inekhane ve haralariyle devlet ve 
hususi idare ve teşekküllere aid bütün 
inekler aynı mücadeleye tabi tutula
caklardır. Mücadele şubat sonuna ka· 
dar bitirilmiş olacaktır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 
yardımları 

Denizbank ne gibi işler 
yapmak için kuruluyor? 

Bu müessese türk 

kalkınmasına 

denizciliğinin sür'atle 

hizmet edecektir 
Atatürk'ün, büyük nutuklarında itaret buyurdukları Deniz 

Bank kanununun Kamutaym bu devresinde çılanaaı beklen· 
mektedir. 

Hükümet, projenin mucib sebebler layihaaında, memleketin 
ekonomi hayatında tqın itlerinin ve bu arada bilhaua üç buca• 
ğı denizle çevrilmit memleketimizin ekonomik kalkınmasında 
deniz itlerinin ehemiyetine iprt etmekte, projenin hangi ihti· 
yaçları karıılamak üzere hazırlandığını ıöylece izah etmekte· 
dir : 

"--! Memleketin en hayati f aa
liyetleriyle ali.kadar bu ekono
mi tubesinin ancak devlet ser· 
maye ve otoritesi ile kurulabile
ceğini bilen Cumhuriyet rejimi, 
deniz işlerimizde de filomuzu 
yenileştirmek için tahsisat ver
mek, bir kısım deniz teıekkülle· 
rini etatize etmek gibi mühim a
dımlar atmıf buluamaktadır. 

Ancak memleketin zirai ve sınai 
hayatındaki inkipf ve memleket iç 
piyasalarının tedricen deniz kıyılarına 
bağlanmasındaki ilerleyiş, hem mem
leket sahilleri arasmda ve hem de 
memleketten dışarıya ve dıtandan 
memlekete münakale ihtiyacını halen 
artırdığı gibi glinden güne artıracak
tır. 

Bu itibarla münakale ve muvasale 
icablarmdan emin muntazam ve ayni 
zamanda ihtiyaca cevab verecek şekil
de tanzimi zamanı gelmiş bulunmak· 
tadır ki, bu ihtiyaç yalnız denizde mü· 
nakalenin emin ve muntazam unsur
lar çalrttınnak ıuretiyle temininden 
ibaret olmayıp muhtelif şubelere in
kisam eden bütün deniz hizmetlerinin 
biıri birini tamamlayarak muhtaç ol
duğumuz münakale icablarından bir 
kül halinde ve muayyen bir sistem da
hilinde tanzim ve yekdiğerine muvazi 
olarak inkitaf ettirilmesi iç.in bir nok
tada teksifi icab etmektedir. 

ve hem de ticrat malt ve teknik icab
lar dairesinde idareai imk!nları elde 
cdilmif olacaktır. 

2 - Ticaıri mahiyette ve hükmi şah· 
aiyeti haiz bir tetekkül olarak kurula· 
cak olan Denizbank, Eti ve Sümer gi• 
bi mümasili bankalarda bittecrübe 
sabit olduğu veçhile, kendi İf proğra• 
mmın tatbiki için hariç ve dahilde 
daha kolay krediler temin edebilecek• 
tir. 

3 - Ticaret ve teknik esaslar dai· 
resinde İf görecek olan bu banka dev• 
let sistem ve formalitelerine tabi tu• 

tutlmıyacağmdan idaresindeki teşek· 
külerin işlerini daha geniş ve daha 
basit imkan ve ıiswnlerle yürüyebi· 
lecektir. 

4 - Deniz nakliye hizmetlerıi üze• 
rinde iş birliği vücude getirilmek su• 
retiyle halkın muhtelif müesseseleıı 
ve mercilerle olan iş irtibat ve mü· 
nasebatının doğurduğu müşkilat orta. 
dan kaldmlmı§. olacaktır. 

Diğer tarafdan deniz işlerimize aid 
Çocuk esirgeme kurumu genel mer- te~ilatm bit kıımı halen Devletleş· 

kezi ta.rafından 16.10.937 tarihinden tirilmiş bulunmasıan rağmen bunla-
1.11.937 tarihine kadar 15 gün zarfın· rın devlet idaresi, devlete aid ticari 
da 1088 çocuğa yardım edilmiftir. müessese, husust esrmayeli ve imti-

Bundan başka kendi sahası dahilin· 
de inkişaf etmek zaruretinde olan bu 
günkü müteferrik teJCkküllerin bu 
maksadla sarfedecekleri para bir elde 
toplanarak bütün deniz mevzuunun 
kUJ halinde mlitaleası ev eheırunin 

milhimme tercihi suretiyle inkişaf iş
lerinin planlı ıurette tatbiki ve ran
tabilitesi az ve bu yüzden de kendi 
bünyesi ve varidat dahilinde inkifafı 
kabil olmıyan hizmetlerin, diğer kı· 
sımların fazJai varidatiyle takviyeai 
milmkUn bulunaA:aktJr. 

Hazırlanan projede yukarıda izah 
edilen sebeb ve zaruretler yüzünden 
bankanın umumi heyetiyle idare me<:· 
lisi teıkilitı, murakabe aiatem " fe
killeri ve mazhar olacağı milaaadat 

"Orta tedrisat mekteblerine .-------------- za, Finans bakanlığı mütehassıs müşa
virlerinden B. Cafer ve diğer müşavir 

Komiser namzedlerinin ve muraıı:iblerden mürekkeb heyet 
devam eden talebenin her yıl 
artması dolayısiyle birçok mek· 
teblere yeniden ıubeler ilave et
mek ve lüzumlu olan yerlerde 

Bunlardan 152 ha.ta çocuk ve anne yazlı mUesse gibi muhtelif ve bir bi
genel merkezin polikliniklerinde ba- rinden mahiyeten ayrı şeklllerle ida
kılmış ve tedavi edilmi~tir. re edilmesi, birleştirilmekten mak ad 
Ayrıca dif bakım evinde de 139 ço- olan hedef ve gayeyi temin edeme

cuğun dişleri bakılmış ve ~dıavi edil- mektedir. 

mittir. Bu günkü vaziyet bu şekilde oldu-

mürna ili milli bankalarımızın kanun
larındaki hilkilmlere göre yapılmıt-
tır. 

tayini 
§:ehrimize dönmüştür. 

711 çocuk ve anne genel merkezin ğuna göre deniz tetkilatımızın planlı 

de yeni orta anektebler açmak Emniyet genel direktörlüğü: 5 tem
zarureti hasıl olmaktadır. Bu muzda yapılan imtihanı kazanan polis 
yüzden muallim ihtiyacını kar- memurlariyle lromiserlerden, isim.leri
tılamak ve münhaller doldura- ni bir kaç aayı evel yazdığımız ikinci 
bilmek için orta tedrisat mek- ve birinci komiser namzedlerini açzk
teblerinde yardımcı muallim ça- tara göre birer ikişer tayin etmeye 
lıttırmak hakkındaki kanunun başlamıştır. 
birinci maddesinde yazılı üç se-

Bir beraat karan 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Ağır 

ceza mahkemesi geçen yıl temmuzda 
Şilede i~lenen bir cinayet davasını ne
ticelendirdi. Ali adında bir genci öl
dürmek suçiyle tevkif edilen beş kişi
nin suçsuz oldukları anlaşıldığından 
haklarında beraat kararı verildi. 

banyolarından istifade etmiftit. ve ıO.urlu çalışabilmesi için bütün bu 
Süt damlasından hergUn 68 çocuğa işlerin bir elde toplanmasına ihtiyaç 

ailt verilmiş ve 15 günde yekO.n olarak olduğu kanaatine varılmış ve böyle 
516 kilo bedava silt dağıtılmıştır. bir teşekküle ise ancak uhdesine ve-
Yardım için genel merkeze ba'vu- rilecek hizmetlerin ayni zamanda mü

ran 14 yoksul yavruya para yardımı hiım olan finansman ve kredi işlerini 
yapılmıştır. Ayrıca 4 fakir yavruyu da tanzim ve idare edebilecek kabiliyet• 
giydirmek suretiyle sevindirmiŞ:tir. te olması düşünülerek kendisine ha· 

Kurumun Keç.iörendeki anakucağı kiki bir banka mahiyeti verilmesi za. 
müessesesini görünüz. Di~kat ve şef- ruri görülmüş ve bu maksadla da (De
katle bakılan yurd yavrularının sağ- nizbank kanunu) projesi hazırlanmıf-ne müddeti-n üç sene daha uza

tılmasına zaruret görülmüştür. 
Muallim ihtiyacını karşılamak için 

bakanlıkça muhtelif tedbirler alın

makta ise de bu tedbirlerden ihtiyaç
la mütenasib neticeler alınması za
mana bağlı olduğundan önüm~deki 
yıllarda mekteblerde derslerin açık 

kalmaması için bu kanun projesinin 
hazırlanmasına lüzum ve zaruret ha-
•ıl olmuştur.,, 

Tunceli halkından alınacak 

para cezalarının müddeti 

Finans tayinleri sovyetıere apaaı ve ti"fıı·k lıklan ve neıeleri sizi sevindirecektir. K Y ~ tır. uruluşundaki ıebeb ve zaruret-
Eskişehir defterdarı BB. Cevdet satacağız lecin ana hatları bu tekilde arz ve i-

Şenol Manisa defterdarlığına, Aydın İstanbul, 3 (Telefonla) - Son iki Takas işleri komisyonunun zah edilmi~ olan bankanın temin ede. 
defterdarı Nusret Tuncay Eskişehir gün içinde Sovyet ticaret delegeliği- bir kararı ceği başlıca faydalar şu suretle müla-

d nin tacirlerimizle Anadolu, İzmir ve İstanbul, 3 (Telefonla) - Takas haza edilmiştir: defterdarlığına, Erzurum defter arı 
Trakya mallarmdan 13 - 14 bin bal- işlerini gören ve Türkofistc çalışan 1- İktisad vekaletinin bugünkü Naci Aydın defterdarh-gına, Divanı k d 
yalık yapağı ve tiftik mukavelesi im- komisyon yarından itibaren takasa a rıosu ile kafi derecede kontrol edil-

muhasebat birinci sınıf mürakiblerin- zaladıklan haber veriliypr. Bu malla- aid anlaşmazlıklarda ekspertiz işleri- mesine imk!n olmıyan deniz teşek· 
den Baki İzmir defterdar muavinliği- rın 13.000 balyas't yapacaı dier kıs- nin de TUrkofiste yapılmasına karar küllerinin denizbank vasıtasiyle bir 
ne tayin olunmuşlardır. mı tiftiktir. vermiştir. ~ elden ve ayni zamanda hem daha ıyi 
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Gülmeğe ve gülme 
düşmanlarına dair 

. 
Yalnız ıu kadar var ki gülmeye 

düşman olan filozoflarla azizler, 
N. B. nin dün iki kötü misal ola
rak tercüme ettiği neviden fıkrala
ra gillmeyi ortadan kaldırmak iste
dilerse, onlarla beraber olmamak 
elimizden gelmez - T. t. 

Kartal yerine hindi/ 

Kendisine intikal eden ve ltiyen 
iltihak edecek veya kendisi tarafın
dan kurulacak olan mUeaaeeelerin 
mahdud meauliyetli tirketler veya 
hükmi fahaiyeti haiz ticari te,ekkill
ler mahiyetinde idare edilebilmesi hu
susu da hükillMtin takdirine bııra.kıl· 
mıttır. 

Bu bankanın ıermayeıi, kanunun 
aid olduğu maddetinde de t.urih edil· 
diği ilzere, hilen mevcud ve bu liyl· 
ha hilkilmlerine göre aynen bankaya. 
devredilecek olan mileaseeatın gereık 
takdir edilmif ve gerekse de bu pro
je mucibince takdir edilecek kıymet
lerinden teşekkül edecektir • 

Teşkilatın sahih olacağı haklara 
mütedaiT gene mümasili banka.lamı 
kanunlarmdaki ahkfuna tevfik edil· 
miştir. 

Hükümler meyanında ayrıca, ban
kaya intikal edecek memurların mük· 
teseb hukukunu müemmen kılacak ah. 
kam dercedilmif bulunmak;tadır ... 

Boğaziçinde bir vapur 
rıhtıma çarptı Nüfus ve askerlik işlerini kanuni 

müddeti içinde dairelere bildirmemi% 
olan Tunceli halkından alınması lazım 
gelen para· cezalarının affına dair o
lan kanun hükmü önümüzdeki aylarda 
bitmektedir. lç bakanhk, bu hususta 
teşkilatına bir emir göndererek şimdi
ye kadar müracaat etmemiş olanların, 
işlerinin. cezasız görUlebilmesi için 
bütün köylere varmcaya kadar, keyfi
yetin ilAn edilmesini bildirmiştir. · 

Arkadaşımız N. B., dün gülmek 
ihtiyacı hakkında bir fıkra yazıyor 
ve gülünç olduğu için bir Avrupa 
gazetesinden altışar lira mükMat 
alan iki soğuk fıkrayı kınayarak 

terceme ediyordu. 
Gerçekten her sabah yeni bir he

yecan manzarası görmek, yabud 
korkunç bir haber duymak ihtimali 
ile yatağından kalkan avrupalı için 
gülmek büyük bir ihtiyaç olmuştur. 

Mesela, Sent Bazil onlardandı,· 
bu adam "gülmek, fani vücudun 

ı öyle bir hareketidir ki hıristiyan
lığın banisi bunun ne olduğunu bil
mezdi,, demiştir. 

Ütopist filozoflarla azizler iste
dikleri kadar gülmenin aleyhinde 
bulunadursun/ar, halk yığınları her 
zaman için gülmek istemiş, kendi
sini güldürecek eseri aramıştır. 
Dünyanın en çok okunan romanla
rını yazan İngiliz romancısı, Char
Jes Dickens'in eserlerinden bir kıs
mım buna misal olarak ele alabilir
siniz. 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Evelisl 
akşam Boğazdan Karadeni.ze transit 
olarak geçen bir yabancı vapur Balta 
limanı önünde sulara kapılarak eski 
balıkçılık enstitilsilnlin bulunduğu bi· 

"Herkeain bir derdit deiinnen~ nanın rıhtımını parçalanuştır. Vapu-
cinin au derdi 1,, derler. Galiba, de- run yarası sefere mani olmadığı için 
ginneninin auyunu adamakıllı te· yoluna devam etmi,tir. Dönüşte hak
min edenler de kendilerine derd a· kında tahkikat yapılacaktır. 

Sivas' da ha va sıf ınn 
altında ikiye düştü 

DUn şehrimizde hava kısmen bulut· 
lu geçmiş, ısı gece 4, gündüz 15 dere
ce olarak kaydedilmiştir. Dün yurdun 
Ege mıntakaarnda hava kapalı ve 
mevzii yağışlı, diğer mıntakalarda bu
lutlu geçmiştir. Dünkü yağışların ka
remetye bıraktıkları su mikdarı Ri
zede 21, Vanda 12, Bodrum, Siir, Er
zincan, Erzurum, Kars, ve Trabzonda 
1-5 kilogram arasındadır. Dün en dü
fÜk 111 Sıvasta sıfırın altında 2, en 
yüksek ısr da Adanada 23 derecedir. 

Fakat aynı D.lem içinde gülmekle 
az da milcadele edilmedi. Amerika
lı muharrir Robert Lynd'in yazdığı
na bakılırsa filologlar, "gülmek,, 
kelimesinin eski yunancada "tavu
ğun gzdaklaması,, manasına gelen 
bir sözden türediğini iddia etmek
tedirler. Bazılarrna göre de insan 
oğlunun gülmesi, atın kişnemesi, 

arslanın kükremesi. nevinden bir 
harekettir ki insanı hayvanlarla bir 
safa indirir. Bu iddiada bulunan
lar bu sebeble büyük filozofların, 

azizlerin gülmek, hele kahkaha at
mak aleyhinde bulunmuş olduklarr
nı ileri sürüyorlar. 

Mesela Eflatun, hükümet başın
da bulunanların gülmesi, değerli 
şahsiyetlerin kendilerini kaybedip 
kahkaha atması aleyhindedir. 

Kendileri, neşeden mahrum adam
lar olmadıkları halde bir takım bı
ristiyan azizleri de gülmeyi günah 
saymışlardır. 

Muaşeret adabı hakkında büyük 
bir otorite tamnmcş olan Lord 
Chesterfield de, bir kitabının bir 
faslında bir centilmenin en ziyade 
itina edeceği şeyin yüksek sesle gül
memek olduğunu söyledikten. sonra 
diyor ki: 
~'Yüksek sesle gülmek, ancak ba

sit şeylerden hoşlanan geri insan
lardan beklenecek bir harekettir, 
Dünya yaratıldığı günden beri ak
lı başında olanların kahkaha ile 
güldüğü görülmemiştir. Onun için 
bugünün makbul ve muaşeret kai
delerinden anlayan bir adamı için, 
ancak gülümsemeğe müsaade edi
lebilir; sesle gülmeğe asla/,, 

Aynı Lord, yazdığı bir başka 
mektubda da: 
''Benim de zevkim, neşem vardır. 

Fakat bunların fevkinde akla ve 
mantığa da sahibim. Bundan dola
yı, aklrmı kullanmağa başladığım 
gündenberi, benim güldüğümü kim
se görmemi§tir.,, 

Aristofan'dan Şekspir'e; Swift'
den Lewis Carrol'a kadar biJtUn 
muharrir/erde filozofla azizin koy
mak istedikleri tahdidleri kıran ta
raflar görmekteyiz. 

Gülmek, zaten insan tabiatinin 
bir nevi "kanunsuzluğu,, olduğuna 
göre bunu kanuna ve nizama bağla
mak istiytm lı'lozollarr boıuna yo· 
rulmuş sayamH mıyızl 

Güldi1ğf1müz dakikalar, içimizde
ki faziletlerin, vislerin de add da
kikalarrdır. 

Gülmek aleyhinde bulunanlar, 
gülerken, neşelenirken bizim ken
di kendimize karşı fazla masama.ha 
k§r olduğumuzu söyliyorlar. Fakat 
aynı suretle biribirimize karşı da 
tolerans göstermesini 6ğrenmez mi
yiz? 

ramaktadırlar. Yanık ve içli türk 
~airi Füzuli ile ona benziyenleri 
kaıdetıniyonız. Amerika' da ıon za
m&nlarda bqlryan bir cereyandan 
bahsetmek niyetindeyiz : 

Amerikanın milli aenıbolünün 
bir kartal olduiunu bilirıiniz. Bu 

· yeni cereyan, timdi bu kartalm 
kaldırılıp yerine hindi konulmaaı· 
nı iatiyor. 

Williama isminde birisinin neı· 
rettiği Advocate adlı gazetede ya
zdan bir makalede deniliyor ki ı 

"Kartal, tikirının üzerine atı· 
lan yntıcı bir kuıtur. Böyle bir 
klq, amerikan ruhunu temail ve İ· 
fade edemez • 

Halbuki hindinin tarihi, ilk mu• 
hacir babalarıtnızm bu memlekete 
gelmeleriyle baılar. Hindi, hem a· 
za.metli, güzel ı hem aulh M•er bir 
kıqtur.,, 

Bu cereyanm aletyhinde bulu
nanlar, taraftarlarıyle ıöyle eğle-

40.000 lira ile beraber 
ortadan kaybolan 

direktör 
İstanbul, 3 (Telefonla) - fstan· 

bulda ticaretle uğraşan bir yabancı 
şirketin ecnebi devlet tebaasından o-
lan mUdilrU şirket kasasından 40.000 
lira para alarak ortadan kaybolmuş
tur. Şirket milmeasilleri bugUn müd· 
deiuınu.miliğe mllracaatla, bu adamın 
Çekoelovakyaya kaçtığını, bu devlet• 
le Tlirldycı araaında ıuçtulan iade mu• 
kaveleıi bulunduğundan, kaçak direk• 
törün iade olunması l~in teşebbüsler· 
de bulunulma11nı Uıtemişlerdir. 

niyorlar: 
"- Peki ama, hindiyi bir milll 

timaal haline koraak,, o zaman, 
naul keeer de ~eriz?ı. • 
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DIŞ iCMAL 
Eden cevab veriyor 

Vindsor DOkl 1 aailiz Pllrlimentoeu hir w. 
ta evvel •cb. Pariimmtmma 

süncleaberi, Cbamberlaia hi
--tüı. ıaa· •ı politikaaı banretli-.. Amerikaya g~iyor 

.. müzalrenlen ....... -.mı 
lllmictellir",. Hildia.te _,hetif olan Vlflnlton, 3 (A.A·) - Bremen ft· 

99 it9 l*'tiaiae .,...- ..,. puru ile 14 tefrinlunide buraya lllll• 

lar, Wh, .. ı J . vualat edecek olan Vindaor dlUdhıfln 
de dannatı.nm ~;~ ~ 12 te9riniaanide bir nutuk .ayliyecep 
· ~ F;..., biik&a.~ ve bu nutku bil~ Amerika po1talan 

llralflrirllill" De itham etti. Kuqmahk tarafından netredilecell bildirllmelde
t.ninba Japap hiildimetiae delil. diır. 
~p na-dan ettiiini ~ .•nail-. hildimetiaia ı.rici .._ Sovyetler meclisi aal"im ............................. -w 

ltaıp ~ Maaolini de fa.. h rl " d ec1· 
• t rejİminin on betinci :rıldönümü azı '•' evam ıyor 
~llelıetb" "- ppı1an ............. Al- Moüon, S (A·A.)-Yübek Sov-
~ aömirse Yeilmnini talel: yet meclial llÇimi için lloekonda 

1398 seçim bölgesi tetldl odlJmi9tir. 
Ba,. U.., Uzak Şark konferamı. Her bölgede YU&d olarlık 1900 il& 22 
İftirik etmek 6aere Briibel'e ha- biıı HÇici ftl'du. Bir buçuk milyon 

•eler._, bitin "'i•wldddlerine liate butmımııtır ki bani• yahıu '°" 
ı.. ..... Muaolini'nin natlnma ~ ~~ ~~-

........ linm sördü. Edeni! tUn ev ve •..--ara dal~""• 
....., miinekhide bir .... en.: Lilteler her 8IÇim bölcninin llllJD {. 

·---· Wki de mii • le teÇlm komiayonlarmm .._leri 
:..: ........... tiW,... bildirilmekte ve •çimin te9Jdlltma 
<y• ....... Çinldi , ... ___ 15 000 '- • 

d C.Oıı '• t-H.C.. .:.,_ ve &IQll&"ma memur • aoansyonun 
• ~. --~ wp ..... laim1erini uymaktadır • 

..._ mı,.._ " ~ Bu komisyonları tefkil eden utnıaı --...., -::::.:ım IOI~ büyük bir klSIDI kadındır. 
,.. ClftQ • • Maaoli-

........::. ~ ~ ~ Japonyada milıı 
• K.np •••• .......... b kutl 

Fnn'laıa ,...-. etmediii, ayram anıyor 
a...,. ...,_... Valansip Tokyo, s (A.A.) - Mim bayram 

maatıilDetln. ldilli'9lli mikclanla -ı. dolay11lyle, bup imparator urayı 
,..... .... ~ıld~~ •temin ettiii anOnde vatanpener birlikler, Uni"er
,._..._. ~ .._.. " italpn site talebeleri, mek'tebler, aanat birlik· 

__,_ "-1 a ı......,. ...._... lerl tarafmdan bUyilk tezahtırler ya· 
~--.ı ...... bam iti- pılımttır. 8qbakan Prem ICoııoye, 

· t dar ~ _.,._.... behnlar, pneraller ve birlik relileri, • en: .r.ı a..._ ~· C...: bu mtlnMebetle ı6ylecllkleri nutuk· 
· hiik;::::-. lov,..._ v. larda, mflled, 1Ulh pyelerinl idame 

tlUa ,...., ıık ettirmeye ve Uçtlnctl devletlerin her 
:rardım etmiıl•6-~ i:; ttırltl mUdahalesini reddetmeye davet .. '*. •e ltalya ~ p._. eylemitlerdfr. 

• :rardım ,...,..._.. ._. Zira, mi takdirde Uzak f&l'kta ıulh 
• Biliki. İqilia cbt ........ Jw. kati ıurette tehlikeye &irm!t olacak-

• Ye. Alman1amn Fnnko•,.. ...... tır. 
llliknata Jardımda W•dak. Oueteler, aym JllD&llda. komUnian 

• '-ih tarette IÖ,.._.tir. J...ı- aleyhflldeld Almanya • Japoaya an
.._ ........... ~-- ...... ıa,.....mm ilk yıld6110mtı dolayıaiyle .......... ı..,..,.. IUlklmetin. lld dnlet aramda pek yabnda yeni 
~ ~ r...._ " a..,.. .... bir aalapmnm daha lıınralın1eafı ela 
.. .:~:!:.~ele lııitla A'mlpadan ai"- bildlrilıDektedir. 
- .... - •• da: - ---

Ut US 

Şimab Çin cebbelerinde 
faaliyet arbnağa batladı 
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-
Bir çocuk traktöı 
altında can verdi 

Garp edip ve mUtefekkirleri 
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INGİLİZ ZABİTİ 

Sivas'ta Selçuk eserleri 
Ankara: 

öCiLE NEŞRİYATI - 12.so rıl 
plak neşriyatı. 13.15 Plik: Turlt ıtrP 
ve halk şarkıları. 13.30 Dahili ve barı 
beri er. JI 

Yazan: Çeviren: 
Yüzbası F. W. von Herbert Nurettin ART AM o çağlar d.ünyasının bütün AKŞAM NEŞRİYATI - 19.00 ~ 

lif plak neşriyatı. 19.30 Türk aıUS ~ 
halk şarkıları (Makbule Çakar ve a~ 
lan). 19.45 Saat ayarı ve arabça 11 

20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
met Rıza ve arkadaşları). 20.30 l{~ 
mi Duru: Terbiye 21.00 Plakla da11~ 
kisi. 21.15 Ajans haberleri. 21.55 StU'& 
lon orkestrası. 1 - Denits Lavia 2 • tD>1 

Massenet Suite herodiade 5 - TlıO et! 
Lagertanz 3 - Eilenberg Redis Eıı'ı 
rabande 22.00 Yarınki proğram ve 
marşı. 

Kışlanın 
üç misli 

içinde alabileceğinin 
asker vardı tarihini hatırlatıyor 

Kışlaya döndüğümüz zaman bü
tün zabitlerin müşterek oturduğu o
daya bizi de davet ettiler. Burada 
kahve ve cigara içtik, öteden beri
den konuştuk. Edirnenin misafir 
sever yerlileri bana ve Jak'a husu
si bir itibar gösteriyorlardı. 

Binbaşı, maiyeti ve T ereb de bu 
ikramlardan, sıcak sobadan nasib
lerini almışlardı. Herkes bizim ve 
binbaşının maiyetindeki askerlerin 
Vidine gitmekte olduğumuza gıbta 

ediyordu. 
O gece Jack, İbrahim, ben ve 

binbaşının maiyetinden üç müla
zım, bir kışla zabitine aid yatak oda
sında hazırladıkları iki yatak üzerin
de yattık. 

Odaya gece yarısına doğru gir
dik ve sabahleyin (29 mart) saat 
altıda müdhiş bir gürültü içinde u
yandık. Çünkü kışlanın içinde ala
bileceğinin üç misli asker vardı. Sa
bah kahvaltısında kahve ve ekmek 
verildi. Yoklama yaplldı, matralar 
dolduruldu ve biz, ev sahiblerimi
zin candan gelen uğurlamala.rı için
de yola koyulduk. Hava açılmışdı; 
güneş parlıyordu ve çok geçmeden 
ortalık adam akıllı mnmıştı. So
kaklar kirli ve tozlu idi; fakat par
lıyan güneş her şeyi güzel gösteri
yordu. 

Bizim cepeheye hareket edeceği
miz bütün ıehre yayılmış olduğu 

için istasyonda büyük bir kalabalık 
toplanmıştı. Burada gene askere 
ekmek, çörek, şeker, portakal, hur
ma, tütün ve cigara dağıtıldı. 

Tren bir gün önceki~d~n daha ka
labalıktı; fakat biz, kendi efradı-

• mız için ayrı bir araba ile zabitler 
için birinci mevki bir vagon temin 
etmiıtik. 

si her çehrede yazılı gibi idi. Bütün 
teferruatta bunun akisleri göze çar
pıyordu. 

Zifiri karanlı!< içinde Filibenin is
tasyonundan başka hiç bir şey gör
medim. 

Bizi selamlamağa gelmiş olan yer
li zabitler, getirdikleri cigaraiarı he
diye ediyor, istasyonda yanan ateşler
de kahve yaptırıyorlardı. Bu ateşlerin 
etrafında toplanıyor,' tatlı tatlı konu· 
şuyor, gülüşüyorduk. Her ne kadar 
henüz bütün dünya ile sulh halinde 
idi isek te ben, artık harb ve ordugah 
hayatı yaşamağa başladığımı hissedi
yorum. 

Gökyüzü gene dolgundu; bir şey
ler yapacak gibi görünüyordu. 

Burada bir saat kaldıktan sonra 
gene yolumuza devam ettik. Karanlık 
her tarafı Örtmüş, bütün manzaraları 
gözlerimizden gizlemişti. Bununla be
raber ben gitmekte olduğumuz yerin 
çoa·ak ve ıssız bir yer olduğunu anlı
yordum. iki yerde daha kısa kısa du
rakladık. Bunlardan bir tanesi 1876 
isyanının merkezi olan Tatar pazarcı
ğı idi. 

Gece saat on buçukta Bellova'ya 

vardık. Burası, Meriç kenarında, or• 

manlık içinde nüfusu binden daha az 

bir kasaba idi. Şimdi burası Balkan 

hattında ehemiyetsiz ara istasyonla· 

rından birisidir. Halbuki o zaman ehe· 

miyetli bir terminüs halinde idi. 

Karanlıkta gayet kötü yapılmış 

istasyon binasında binbaşı ile olan ili

şiğimi kestim. İkimiz de biribirimize 

karşı iyi ve nazik davranmakla ~ra

ber, aramızda fikir ihtilafları vardı. 

O gönderdiği telgrafa güvenerek as-

Otuz vagondan ibaret olan tren kerleriyle birlikte yarım saat mesafe. 
iki kısma ayrılmıştı; her kısmı da 
ikiter lokomotifle çekiliyordu. 

de bulunan karargaha yayan gitmek 

fikrinde idi. Ben ise sabaha kadar İı· 
Etrafta gayet güzel bir manzara 

~ardı; arazi biz ilerledikçe daha taıyonda kalmak mütalaasında idim. 
dağlık bir hal alıyordu. Fakat Fili- Çünkü hava çok fena idi. Yolların da 

beden bir kaç istasyon önce yeni- gayet berbad olduğunu da haber al
clen düzleşti; ondan sonra artık ıruştım. Sonra bu kalaba)& ordugaha 
dağları ancak ufuklarda görüyor- bir yer bulabileceğimize de emin de
duk. Akşam saat yedide vardığı
mız Filibeye gelinceye kadar geçti
ğimiz bütün istasyonlarda azar a· 
zar durakladık 

Binbatı yoldan Filibeye ve Bello
va karargahlarına askere akşam 
yemeği hazırlanması için telgrafla 
haber göndennişti. Oralardaki kıt· 
lalardan arabalara konular etli 
pilav ve adam başına iki tayın ek
mek istaıyonlara gönderilmitti. Bun
lar bütün vagonlardaki asker ve 
zabitlere teneke tabaklar içinde 
dağıtıldı. intizam yolunda gidiyor
du. Acele, iti§, kakış, aç gözlülük 
gibi şeyler olmuyordu. istasyonlar
da ıtık tertibatı gayet İptidai idi; 
ötede beride odun yanıyordu. Gö
rülen manzaralar insanın Üzerinde 
derin tesirler bırakıyordu. Bunları 
gören bir adam için hala sulhta bu. 
Junduğumuzu düşünmek imkanı 
yoktu. Sanki çirkin "harb" kelime-

ğildim. Bu kararımı, bana dost davra
nan alma ndemiryolu makinistinin 
tavsiyesi Üzerine vermiştim. 

Burada hiç olmazsa bir dam altın

da bulunuyorduk. Sonra vagonlardan 

da sığınmak için istifade edebilirdik. 

Zaten müstakil hareket etmek üzere 
emir aldığım için ,böyle istediğim ve 
muvafık gördüğüm şekil üzerinde ıs
rara hakkım vardı. 

Binbaşı ile, zabitleri ile gayet dost
ça ayrıldık ve onlar, ellerindeki fener
lerle kendilerine yol gösteren şimen
düefr memurlarının arkasından karan· 
lık yollara daldılar, gittiler. Çok geç
meden yağmur bastırdı. Sonradan 
öğrendiğime göre bu askerler, gayet 
kötü şartlar içinde tufandan kendileri
ni kurtarmışlar, fakat çadırlarda çok 
fena vakit geçirmişlerdi. 

(Sonu var) 

S ivasta yolunuz nereye düşerse 

düşsün ,gözleriniz, mavi çini
lerle süslü iki minareye takılacaktır. 
Ve bu iki minare, Sivasm, - zahib ola
bileceğiniz gibi - büyük bir köy değil, 
her halde uzun bir mazisi bulunmak 
icab eden eski bir şehir olduğunu ha
ber vererek, sizi, geçmiş günleri tarih 
sayfalarından soru§turmağa ve mera
kınızı gidermeğe sevkedecektir. Bu 
bakımdan ilk olarak tesbit edeceğiniz 
tarihi hakikat şudur: bu civardaki en 
büyük merkezleri Yozgat olmuş olan 
Etiler Sivasta da yaşamışlar ve Bo
ğazköy imparatorluğunun bir kasaba
sı da herhalde Sıvas olmuştur: Sıvas 
müzesinde, şehirde ve şehir yakınla
rında bulunup bir araya getirilmiş o
lan birçok eti eserleri prehistoryanın 
bu tarafını bu suretle aydınlatmakta
dır. Eti kırallarından Pithana'mn oğ
lu Anitta'ya büyük kıra! unvanmın 
verilm.:!sine sebeb olan fetihleri ara
sındaki Zalpa kmılltğı acaba Sivas 
mı idi? Biz Sivas ve civarını Kapa
dokya adı ile daha çok tanıyoruz. 
Kapadokya'nın merkezi olan Sivas 
şehrine - rivayet ediliyor ki - bu 
ismi, fakat Sebast şeklinde Pont 
kıralı Polmon'un karısı olan ve 
kıocası öldükten sonra Kapadokya kı
ralı Arkelavus'la evlenerek ona, ken
disi ile beraber, bütün bir kırallığı da 
getiren Pitodoris vermiştir. 

Sivasın omsanlı imparatorluğuna 

kadar olan tarihini karışrırken şairin: 
Ey! bin kocadan arta kalan ...... 

mısramı hatı.rlamaktan kendinizi ala
mazsınız. 

A surlular, Midyalılar, İranlılar, 
paflagonyalılar, romalılar, a

rablar, bizanslılar ve •. Malazgirt mu· 
harebesinde Diyojen Romanos'un Alp 
Arslana mağlubiyeti üzerine Selçuki· 
ler tarafından ele geçirilen Sivas, on
lar zamanında da rahat yüzü görme
miş, Selçuk hükümdarları arasında 

sürüp gitmiş ve bu imparatorluğun in
kirazına sebebiyet vermiş olan baba • 
oğul - kardef muharebelerinde alınıp 
verilmiş, verilip alınmıştır. Nihayet 
Erdana ailesinin son çocuğu, 3 yaşın
daki Alaettin Ali ile Karabölük Os
m.an arasında paylaşılamıyan Sivası, 
sivaslılar, Osman oğullarından Yıldı
rım Beyazide vermeği doğru bulmuş
lardır. O sıralarda Amasyada olan 
Yıldırım da gelip Sivası tesellüm e
derek büyük oğlu Süleymanı bırakıp 
Erzincanı fethe gitmiştir. 

Tarihin bu devirlerini şöylece 

tetkik eden bugünün adamı, o 
çağlarda devlet kurmanın bu zamana 
nisbetle bir eğlence, bir cüret işi, az 
çok zelraya tevakkuf eden bir macera 
olduğuna hükmeder: Pontus kıralmın 
dul karısı ile evlenen kapadokya kıra
lı, devletini Pontus ölçüsünde geniş· 
letmiştir. Akkoyunlu Karabölük Os
man Erdana hükümdarı Burhaneddi
ni Karabelde 670 suvari ile mağlfıb e
derek kıralhk davasına düşmüŞ:tür. 

Yrldrrrm Beyazid Sivası, bir dostun· 

................................................ 1 
Yazan: t 

Nasuhi Baydar 1 ................................................ 
dan hediye alırcasına teslim almıştır. 
Denilebilir ki yalnız Timur Sivasta 
harbe benzer bir çarpışmadan sonra, 
4000 kişinin ııiüdafa ettiği Sivas kale
sini, kumandanlarının tahmin ettik
leri gibi 40 günde değil, tasavvur et
miş olduğu üzere 18 günde zabtetmiş
tir. 
Yıldırım Beyazidin Ankarada Timu

ra mağlubiyetinden sonra hasıl olan 
karışıklıkta Sivasta kurulan Mezid 
beyliğinin bir sene kadar sürmüş ve 
Yıldırımın oğlu Mehmed Çelebi tara
fından evvela tedib ve sonra af olunan 
Mezidin de Sivasa vali olmuş bulun. 
duğunu hatırlarız. 

Sivas, osmanlı imparatorluğunun 
her büyük şehri gibi, geniş hududlu 
kıoca bir eyaletin merkezi olmak itiba
riyle, kendine göre her şeye malikti. 
Köylerden, kasabalardan gelen zekice 
adamlar orada bir iş bulup kaldıkla
nndan nüfusun çoğalmasına sebeb o
lurlardı. Bundan dolayıdır ki, 350 se
ne evelki Sivasta 100 kadar mekteb 
(medrese) bir çok çeşme, han, bin kü
sür dükkanlı bir bedestan, 15 hamam 
ve üç pazar yeri mevcud olduğu halde, 
Sivasın yavaş. yavaş küçülmüş oldu
ğunu hikaye ederler. 

Bu yazıya başlarken "Sivasta yolu-

nuz nereye düşerse düş.şün, göz
leriniz, mavi çinilerle süslü iki mina
reye daima takılacaktır," demiştim. 

Sivasta henüz ayakta durabilen eski 

sanat eserleri Selçuk türklerinin bırak 
tığı türbelerdir ve bildiğimiz gibi, 
ayni türbeler, ayni minareler, ayni 
medreseler Selçuk imparatorluğu 

memleketlerinin her tarafına serpil
miş gibidir: Kon yada, Niğdede, Kay
scride, hatta Erzurumda hep bunları 
görürslinüz. 

Selçukiler,in güzel sanatlara bu de

rece ehıniyet vermiş olmalarının biır 

kaç sebebi vardır: 

- Her türk oymağı gibi Selçuki

ler de tab'en artisttirler. 

- Anadolunun içinde temerküz ve 

eserlerini bulundukları yerlere has

retmişlerdir. 

- Zamanlarına göre oldukça yük

sek ekonomik teşkilat kurarak refah 
devirleri idrak etmişlerdir. 

B u güzel eserleri tetkik etmek 

zevkini ileride tatmak ka
rariyle, bugün, tarihin sayfalarını ka
rıştırmağa devam ediyorum. 

Bahsettiğim medreseler, türbeler, 
camiler İğsadan sonra 1217 ile 1317 
tarihleri arasında inşa edilmiştir. O 
günlerde dünyanın diğer taraflarında 
neler oluyor, ve cihan ne halde bulu
nuyordu? 

Şarktan başlayalım: Cengiz han 

1218 de Harizemi işgal etmişti. Üç 
sene sonra haçlılar muharebelerinin 
beşincisi muvaffakiyetsizliğe uğra

yordu. Kurmuş olduğu devlet Hazer 
denizinden büyük Okyanusa kadar gi
den Cengiz 1227 de öldü. 1234 de mon
gollar Kin imparatorluğunun işgalini 
tamamladılar, 1240 da Kiyefi yıkarak 
Rusyayı tabi bir devlet haline koydu· 
lar; 1241 de Silezya'ya vardılar. 1244 
de Mısır sultanı Kudüs'ü aldı, haçlı
lar muharebelerinin yedincisi başladı. 
1251 de Mengu han hakan, Kubilay 
Han Çin valisi oldu. 1258 de Hülagfı 
Han Bağdadı ele geçirdi. 1260 da Ku
bilay Hakan ilan edildi. 1280 de Çin
de Yuan saltanat ailesini kuran Kubi
lay han 1293 de öldü. 

İstanbul: 

ÖGLE NEŞRİYATI- 12.30 pJilcll 

musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 1'~ 
plak neşriyatı. 14.00 Son. 

AKŞAM NEŞRİYAI - 18.30 fı 
dans musikisi. 19.00 Çocuk tiyatros~ 
ve neşe. Kurt ve kuzu. 19.30 Spor re.d 
beleri. Eşref Şefik tarafından. zo.oO 
Muzaffer ve arkadaşları tarafında' 
musikisi ve halk şarkıları 20.30 Ölflet 
tarafından arabça söylev. 20.45 Fasıl 51 
yeti. 21.15 Orkestra. 22.15 Ajans~~ 
ve ertesi günün programı. 22.30 PIV 
)olar, opera ve operet parçaları. 23.oO 

H arbe dönelim: 1204 de la tinler Avrupa: 
İstanbulu bizanslılardan al

BERLlN - Kısa dalga: 7.10 daJI 
mışlardı. Haçlılar muharebesinin ye
ni bir tezahürü olan bu taassub fırtı
nası o kadar umumileşti ki 1212 de i
nanımaz bir hadise vukua geldi: Ron 
vadisi çocuklarından binlercesi Mısıra 
gitmek üzere Marsilyaya, ve Ren 
memleketi çocuklarından bir o kada
rı da İtalyaya doğru yürüdüler. Bi
rincileri Marsilyada esir tacirleri al
datıp gemilerine yükliyerek Mısıra e
sir olarak sattılar; diğerleri de yolda 
darına dağınık oldular. Fakat bu hal
den istifade eden Papa üçüncü İnno
san beşinci haçlılar muharebesini aç
tırdı. Yalnız Dimyatı işgal edebilen 
haçlılar, 1221 de, hakiki haçın bir par
çasını elde etmek tesellisi ile geri 
döndüler. Bu tarihten 1245 senesine 
kadar olan zaman ikinci Frederik ta
rafından Kudüsün zabtı, kaybı ve ken
disnin papaca afaroz edilmesi ile geç
ti. 1261 de bizanslılar romalılardan !s
tanbulu geri aldılar. 

Bütün bu hadiselere bakınız: Eğer 
Türk hakanları o tarihlerde böyle bi
ribiriyle çarpışacak yerde, oğlu Gıya
settin tarafından öldürtülen büyük 
Selçuk hükümdarı Alaettin Keykuba
dın düşünmüş olduğu gibi, birleşmiş 
olabilselerdi hakiki haçı ve kudlisü e
ele geçirmek için birleşebilen garb 
prenslerinin hiç bir zaman yapamamış 
olduklarını yaparlar, dlinyanm en 
kudııetli imparatorluklarından birini 
kurarlardı. Bütün Anadoluda gördü
ğümüz Selçuk eserleri bu fikri tak
viye eden en tarafsız şahidler değil 

midir? 

Hastalıkları dolayısiyle 

ceza affedilen suçlu 
Katil suçundan dolayı kati surette 

12 sene altı ay hapis cezasına mahkfun 
olan ve daha 9 sene 23 gün hapis ce
zası bulunan Mustafa oğlu Kamilin 
geri kalan cezası hastalığına binaen 
Bakanlar heyetice affedilmiştir. 

Kaymakamlar arasında 
İç bakanlık kaymakamlar arasında 

yeniden bazı nakil ve becayişler yapa· 
caktır. Bakanlık bu husustaki karar
name projesini hazıdama başlamıştır. 

,-en hafif sabah konseri. 13 - hafif rıP 
(14.15 de devam eder). 17.45 - :gglıl 
musiki (18.50 de devam eder). 18.30 
yan Egli tarafından şarkı reaitalleri· 1 
askeri konser ve konuşmalar. 22.15 • f 
lar. 

BÜKREŞ - 13.10 ve 14.30 - orkesıı' 
rafından hafif konser. 18.15 ve 19.10 • 
musikisi. 21.15 - Aleksandrcsko'nuıı 1 

sindeki orkestra tarafından senfonilı 
ser 23.10 - eğlenceli plak musikisi. 

BRNO - 20.15 - operet revüsü. j 
musikili redyo temsili. (Ayni ptol 
Prağ istasyonu tarafından verileceStil 
BUDAPEŞTE - 18.30 - piyano ıtı 

tarafından oda musikisi. 19.30 • dan'~ 
kisi. 20 - Buttikay'ın (Gümüıı martı) 
li opereti. 

LAYPZİG - 19.20 - Orkestra, sot 
piyano (Brahms, Schumann ve Rel" 
hafif parçalar). 20.10 - mandolin ve 'pi 
neon orkestraları tarafından hafif pad 
21 - küçük solist konseri. 22 - ııarab f 
ları resitali. 23.30 • dans musikiıi. ,/ 

PAR1S - Kısa dalga: 6.45 den.J~.A 
plakla hafif konser. (14.15 ve 15 aeo; 
devam eder). 16.30 • sesli kuartet (I' 

ve viyolonsel tarafından oda musiki,ı. 
STOKHOLM - 21.30 da ııarki tfİ 

(piyano viyolonsel). 23 - hafif tJIİ 
konseri. 
VİYANA - 21.25 ııarkı ve operet~ 

kisi. 23.30 • Eğlenceli kuartet ırıusi> 
(Ayni proğram Graz istasyonu tarafı? 
da verilecektir.) 

Çümra'da Atatür~ 
heykeli 

Çumra, (Hususi) - Çumraiıll 
Büyük Şefe karşı duydukları s'ofl 

sevgi ve saygının, bir remzi olı' 
hükümet konağı önüne dikilen ··~ 
türk heykeli", cumhuriyet bayı' 
günü Konya vali muavini tarafı~ 
törenle açılmıştır. Törende cof 
ve heyecanlı bir kalabalık wıf 
lurunuştur. 

Boluda aygır deposu 
Bolu, (Hususi) - Mudurnu ~ 

üzerindeki Seyidköy aygır deposıl 
line konmuştur. 

ve ona o kadar himayekar bir eda ile yer göster• 
di ki bu yer gösteri§ doktor Hikmet'e öbürünün 
yer vermeyi§inden daha ağır geldi. Hele kamara 
arkadaşlariyle vaziyeti büsbütün acayibdi. Bunlar, 
bir kerre olsun ba§lannı ondan yana çevirmiyor· 
lardı. Kendi aralarında mütemadiyen ahbabca ko· 
nutub gülü§en bu adamlar, o, biraz yanlarına yak
laşır gibi oldu mu, derhal, soğuk bir resmiyetle 
ausuyorlar ve yahud sadece suratlarını asıb arka· 
larını dönüveriyorlardı. Doktor Hikmet, içinden : 

BİR SÜR.GÜN 
sonra Paris'e gittim. Bir sene kadar orada kaldtııı
Fakat efendim; orada yapacak belli başlı bir it 
yok ki .. Arada sırada bir (Meşveret) çıkar. Bil' 
nun dizilmesi, malum adreslere postaya verilme&İ 
nihayet insanın ayda iki üç gününü İ§gal edet• 
Sonra, gelsin bakalım kaldırım mühendisliği. Eğet 
cebinizde beş on kuruşunuz varsa sabahtan ak~· 

ma, aktamdan sabaha kadar Quartier Latin'oİ1' 
üç dört kahvesi arasında mekik dokur durur&&a
nuz. Beyim, affedersiniz, ben, Jeune Turc'lüia 
böyle anlamıyorum. Madem ki ortaya atıldık he' 
birimiz kendi liyakatimize göre üzerimize bir -ı•• 
zife almalıyız. Malen, bedenen her türlü fedakat" 
lığı ihtiyar etmeltriz. Bakınız, ben, biraz eV".,I 
gördüğünüz sandalı ıu gazeteleri satarak eliıı" 
geçen beş on kuru§la edindim. Bir de (Alman 'ti•• 
pur acantasmın) tam kar§ısında bir dükki.n k~· 

ladım. içerisini gene kendi paramla tefrit ettid" 
Arzu ederseniz biraz sonra çıkar görürsünüz. f§te, 
bu mütevazi vesaitle bizimkilerin • kitab, ınee' 
mua, gazete - ne kadar neşriyatı varsa bütün diiı" 
yaya ben tevzi ederim. Pire, çok mühim bir linı,,.ır' 
dır. Buraya gün olur ki yüz, yüz elli vapur uğrat'• 
Hepsine girer çıkarım. 

"Acayib şey ! Diyordu; bütün kabahatim üstü
mün başmım bozuk düzenliğinde, vapura eşyasız 
ve biletsiz bir yolcu olarak binİ§imde ise bunun 
sebebini herkes çoktan öğğrenmiş olmak lazım ge
lir. Hiç olmazsa, etrafımda sempatik bir merak 
uyandırmamalımı idim ? Elimdeki gazete ve mec· 
mualardan da belli ki ben entelektüel bir ada
mım ve memleketimden kaçbmsa bir hırsızlık ve· 
ya bir cinayet işliyerek değil, bir politika mücrü
mü olarak, kahramanca, kaçmışımdır.,, Ve böyle 
düşünerek dün gece birinci sınıf güvertesinde ken
disini karşılıyan umumi tecessüsü adeta arıyordu. 

Vapur Ji·mandan biraz açıkta demir atmıştı. Bu

nun etrafını derhal irili ufaklı bir sürü sandal, 

motör, mavna sardı. Bunlar, içerleri yüz binlerce 
uğul arısiyle dolu kovanlar gibi vızıltılı ve uğul· 
tulu idi. Rumca, Fransızca, lngfüzce, ltalyanca bir 
takım sesler ve hazan bunların hepsinin katıntısı 
acayib bir Akdeniz lehçesiyle söylenmiş sözler, 
muttasıl, denizeden güvertelere doğru fııkırıyor

du. Hatta bunların içinde türk~e bir takım nida
lar bile işidilmeğe başladı. Çünkü Doktor Hikmet 
başında fesiyle güvertenin tenha bir noktasından 
bu geveze kalabalığa sarkmıı bakıyordu. La.kin, 

-6-

bütün bu kalabalık içinde yalnız bir nokta, yalnız 
bir şey doktor Hikmetin hayret ve dikkatini çek· 
miıti : Türk bayrağını taııyan bir sandal ve bu
nun ortasında koltuğunun altında bir takım pa
ketlerle ayakta duran ve gözlerini bir saniye ken· 
disinden ayırım.yan bir adam. Gerçi, bu adam, kı
yafet itibariyle öbür sandallardaki aimsar, tercü
man, satıcı, gezdirici ve saireden farklı değildi ve 
hiç bir şey onun resmi bir sıfatı haiz olduğuna 

dela.let etmiyordu. Buna rağmen doktor Hikmet 
"aceba bizim hesabımıza çalışan bir hafiye veya 
bir sivil polis mi ? ,, diye şüpheye düştü ve geriye 
doğru çekildi. Tam bu sırada, o sandalın içinden 
bir ses, bir parola halinde aşağıdan yukarıya yük
seldi : 

- Jeune Turc ... 

Bu nida doktor Hikmet'i büsbütün şaşırttı. "I§· 
te, bir provocation,, dedi. "Şimdi, gel de karaya 
çık bakalım,, ve talihine küskün, bir kanapenin 
üstüne çöktü. 

Deniz yüzündeki kalabalık, şimdi, hayret veri· 
ci bir aüratle vapuru istila etmekte idi. Sağdan 
soldan, merdivenlerden, demirlerin arasından, 

yük güvertesindeki balyaların arkasından, mutta-

YAKUB KADRİ 

sıl, bir takım adamlar zuhur ediyor; (Nigere) va· 
purunun yolcularına karışıyor; her biri bir ba~ka 
dil, bir başka teklifle şunun bunun yanına sokulu

yordu. Bunlardan bir kaçı doktor Hikme~e uğrar 
gibi oldu. Fakat durmadan geçti gitti. Doktor 
Hikmet, başından feaini çıkarmı§h. Kendi kendi
sine "hiç değilse bu menhus şeyden kurtulmalı
ymı, ne yapıp yapıp fU dolaşanlardan birinin kas
ketini veya şapkasını satın almalıyım.,, diyordu. 
Böyle düşünürken, demin, uzaktan, Türk bayrak
lı sandalın içinde gördüğü adamın kendisine doğ
ru ilerlediğini hissetti. Helecandan yÜreği çarpı
yordu. Başını çevirdi, onunla göz göze gelmemek 
için vapurun direklerine, tentelerine, havalara 
bakmağa başladı. Ta kulağı dibinde bir ses : 

- Müsaadenizle kendimi takdim edeıyinı; dedi. 
Ben, Jeun Turc neşriyat acentası Cemal l 

Doktor Hikmet : 

- Neşriyat acentası mı ? Müşerref oldum; diye 
kekeledi. 

- Teşrif nereden böyle ? 
- lzmirden ... 
- Ben de iki sene evvel lzmirden firar etmiş-

tim. Hidiviye vapuriyle .. Evvela Mıarr'a, ondan 

J eune Turc ne~iyat acantası Cemal, koJtuğ1J" 
nun altındaki paketten bir kaç gazete bir kaç brO" 
şür çıkarıb doktor Hikmet'e uzattı : 

Bunlar daha dün geldi. En son neşriyattır. Şd 
Türkçeler Mısırda basılır, Fransızcalar Parisde,.• 
Tabii (Meşveret) i, (Şurayı Ummet) i §İmdi,.
kadar çok görmüşsünüzdür. Fakat eminim ki, Prd' 
ns Sabahaddin beyin Pariste yeni çıkarmağa ı,.r 
ladığı (Terakki) ile, Mısırda çıkmağa başlıY-' 

(Sonu var) 
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~ HAYAT VE SIHAT E . . 
........................................................................•...... : 

Kanser bulaşık hastahk mıdır? 
Kanser gittikçe çoğalıyor diyor-, da.kinden daha mühimdir. Bunu en 

lar. Bazdan da bunu kaıuerin bu- iyi iabat eden ıey ikiz kardeıler 
laıık bir hastalık olmasma hamle- kansere tutuldukları vakit • birbi
diyor. rine uzak batka b~ka tehirlerde 

Vakıa kanserin adı eskisine nU. oturdukları halde - kanserin ayni 
betle çok iıidiliyor. Fakat bu, ha .. yaıta, ayni uzuvun ayni noktaımda 
tahiın gerçekten çoialdıiını iabat batlamaaıdır. 
et~~z •. Kanser pek de kolay teıhis Yalnız istidat kanseri meydana 
e~alır bar hastalık deiildir. Eaki he- çıkaramaz. Onu meydana çıkaran 
kımler onu arvıb tefhis için tasa sebeb de, mikroblu hastalıklarda 
ç~~ezlerdi de onun için kanser aö- olduiu gibi bir türlü deiildir. Tür
zu tınıdikinden az itidilirdi. Hekim- lü türlü aebebler istidadı ve kanae· 
~er~n bilgisi arttığı ve mealekelerine ri meydana çıkarabilirler. Anc-:1' 
.arl~lıkları daha kuvvetlendiii için bu sebebin tesir etmesiyle, kanaeran 
f~mdı kanseri daha iyi arayıb daha meydana çıkması arasında uzun, 
zıyade meydana çıkarıyorlar. pek uzun vakit geçer, onun için 

Ancak bu türlü dütünüt de kanser kendi kendine yalnız vücud· 
1'a.naerin bulatık olmadığını hiç ia- daki istidaddan hasıl olmut zannedi
ba.t etmez. Bizde büyiik bir üstadı- lir. 
ın;zın kanaer bulatıktır, diye gaze- Kanseri mey.dana çıkaran aebeb· 
:e er~ makaleler yazdığmı, risale- ler arasında bir iki mikrobdan fÜP· 
er çı ardığmı, konferans verdiğini d'I · 

biliyorsunuz Dun" h t f helelinmiıae de onların ken ı en • yanın er ara ın- . . 
da onun gibi düıünen batka üstad- aynlamamıı: ancak zehırlerı anl~-
lar da vardır. Birkaç yıl oluyor, ıılmııtır. Makroblardan daha bu· 
Franaadı:'- sözüne dudak kıvrılamı- yük, parazit hayvancıklar kanseri 
yacak bır hekim, bir köyün kena- meydana çıkarırlar. Bunlardan bir 
r?1da .ayni evin içinde on bir kiti· kaçiyle hayvanlar üzerinde tecrü· 
~::!. ~~r~aç sene içinde, kanserden besiyle kanser yapılmııtır. Daha 
0 uğunu haber vermiıdi. Bu heye- aonra Röntgen ıtıklarının kansere 
ca.~lı .. haber üzerine irkilmemek sebeb olduğunu bilirsiniz. Güne§ 
n;~z:ku~ ola~a~dı:. ~anserin bula- ıtıkları da istidadı olanlarda kan&e· 
! . labılecegını duıunmek zaruri ri meydana çıkarır. Radiyomun da 
ıdız kanser yaptığı vardı:r. Fakat bu ae· 
.k ~ten ta~lar Üzerinde ve Ame- beblerin en mühimi katran, bildiği

n ~ a yetııen yabani tavıanlar ü- niz gibi maden kömüründen çıka-

bze1rın~e yapılan pek dikkatli tecrü- rılan, bayağı katrandı:r. Makineler-
e erın t• 1 · • ~e ıce era de kanseri aynı de kullanılan yağlar da kanaer ya• 

cınsten bar hayv--..:ı b' b k .. h . . 'd d 1 1 d 
81 b 

1 
anuan ır at a- parlar, fUP esız, ısta a ı o an ar a. 

g·~~ u .•t~rnnak kabil olduğunu Bunların nasıl tesir ettiklerini 
p~ .. err;'1'~~·bHayvanlar Üzerinde ya- henüz bilmiyoruz. Fakat tahmin et
b"kan d'~l eler henüz inaana tat- mek mümkündür : Bu maddelerin n: ti e 

1 
e dı ekcek kadar kati olama- içinde kanaer yapan bir madde var· 

1 
1 ~~aaf'k ~ . anaerin bulqık olabi- dır kanser devam ettikçe, ne oldu-

ecegı a rının büabüt"' b ' .. b'I d''"' · dd t 1 k b · un ya ana a• ğunu henuz a me agunız, o ma e 
~ aca ır fey olmadıiını göstenniı- kanserli hastada belki daima bulu-

tır. • nur. Bu madde havadan geçer, di-
b 'J~u kad~r kı, kanser ~ulaıık ola- yen yoktur ama, tenıasla geçebilir. 

1 ı;, _denmce bunun, bilfvz dif- Onun için kanserli hastalardan· 
terı b' d · · -!L_ ' 

1 
gı a aıma aynı IAUIU'Obdan ha- da korunmak, onlara doğruaan 

~I ~an ve o mikrobun reç.nıesiyle doğruya dokunmamak, dokunmıya 
t 'i°k an baıkaama bulaş.an bir has- mecbur olursak, iyice temİzlenınek t 1 olduğunu aanmak da yanbt o- ihtiyatlı ohD'. Kansere tutulmak i-
'?'B. le çin ilkin istidat lazımsa da bımun 

d vır ere kansere tutulmak İçin zaten bulunub bulunmadığı önce· 
oguttan biT . t'd ı· d 

aerd . 'd 15 1 at aznn 11'. Kan- den bilinemez 
e ıatı at herhangi bir hastalık- G. A. 

Çapraşık bir 
hukuk meselesi 

Macaristanm Kiskumhals şehrinde 
Ortaya çok çapraşık bir hukuk mese-
lesi çıkaran garib bir hadise olmuştur. 
Kasabanın mezbahaamda kesilen i

neklerden birinin karnında bir altın 
saat bulurunuş ve mezbaha işçileri ta
rafından alınmıştır. Fakat vaka ineği 
kestiren kasabın kulağına gidince, be
riki ineğin kendisine aid olduğunu 
bu itibarla bütün içinden çıkan ,eyle~ 
rin de kendisine verilmesi lazım 1_ 
diği iddiasiyle mahkemeye ba gc 

şvur
muştur. 

Fakat iş bununla da kalnuunıt . f , ıne-
ı kasaba aatan tüccar da, pazarlığa 

altın ıaat dahil olmadığını, bu itibarla 
da saatin kendisine iadesi Iiizım gele
ceğini söyliyerek ortaya atılmııı.t 
N 'h 7 ır. 

ı ayet • ıı;· 'Ik ıneıı;.ın ı ıahibi olan köylli 

Gümrüklerd eterfiler 
Birinci sınıf gümrük müfettişi B. 

Şemsettin 90 lira maaşla başmüfettİJ· 
liğe, üçüncü sınıf milfettişlerden BB. 
Refik, Arif, Fethi, Latif 80 lira ma
aşlı ikinci sınıf müfettişliklere, üçün· 
cü sınıf müfetişlerden Sinan ve Tev
fik 70 lira maatlı ikinci sınıf müfet
tişlikle~, dördüncü sınıf müfettişler-
den Cezmi, Fazlı ve Ferid.un 55 lira 
maaşla üçüncü sınıf müfettişliğe, 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı eko
nomik işleri yardirektör~ B. İhsan 55 
liraya terfi ettirilmiglerdır. 

de, 9u iddia ile davaya karıftDıştır: 
ilk önce saati bulan kimdir? İnek. Ne-
rede bulmuştur? kendi çayırında. Şu 
halde eğer müddeti zarfında hakiki 
sahibi bulunmazsa, saatin kendisine 
verilmesi icab etnıez mi? 

Şimdi bu çapratık davinın naaıl 
bir neticeye varacağını öğrenmek üze. 
re mahkemenin kararı merakla bek· 
lenmektedir. 

Hayat, sen ne gü%elsin! 
Amcamın 

-S-
''Kadınları ihmal etme Kudreti 

ri · d · .. e
k~ t ıza n etmemek şartiyle. Zira 

a .ın ~r ancak yardımcıdır. Onlarla 
ı~vımh ve neşeli olmak gerektir. İm
dı, gençler ekseriya ciddi olmak iı
terl~~· ~albuki ciddi insanlar kadın
l~r. u_zerınde ayaktaki nasırın tesi
rını ıcra ederler .. Sonra, hidiselerin 
kafi derecede ciddi olduğu yetmiyor 
mu? Kadınlarla her muamelende du
daklarında geniş bir tebessüm bulun
mazsa onları çatlatacak kadar sıka
cağından emin olabilirsin ... 

Öğütleri 
Nakleden: N. B, 

siz it görülebileceğine dair mütalea 
beyan edenlere sakın inanayım deme. 

"İlk işin zengin olmaktır : Bu 
takdirde mizacına kati surette uyacak 
h_akiki mesleğini kolayca seçebilir· 
sın, ve er geç, daha zengin olursun. 

uı:us , ................... "' """""""' ""' "" ...... , 
BI BLIYOGRAFYA .................................................... Hava hizmetçiliği 

YEDIGUN 
Bu haftalık magazinin 3 ikinci 

teşrin tarihli 243 üncü sayısı her za
manki gibi güzel yazılar ve resimler
le çıkmıştır. Bu nüshada şu yazıları 
görüyoruz: Cemal Kutay: Kırık Ka
nadlar, Hüseyin Cahid: İstanbul Te
fecileri, Transval'den Yedi Güne, Si
nir ihtiyaçları, tikler Halide Edib: 

Amerikada kadınlar için 
yeni bir hizmet çıktı 

Mazarik, Şirley Templ, Sadri Ertem: 
Çiçek sevgisi, kitab sevgisi, İbra
him Hakkı: Vahdettinin kaçırmak is
tediği kitab, İbrahim Alaeddin: Ya
rının annelerine açık mektub, Hali
de Edib: Maske ve Ruh. Kemal Ta
hir: Herkesi durduran adam (hika· 
ye), Eşref Şefik: Yol kıralı kim, Re
şad Nuri: Eski hastalık. 

Öz ses ve zevk kaynaklarımız 

Halkevlerimiz yurd çevresinde ses
siz ve mUtevazi çalışmalarına faali
yetle devam ediyorlar. Hergün bu fay
dalı çalışmaların yeni bir vesikasını 
görmekle seviniyoruz. Halkevlerinin 
en mühim vazifelerinden biri de folk
lor sahasında çalışmak, milletin, gün
den güne kaybolan zengin kültür ha
zinelerini toplayarak öli.imden kurtar
maktır. 

Bu yolda en iyi çalışan halkevlerin
den biri olan Balıkesir halkevi genç
lerinden Mustafa Yalman, viliyet i
çinde çok zengin bir folklor kaynağı 
olan Yağcılar köyüne giderek burada 
söylenen halk türkülerini güfte ve no
talariyle zaptetmiş ve halkevi bunları 
güzel bir cild halinde bastırarak her
kesin istifadesine vazetmiştir. Eski 
bir efe yatağı olan bu köyün su katıl
mamış halk mahsulü olan tlirkülerinin 
bu tekilde tcsbit edilmesi gerek mil
li musikimiz ve gerekse millt edebiya
tımız bakımından bir kazançtır. Bu 
güzel işi başarmış olan Mustafa Yal
manla Balıkesir halkevini tebrik ede
riz. 

Hava yollarında hizmet eden genç kt:zlar böyle çalışırlar 

}"'ikirlcr 

İzmir halkevi tarafından ayda bir 
neıredilen bu kültür mecmuasının 1 
ilkteşrin tarihli 158 inci sayısında şu 
yazılar vardır: Rahmi Balaban: Bü
yük bayramımız, Vedide Karadayı: 
Beraber yaratmak, H . B. Parı>: "Milli 
tarihin terbiyede ehemiyeti", Rahmi 
Balaban: Eski site, Celal Uzel: Sanat 
terbiyesi, Förster: Okul ve karakter, 
E. H. Akman: Sinirliliğin etyloji ve 
tedavisi, Sahirde Çelik: Köye ve köy
lüye doğru, M. Özbay: Spor metodi
kaar. 

Taşnıı 

Merzifon halkevi tarafından çıkarı
lan bu aylık derginin ikinci teşrin ta
rihli 42 inci sayısı çıkmı~tır. Bu sayı
da şu yazıları görüyoruz: Ahmed Yıl
maz: Gençlik ve cumhuriyet, 26 eylül 
937 üçüncü dil bayramı münasebetiyle 
hazırlanan konferans, Vehbi Cem 
Aşkun: Namus telakkisi (şiir), Mer-
zifon şairlerinden parçalar, O. Tekin: 
Okul kitabları, Behire Aşkun: Ahmed 
Refik de toprak oldu, iki yeni saz şa· 
iri, şiirler. 

L'Economiste d'Orient 

1ıtanbulda 25 ilk teşrin tarihli nüs· 
hasında "1 yazılan görüyoruz: İs tan· 
bul borsası, bülten, resmi vesikalar 
Türkiye ile yabancı memleketİerin mü
nasebetleri, maliye ve gümrük haber· 
leri, iktısadi ve ticari haberler, İstan· 
bulun güzelleştirilmesi, beyaz kömür, 
Ankara - İstanbul, Kandilli • Hisar şo
saaı, Şirket umumi toplantıları, eko
nomik ve finansal etüdler. Matbuat 
hulasaları, haberler, 

SükOtum amcamı rahatsız etmiş 
olacak ki bu mevzu üzerinde kendini 
kapıp koyuvermiş olmasına esef eder 
gibi şapkasını ve bastonunu aldı : 

- Söylediklerimi söylenmemiş 
farzet, dedi. Zaten iyisi de senin dil· 
şündüğündür. Konyağın çenemi gev· 
şetti, bana gevezelik ettirdi. 

Fikrinde samimi olmadığına emin· 
dim. 

- Bunlardan tekrar bahsederiz 
ya .. Yalnız batıdaki şayed bana bir 
işin düşecek olursa daima yerimde· 
yim ... 

Kapıya doğru yürürken dıvara 
asılı eski bir basma resmin önünde 
durdu ı 

- Olur şey değil 1 Bu resmin bu· 
rada olduğunu hiç aklıma getirme· 
miştim. Bu resim, belki bir acem baı· 
masıdır, ama rivayete göre de cedle· 
rimizden en me§hurunu ebedileştir-

Eskiden milyarder bir daktilo ile 
evlenirdi, sonra, bir sinema figüranı 
almak için ondan ayrılır, nihayet bir 
çiçek satıcısı için figilranı da terke
derdi. 
Şimdi milyarderler hava hizmetçiJe. 

ri ile evlcnmektedirler. 

"'** "Amerikan hava yollan,, ldaresi 
günün birinde hUkümetten Nevyork
la San Fransisko arasında muntazam 
seferler tertib ederek Pasifik okya
nusla Atlas okyanusunu biribirinden 
ayıran mesafeyi kısaltmak emrini al
dı. 

İdare uzun tetkiklerden sonra, yol
cuların bütün rahatını temin edecek 
vasıtalara malik büyük ve emniyetli 
tayayrcler hazırladı. Saatte Uç yüz ki· 
lometre yapan bu yeni tayarelerle iki 
şehir arasındaki 4500 kilometrelik yol, 
bet gün yerine, 19 saate indi. 

Nevyorktan, saat 17 de kalka.t tay
yare, Naahville, Dallas ve El Pareo 
şehirlerinde beşer dakikalık bir te
vakkufla ertesi sabah saat '7 de San 
Fransiskoya varmaktadır. Tayyare ay
nı ak§<Ull San Franıılııkodan Plareket 
ederek 19 aaat sonra tekrar Nevyorka 
inmektedir. 

Seyahat öyle muvaffakiyetli bir şe· 
kilde tertib edilmittir ki, 4500 kılo
metrelik muazzam bir yolu kateden 
yolcular, hatta bir seyahat yaptıkla
rının bile ekseriya farkında olmuyor
lar. Çünkü, tayyare, bütün konfor im
kinlarmı, içinde cemeden güzel bir O· 

tel haline konulmuştur. Burada her 
Jey düşünülmüftür: modern konfor, 
radyo, elektrikli trat makineleri, &OS· 

yete oyunları, tabldot. 
N evyorktan hareket çay ııaatl ve ak· 

şam gazetelerini gözden geçirme za. 
manına rastlamaktadır. Nashvillede 
yemek yenilir ve yatılır. 

Ondan sonra, uykudan başka hiçbir 
şey Yoktur ve San Fransiskoya var
mazdan on dakika evel sıcak kahvaltı 
getirilir. 

Bu zaman zarfında tayyare saatte 
300 kilometre silratle yol katetmiş, 
fakat yolcular bunun farkında bile ol
madan uykularını rahatça uyumuşlar
drr. 

Fakat amerikan hava yollarının en 

ıv 

BilAnço 
Cornptoir d'Etcompte'un memuru, 

sormam üzerine, gayet nazik bir ta
vırla: 

- Hesabınızda yirmi dokuz bin al
tı yilz elli bir frank elli santim var, 
cevabını verdi. 

Bankanın kapısından çıkarken ba
fım. d~dil. Bu acab Monte - Karlo gü
neşının mi, yoksa memurun beyanatı· 
n~n ~ı. tesiri idi? Keyifsizlik hissetti
ğım ıçı.n bir otomobil çağırıp bindim 
ve denız kıyısında, garın altındaki 
kayalıkta, Pistolatto lokantasının 
adresini verdim. 

güzel buluşu "hava hizmetçileri,, dir. 

*** 
Günün birinde Şikago gazetelerin

de çıkan bir küçük ilan, Nevyork • 
San Fransisko hava hattında hizmet
çilik etmek üzere ev işlerini bilen, aı-
hati tam bir genç kadın arandığını i
lan etmişti. İdareye müracaat eden do-
kuz kadın arasında Polly isminde 
çok güzel bir kız bu iş için angaje e-
dildi. Polly bu hizmetinde o kadar 
muvaffak oldu ki, dönüt seyahatini 
hizmetçi sıfatiyle değil, fakat bilet 
ücretini ödiyerek yolcu gibi yaptı. 
Daha ilk seyahatinde dört numaralı 
yatağın sahibi amerikalı bir bankerle 
nişanlanmıştı. Bu haber bütün Ameri
kaya yayıldı ve hava yolan idaresinin 
ikinci ilanına on bin talib müracaat 
etti. 

••• 
Şimdi hava hizmetçilerinin tayyare

lerdeki hizmet şekilleri kayıdlara bağ-

lanmıştır. Bu vazifeyi görecek kadı
nın hasta bakıcı, çocuk bakıcı, ahçı 
ehliyetini haiz olması, briç bilmesi, 
hatta cer.rahiden bile bir parça anla-

ması şarttır. Sonra canları sıkılan yol
cuları eğlendirmek için iyi konuşma
sını bilmek, hoıııohbet bir nedime ol
mak lazımdır. 

Hava hizmetçileri ilniforma giyer
ler, fakat bunlardan biri tarafından 

şekli çizilmiş olan üniforma vücud
larının bütün güzelliğini meydana çı
karacak kadar ahenkli ve sıkıdır. 

••• 
Ameriknın ilk hava hizmetçisi olan 

Polly ilk seyahatinde evlenmişti. 1-
kincisi olan Mary, aynı muvaffakiyet 
için dönüf seyahatini beklemek mec-
buriyetinde kalmıştır; ilk elli hava kı· 
zı sekiz günden az zaman zarfında 

evlendiler· Bu rakam kafi derecede 
beliğdir. Onun için amerikan hava 
yolları idaresi, artık yeni bir bava kı
zı angaje etmek için ilin vermek ihti
yacını duymamakta, sadece kayıdlı 

yüzbin talih arasından en münasibini 
seçmekle iktifa etmektedir. 

sümüklü böcek gibi kabuğumun içine, 
yani çiftlikteki büyük sobanın ısıttığı 
odama çekilerek, tehlikesini hisset
mekte olduğum düşünceleri hakkında 
sık sı.k - ne diyeyim? • adeta muraka
beye vardım. 

Kurnaz adam! o mahud konuşmayı 
bir daha tekrarlamadı. Yalnız zaman 
zaman bana öğle yemeğine geldi. Şun· 
dan bundan veya çiftliğe aid işlerden 
bahsetti. 

~mucam ıustu. Belli idi ki tatkın 
halım karşısında kendine has ahlak 
kaidelerini böyle ulu orta izah etmiş 

"Farzedelim ki hekim&in ve.. fa· 
kirsin : mahalle hekimi olub kalaca· 
ğ.ına timdiden sened vereyim. Zengin· 
sın : bir laboratuvarın, bir kliniğin 
olur, Hastalar umurunda bile olmaz;. 
Fakat biraz taliin varsa hastaya lazım 
olan asıl ilacı bulur, meşhur ve daha 
zengin olmakta gecikmezain. 

"Evet teslim ederim ki ilk önce 
parayı bulmak kolay İf değildir. Va· 

~ıa te~bclleri gayelerine kolay erit· 
tıren hır vasıta vardır: politika 1 Fa· 

mektedir: Kapudani derya Hüsam 
paşa ... Barbaros gibi zamanında de· 
nizleri ve deniz kıyılarını biribirine 
katmış bir adam. Pasta Cirbe adasın· 

'Ganıona, hafif bir takım yemekler 
ısmarladıktan sonra ilk işim, bıçağı
mın ucu ile beyaz fütilnün ilzerine bir 
tarh ameliyesi yapmak oldu. Bu ame
liyenin neticesi de bana rakamların 
y~lan ~ilınez açıklığı ile, ~yıstan be
rı, yanı bet ay içinde, • bankadaki sö
z?m ona para haric • tam yirmi yedi 
bın beş yüz lira, yani büyük anamın 
hemen hemen bütün mirasını yemiş 
olduğumu öğretti. 

Fakat onu her göriişilmde, yüzüne 
bakarken çiftlikte ilk gece söylemiş 
olduğu sözleri hatırlarım. O patateıı
ten bahsederken ben çiftliği kaça aa
tabileceğimi tasavvur ettim; o doma· 
tes pcııtillerinin fiyatını ıorarken, 

"acaba çiftliğe müşteri bulabilir mi
yim?" dedim. Ve itte böylece, - anla
şılan zemin de çok mUsaid olacak ki • 
ekmit olduğu tohum zihiı.imde yavaş 
yavaı sivrildi, gelişti, biçilecek, top
lanacak, hale geıdi. Ve onun Sey
han hitıraları ile eğleneyim der
ken ilk akşamki fikirler.ini evvel~ mil· 
nakapya başladık, ıonra Sırrı amcayı 
haklı buldum, ve nihayet, o beni fikm· 
rimden caydırmağa uğraşır oldu. HU
samoğlu çiftliğinde geçirmekte oldu
ğum hayat beni aıkıyordu. Yirmi bet 
yaşında, Konyanın bir kenarında unu
tulmak bana ağır geliyordu. Duymak
ta olduğum uabiyeti amcam kışa ham
lederken ben fikirlerimde iuar edi
yordum. O bana madalyanın tenıini 
göstermek istiyor, ben yüzünü öğil
yordum. Sonra, tehlikenin cazibcıine 

olduğuna pifmandı. Fakat artık dura
mı!acak kadar ileri gitmişti; devam 
ettı: 

- Bir feyler yapabilmek için ev
veli bir şey ol .. İlk itin para ııahibi 
olmaktır. ÇünkU onsuz bir ıey yapı· 
larnaz. Yalnız parasız def il hatta çok 
P.araıız muvaffak olamazaın. Öküzle
rı aabandan önce satın al ve metelik-

kat politikanın iki tehlikesi oldu
~u?u da unutma : ya inanmış bir po
lıtıkacı olurıun, ve o takdirde, mane· 
~i zararların sayısız olabilir, yahud 
ınanmıf görünerek kendi istifadene 
bakarsın. Ancak memleketi aldatmak 
iğrenç bir feydfr ve bu anaunın ma
lını çalmafa benzer ... 

da, İspanyolların ihanetine uğrıyarak 
öldürülmüf olduğunu ııöylerlerdi. Şu 
resme ve resimdeki parlak gözlere 
bak : canlı, ok gibi delici gözler ... 
Güzel korsan gözleri. 

Topuklarının üzerinde yandan ge· 
ri ederken : 

- Senin gözlerin de tıpkı o gözle 
rin eıi ... 

Sırrı amcanın bunca medih ve sena
sında bulunmuş olduğu usulün verdi. 
ği netice işte bu; o enfes macera beni, 
görüyorsunuz ki, iflasa sürükledi. Ne 
adammıt 1 ne müthit bir kandırma iııti
dadına malikmit! evet, itiraf ederim 
kl mUtalealarını işitir ipitmez paylat· 
madım. İlk donlac batlarbqlamaz bir 
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'ô~üm~J 
Hekimlik ticareti 
Sempatikoterapi yepyeni ltir ted .. 

vi usulüdür ki sinirleri fula bosulmuı 
olanlara muvaffakiyetle tatbik olaa.
duğunu bizler bile burada iıittik T• 
bu usul sayesinde iyi olacaklarml 
umanlann kalkıp ta Pariae kadar sit• 
tiklerini gördük. 

Bu tedavi usulünün deleri nedir? 
Doktor Gruzon ıu mütaleada bulu

nuyor: "Sempatiko.erapi, mvhakkak 
ki, iyi neticeler verebilir. Yalnız me
sele onu bilerek tatbiktedir." 

Sinir bastalıklannın bu yeni tedavi 
uıulünü bütün dünyaya tanıtan da 
Doktor Vida] isminde a-enç bir fnn.. 
arzdır. 

Doktor Vidal, vilayetlerden birin
de muayenehanesinde oturup nadir 
hastalarını beklerken beyninin içinde 
bir timıek çakmıı, dibice bir fikir da). 
lanıp budaklanmJftlr. "Ticaret erbabı 
bir ıardalyayı, bir bisikleti veya bir 
zeytin yağını mütterilerine tanıtmak 

için reklamın türlüıünü yapıyorı.... 
Ben de yeni tedavi uıulünü neıredip 
para kazanmak için aynı suretle hare
ket ehem!. .. " 

Genç bekim vilayette neıi "1'111 

hepıini sabp savarak Pariae ıeliyor, 
bir apartnnan tutuyor, mükemmel su
rette döıeyip dayayor, gazetelere, rad 
yolara, sinemalara ilanlar veriyor, her 
dilde küçük risaleler bastırtıp dün. 
yaya yayıyor. 

Sempatikoterapi, aempatikotero
pi ... 

Doktor Vidal, doktor Viclal, do~ 
tor Viclal ... 

Bizden bqka yerlerde iIAncıJ• 
tam bir ökıe vazifesi gönnektedirı 
doktor Vidal'e sağdan soldan, timal• 
den cenubtan, ıarktan rarbtan müfte
ri tatmıyor. 

Bu zamanlarda kimin siniri bozuk 
değil ki ve sinir haatalıfmın tifaaı her 
§eyden evvel bir kendi kendin• tel~ 
kın hadisesine bağlı değil mi ? 

Fakat bol paraya alıtan ve bol .,... 
raya muhtaç olan Doktor Vidal, ka
zancı yeter ~lmıyor. Bütün franar• 

vifıilyetlerine fU ilanı rönderiyor: aİz 
bana gelmeyin, ben size gelecetsn .... 
Vidal artık her yerde hazır Te nazır

dır; Doktor Vida) veya benzerleri.
Çünkü gözünü para hını bürümüt o
lan genç hekim vilayetlere muauin ar• 
fatiyle değil, bizzat kendisi imifçeai
ne batkalannı röndermektedir. 

Hastalar, diğer hekimler n taN
bet cemiyeti bu meslekii rezaleti fark 
edince it mahkemeye dütüyor. Neti• 
ceyi, franıız mahkemelerinin davala· 

n intaç etme kabiliyetine röre ileride 

öğreneceğiz. 

Hekimliiin eıki kaidelerini, bekim 
veya hasta sıfab ile, daima hatırda tu• 
tahm: hekim tüccar delildir, reklam 
yapmaz. Hekim, parayı deiil, hasta• 
aını düıünür. Hekim ancak bilrisine, 
ıadakatine, ıefkatine rüvenebileceii
miz: en ıayretli doıtumuzdur. Hekim 
hekimdir. - N. B. 

Ramazan 
Diyanet t~leri Reisliğinden& 
S ikinci teşrin 1937 cuma günll 

Ramazanı şerifin ilki ve önümilzdeld 
perıembe günü de Arefe olduğu illn 
olunur. - 3·6112 

daha ziyade kapılıyor, büyUk işler 
yapmağa, zengin ve meşhur olma&• 
kendimi namzed sayıyordum. 

Günün birinde artık nefıimi zabte• 
demedim. Ve "Mukadder olan hayatı· 
mı yaşamak'' arzusunda bulunduğumu 
ve bu arzunun kati bir karar olduğu· 
nu söyliyerek çiftliğe mütteri bulma
sını amcamdan rica ettim. Kendisi mu
hiti tanırdı. Hüsamoğlu çif tliğin.i 
kimlerin satın almak istiyeceğini tah· 
min edebilirdi. O bu işe tavassut etmi
yecek olursa ben nihayet gazetelere 
iUin vererek bu işi yapacaktım. 
Kararım amcamı hiç de ıaıırtmadı; 

delfiletini esirgemedi ve acele ettiğim 
için ç)ftlik değerinden apğı satıldı. 

Paralarımı bankaya koyup cebime 
bir çek defteri yerleştirerek yola çı· 
karken amcam: 

- Süleyman, güzünü aç, zeki, &ii· 
zel, paralı bir delikanlııın. Bir çok 
firmaların mUmessilliğini almakla ik· 
tifa etme, temas edeceğin fabrikatör
lerden en zenginin kızı güzel ol" da 
olmasa da onun nikah k!ğıdını da cebi 
ne yerleştirmekten çekinme, İatikba· 
lin ne olacağını kim tahmin edebilir 
ki? Belki memleketle Avrupa aruın· 
da "alıp getirici ve hiç bir ,ey ıötür· 
meyici'' bir nevi mekik oluraun 1 di· 
yordu. 

Gördün ya amca; yeğeninin luymc
tini ne kadar büvütmilf8Un 1 alıp ı<>
türdüm, o muhakkak, fakat bir mekik 
bile olamadım. 

(Soııu var) 
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Mahkumlar ziraatte calıştırılıyor ve kendilerinden iyi bir şekilde istifade ediliyor 

Türk hapishane şistemi ve 
bunda yapılan reform 

B şkanı Kemal Atatürk'iın liderliği altın
da 29 Birincite§rİn 1923 te teessüs eden 

ve bugüne kadar siyasal, sosyal ve ekonomik 
sahalarda bir inkilab vücude getirmit olan 
Türkiye Cumhuriyeti, bu son üç sene zarfında 
dikkatini hapishanelerin ıslahı meselesine çe

Yazan: 

virmiştir. 
Texas devletininkinden biraz da

ha büyük bir araziye ve 16.200.694 
kişilik bir nüfusa sahib olan Türki
yenin 362 tane hapishanesi vardır ki 
bu hapishanelerin içinde bulunanla
rın adedi, 1 temmuz 1934 senesiyle 1 
Birincikanun 1936 senesi arasında 
29,076 ile 32,658 rakamları arasında
dır. 1935 yılı esnasında 113,002 kişi 
hapse girmiş ve 99,804 kişi hapisten 
çıkmıştır. Bu rakamlara tevkif edilip 
mahkemelerini bekliyenler, kadmlal:, 
yaşlan 11 ila 18 arasında olan çocuk
lar, gümrük kaçakçf'lun ve veııgi ver
meye muktedir olmıyan kimseler de 
hadildir. 

Küçük hapishane tipi, türk ceza 
•isteminin karakteristiğidir. Mevcud 
362 aded hapishaneden 271 tanesinin 
eakinleri ellişerden azdır ve bu hapis
hanelerden ancak 6 tanesinin 551-750 
arasında mahpusu vardır. Hapishane
lerden üçü, plan ve yapı itibariyle ol
dukça modern olduğu gibi elli tane· 
kadarı da daha başlangıçta hapisha
ne diye inşa edilmişlerdir. Gerisi, ki
ini kale, kimi kışla, kimi mekteb, ki
mi de depo diye yapılmış ve kullanrl-
mış olduktan sonra hapishane olmuş-
tur. Umumiyet itibariyle bu mahal
ler, mahpuslar için elverişli kılınma
ya gayret gayret edilmemiştir. Hapis
haneden ayrı olarak modern bir tev
kifhanesi olan ancak İstanbul hapis
hanesidir; bunun haricindeki hapis
hanelerde mahkeme olmalarxnı bekli
yen mevkuflar, umumi hapishanede 
tutulurlar. Mevkuf kadınlar için hu
ıusi yer mevcuttur; fakat henüz re· 
~it olmayan küçük mevkuflara göre 
münasib yerler vardır denemez. 

Görülüyor ki mahpusların tasnifi 
işi, Tür~yede iptidai şeklini henüz 
pek aşmamış bulunuyor; şöyle ki bir 
dtizüneden iki yüz mahpusa kadar ih
tiva eden ve türk hapishanesinin ti
pik nümunesini teşkil eden mahaller
de 12 • 18 yaşlan arasında olan katil
ler, vergiden kaçanlar, birkaç gün ve
ya birkaç hafta müddetle her hangi 
bir belediye nizamnamesine karşı gel
miş olanlar, ayni zamanda da Temyiz 
mahkemesinin her hangi bir kararını 
bekleyenler, hep bir arada görülür. 
Kısa mahkumiyetler giyenler, ekseri
yeti teşkil eder ; müebbed ceza giyen
ler veya ölüm cezasına çarpılanlar, 

pek nadirdir. 

Ma~kiimlara fazla hürriyet 
verilir 

1i ürk mahpus, büyük bir hürriye
te maliktir. Sabit bir program 

mevcud de ğildir; ve orada her hangi 
bir grup zıddiyeti olmadıkça mahpus
lar kendi hallerine bırakılırlar, onlar 
istedikleri gibi konuşur, sigara içer, 
yer veya iskambil yahutta tavla oy
narlar, akraba veya ahbablan Joendile
rine dışarıdan y iyecek, giyecek ya-

G. HOWLAND SHAW 
Amerika Sefareti Müsteşarı 

Türkiye'de ne kadar 
mahpus var ve bunların 
işledikleri cürümler nedir? 
MI? o sıs:ıoo ,10 so 2 o o .... 

Türkiyede senelerce Amerika el
çiliği müsteşarlığında bulunduktan 
sonra Amerika hariciye nezaretinde 
en mühim müdüriyetlerden birine 
tayin edilmiş bulunan B. Shaw A
merikanın polis mecmuasında pek 
mühim bir makale neşretmİ.§tir. Bu 
makale iki kısımdır. Birinci kısmı, 
Türkiye'de hapisanelere ve burada 
yatan mücrimlere, ikincisi de türk 
hapiıanelerinde yapılan reforma 
aiddir. 

Buııün birinci kısmı koyuyoruz. 
Y ann hapiıanelerde yapılan refor
ma aid kısmı neşredeceğiz. 
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hut da kullanacak şeyler getirebilir
ler. Resmi tayın olan günde 960 gram 
ekmekle iktifa edenler, müstesna bed
bahtlardır. Büyük hapishanelerin bir 
kaçında bazı iş ve meşgaleler mah
puslara tahmil edıilmekteyse de, şim
diye kadar hapishane hayatı, umu
miyetle tenbellik, hem de ekseriya 
gayri sıhhi şartlar altında geç.en bir 
tenbellik hayatı demek oirnu§tur. 

Türkiye bir ziraat memleketidir ve 
ahalisinin erı büyük kısmı küçük köy
lerde en basit şartlar içinde ~şayan 
köylülerden müteşekkildir. Hapisha
ne sakinlerinin hali de, bu vaziy.:ti 
aynen aksettirmektedir. Mahpus ek
seriya 22 • 39 yaşları arasında bir 
köylü olup işlediği cinayet te, ya in
tikam ya kıskançlık yüzünden yapı
lan yahutta bir arazi kavgasından ika 
edilmiş bir cürümdür. 1 Birincika
nun 1936 senesinde mahkfim edilen 
19,931 kişiden (8,247 si erkek, 186 sı 
kadın, 147 si reşit olmayan çocuklar 
olmak üzere) 8,580 i katil ile suçlu 
idi. Kız kaçırmit vakası da, karakte
ristik olan diğer bir cürümdür. Eski
den bı: kız kaçırma hadisesi Türki
yede ya hoş görülür yahut da umumi
yetle lakaydiyle karşılanırdı; halbu
ki şüphesiz ki şimdi Ceza Kanunu
nun aksülameline maruz bulunmak
tad rr. Hayvan çalma ve eşkiyalık et
mek fiilleri de, her sene bazılarmm 
hapsini mucib olmaktadır. Eşkiyalık 
vakaları, ıslah edilmiş nakil vasıtal<ırı 
ve Cumhuriyet idaresinin kıyılarda 
kurduğu muvaffakiyetli idare ve in
zibat sayesinde, ııemen tamamiyle 
yok olmaya yiiz tutmuştur. Kaçakçı
lığa karşı da alınan daha sıkı tedbir-

ler ve neşredilen daha cezri kanun
lar, hapishanelerde bu çeşid mücri
min adedini arttırmıştır. 

Profesyonel cani ve "gangster,, 
ler, hatta büyük şehirlerde bile, TiJr
kiyede, şimdiki halde nadirdir. Zih
mn malUl olmak yüzünden cürüm ve 
cinayet yapmış olanların adedi de 
m~ıduttur, zira bunlar, muhitlerinin, 
gerek sadeliği gerekse de anane ve 
dini bir şefkatin öteden beri emretti
ği bir himaye sayeııinde fazla cürüm 
ika etmemektedirler. Keza kadın ve 
çocuk mücrimler de aded itibariyle, 
mahduttur. 1 temmuz 1934 den 1 bi
rincikanun 1936 ya kadar hapse mah
kQm olan kadınların adedi 431 ile 
642 arasında; on bir ila on sekiz yaş
lar; arasındaki mücrim çocukların a
dedi de 353 ila 484 arasında idi. Cinai 
sahada şahıs tesbit etmek (identifica
tion) usullerinin daha ziyade siste
matik bulunması yüzünden sabıkalı 
adedlerini daha büyük bir katiyetie 
ölçememekle beraber, bunltrın yüzde 
nisbetinin dahi çok az olduguna inan
mak doğru olur. 

llııpf,sanelerin ıslahı 

T ürkiyede hapishaneleri ıslah 
etmek meselesine ciddi bir su

rette 1934 te başlanmıştır. Daha 1926 
da İtalyan ceza kanunundan mülheın 
olan bir ceza kanunu kabul edilmiş· 
tir. Bu kod (code) mahkfunun yal
nız başına hapsolunması keyfiyetini 
istilzam ettiği için eğer yeni hapis
haneler inşasında tatbik edilseydi 
çok masrafı mucib olacaktı. Çok şü
kür ki o zamanki daha mübrem ihti
yaçların mevcudiyeti ve btidcenin 
mahdut olması hapishanelerin bu 
mütesavver ıslahını daha sonraya 
bıraktırdı. 1929 yılmdanberi çocuk 
mahkemelerinin ihdası etrafında mü
nakaşa edilir ve çocuk mücrimler i
çin bir müessesenin kurulması dü
şünülür, fakat bu seneye kadar bu 
sahada henüz müsbet bir şey yapıla
mamıştır. Hapishanelerin asıl ıslahı 
işi, büyüklere mahsus olanlarmin 
(adült) lerin ıslahiyle yapılmak iste
niyordu. Bu iş, iki adamın başarısı ol
muştur. 

Mahkii.mların çalıştırılma11ından bir batka görüniif 

1933 senesinde türk başbakanı İs
met İnönü, Adliye bakanı olarak Bay 
Şükrü Saracoğlu'yu tayin etti. Mül
kiye mezunu olan Bay Saracoğlu, İs
viçrede tahsil etmiş, kollej direktör
lüğü yapmış ve Maarif ile Finans ba
kanı mevkilerini muvaffakiyetle işgal 
etmiştir. Şükrü Saracoğlu'nun Adli
ye bakanı tayin edilmesinden bir se
ne sonra Mutahhar Şerif Başoğlu a
dında birisi, İstanbul Üniversitesinin 
Hukuk Fakültesinden birincilikle 
mezun oldu. Bu zat bir sene müddet
le bir köy mektebinde hocalık etmiş, 
köylüye dair meselelerle son derece 
alakadar olmuş ve bir taraftan hu
kuk derslerine çalışırken diğer taraf
tan da hapishanelerin ıslahı mesele
siyle alakadar olmuştu. Mezun olduk
tan üç ay sonra Şerif Başoğlu, Adli
ye bakanının emri üzerine türk ha
pishaneleri ve türk mahpusları hak
kında tetkikata koyulmuştu. Bu tet
kik işini yapabilmek üzere, Başoğlu, 
Osborne Birliğinin "Amerikan Ha
pishanelerinin ve Islahanelerinin el
kitabı,, nın ve ayrıca da Bay Frank 
Loveland Jı's'in "30 eylQl 1929 da 
Massachusetts devlet hapishanesi
nin sakinlerine dair statistik yolun-
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Boğaziçinden güzel bir görünüş: Rumeli hi11arı 

H er günkü hayatımızın problem
leri olur. Acı, tatlı hadiseleri 

olur. Projeleri olur. eserleri olur. Bil· 
tün bu faaliyetlerin bir doğuşu, bir 
tekami.H"ü veya bitişi, bir halli veya ne 
§:ekil olursa t>lsun eskiyip başka bir 
yenil-.;e yol verişi vardır. 

Bunlann arasında ne biten, ne de 
hallolunabilen, her gün şikayet etti
ğimiz bir derdimiz var: Boğaziçi ...... 
Boğaziçine bizden başka bütün dün

ya insanlarının da bir bağlılığı var
dır. Ona her şeyden, yani bütün nok· 
taı nazarlardan ve menfaat hislerin
den evel, bir duygu ile bağlıdırlar. 
Sonra da tarihi, siyasi, iktisadı ve ilh .• 
bakımlardan alakadar olurlar. Bütün 
dünya insanlarının Boğaziçini ne ka
dar sevdiklerini, memleket dışında 
uzun müddet kalanlar iyi bilirler. 'la
bancı rmmleketlerde ona vatandan 
bahsederek, "Hiç Türkiyede bulun
dunuz mu?'' diye sorulsa, ''maalesef 
hayır! bilhassa güzel Bosphorus'unu
zu görmek isterdim." Veyahud, "Gör
medim, fakat dünyanın en güzel bo· 
gazını elbette bir gün göreceğim." ya
hutta, "İki sene eve! orada idim. Bo
ğazı görmeğe gene geleceğim." ve 
ilb... şekillerde ve fakat behemehal 
Boğaziçini anarak cevablar verirler. 
Demek oluy~r ki (Türkiye) deyince 
sembolik Ankara'mızı hayret ve tak
dirle ananlar, Boğazımızı da sev~i his
siyle (başka hislerle de olsa) anma
dan kalmıyorlar. 

lrakikat böyle iken, Boğazın ihmal 

edilmekte olması ve bir çok sebeler

den hüzün veren hali, artık her gün 
hepimizi düşünpüren bir mesele ol
du. Hepimiz şikayet ettiğimiz halde 
her gün bir parçasını kaybediyoruz. 
Bir gün yeşil ve münbit bir köşesini 
bir fabrikaya veya bir depoya devre
diyoruz. Bir gün bir iki kıymetli ve 
ömür görmüş ağaç yok oluveriyor. 
Bir gün nadide bir yalıyı daha da göç
müş buluyoruz. Ve gün oluyor ki ma
zut artığiyle birbirine sıluşmış bin 
bir çöpün ve pisliğin içinden bir in
san cesedi Çikıyor. Bunu kenara çeken 
köy delikanlrları üstüne pis bir bez 
gerip, yardım gelinceye kadar, bir ta
rafdan meraklarrnı gideriyor diğer 
tarafdan da lüfere oltalarmı savuru
yorlar. Bu yırtık bezler altında insa
niyet bek/iyen cesetle, yanı başrnda 
yiyeceğini avlalamak için gecikmiyen 
insanı yan yana gördük .• Çınar devir
meği, çeşme ya/aklarını pislemeği, es
ki ve kıymetli eserleri al aşağı etmeği 
ve daha bin bir türlü kaygısızlık ve 
saygısızhklan trajedi sanarken, bu 
sefer donakaldık. 
Boğaza has yenilikler ise onun kıy-

dan tahlil., adlı eserlerin usullerini 
inceledi. Hatta vaziyeti daha yakın
dan görebilmek için Şerif Başoğlu 
İstanbul umumi hapishanesine ken
disini koydurdu. Şöyleki bir kaç ay 
zarfında Adliye bakanı türk hapisha
nesi ve türk mahpusu hakkında o za
mana kadar almış olduğu resmi ra
porlardan bambaşka olan bir takım 
sahih ve samimi malumat elde etti. 
Neticede açıktan açığa hissedilen ve 
bizzat Adliye bakanı tarafından da 
istenilen esas bir reform ihtiyacı du
yuluyordu. Fakat her hangi bir prog
rama bağlanmadan evvel Adliye Ba
kam, Şerif Başoğlu'yu İsviçreye, Bel
çika'ya ve bazı Balkan memleketleri
ne göndererek Başoğlunun buralarda
ki vaziyeti de iyice tetkik etmesine 
imkan verdi. Henüz yirmi altı ya§ın
da olan Şerif Başoğlu, bugün Hapis
haneler Genel Direktörüdür. 

[Makalnin yarın çıkacak olan 
son kıammda türk hapiahaneainin 
reformundan bahtedilecektir.] 

Boğa:zicinden güzel bir görünüş 

Bakımsızlık, tahsisat azlığı, belediye likaydisi gibi 
noktalara gelmeden evvel, hallolunacak öz şudur: 
Hayatı Bo~aziçinde geçenlerin, Boğaziçinde çahşan
lann, Boğazın imarından hal ve gidişinden az v ç k 
meıml olan ekseriyet tarafın hepimizden fazla bir 
Boğaziçi duygusu daha doğrusu Boğaziçi kültürü 
o lahilmelidir. 

metini israrla sar6an eserler oluyor: 
Tenezzüh ve bir ilci yolcu vapwrları
nın haut parleur'lU ve pertuarları ve 
hiçbir duygu ve üslUba uymıyan yeni 
yapxlarm ekserisi gibi ... 

B oğazın bugünkü hal ve gidişi
ne sebeb nedir? Buna hepi

miz bir çok cevablar buluoruz, diyo
ruz ki: - Tahsisat az. Oturanlann 
ekserisi azruret içinde; yakacağı o
dunu akşamdan koruların içinden ke
siyor. Evler büyük, bugünkü hayat 
şartlarına uymıyor. Mal sahibleri ha
rab olan evlerini tamir edemiyor. Ver
gi fazla. Nakil vasıtaları ve geçinme 
giiçlüği.i, bakımsızlık, terbiyesizlik, şu, 
bu .•.• 

Fakat bunlar, Boğazın bugünkü hal 
ve gidiıine başlıca sebeb değildiırler 
Bunlar, ancak Boğazın medeni saha
da ilerilemesine engel olacak amiller
dir. Bugün Boğazın günden güne ha
rap olmasına ve sakinlerinin zengin 
olmayışı ne de tahsisatın az gelişi se
bebtir. Buna tek sebeb, ana sebeb şu
dur: Duygusuzluk .•. 

Yazan: 
Jilet Halim 

İmar n harab etmek, zenginlik ~ ·w fakirliğe bağlı olmıyan birer ka~ 
yettir. Bugün Boğaz, yaşayış . 
harab edici ve körletici bir ekserı~ 
tin eseridir. Oturanların (bilhassa./.. 
nadolu kıyısındakilerin) ekseriyetı~ 
Boğazı görmiyen, duymıyan bir hal 
teşkil etmektedir. Diğer yandan dılt' 
gulu ida.reciler ekaliyette ka1malctl' 
dır. 

Binaenaleyh, bakımsızlık ~ 
sat azlığı, belediye lakaydisi gı 

noktalara gelmeden evel halloluna~ 
öz şudur: Hayatı Boğaziçinde ge~erı 
leriın, Boğaziçinde çalışanların, un" 
rmdan hal ve gidişinden az ve Ç()k ~ 
sul olan ekseriyet tarafından hepinl11 

den fazla bir de Boğaziçi duygusu ~ 
ha doğrusu, Boğaziçi kültür!' olab. 
meli. Bu terbiye sevki tabi1 haline:; 
recek derecede olgunlaşırsa öt 
müşkiller birer b irer yoluna gire''. 
Boğaziçini layik olduğu şekle ve b' 
le koymak için yalnız buna ihtiya'; 
mız var. Bu ise türk olan BoğazıIJllS 

4 
türk çocuklarına ebedi vergisidir. rJ 
iç.in onu inkişaf ettirme meli? •. 
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yol ve sokakların y~ger yeni bir gaz keşfetmi~ti~. Şi~ 
dıye kadar malUm olan zehırlı gas 

rengi 
Yollara verilecek en ıyı rengin 

hangisi olduğu hakkında şimdi tec

rübeler yapılmaktadır. Yol inşaatında 
katranın yerini alan maddelerin tür
lü renklere boyanma imkanları mü
şahede edilince, yollara hangi rengin 
verilmesi muvafık olacağı araştırıl· 

maya başlanmı§hr. Birçok tetkikler
den sonra, mühendisler pembe rengi 
intihab etmişlerdir. 

Bu suretle, hayatı daha pembe 
görmeye başhyacak olan şoförlerin 
daha az kaza yapacaklarını umalım. 

••• 
Hayırlı bir gaz 
Amerikanın Denver üniversitesin

den Moreland iam.inde genç bir kim-

ra bir yenisini ilave etmesine rıt 
•c1f 

men, bu keşif zararlı olmaktan :ıı~ 
de faydalıdır. Çünkü bulunan Y ı,11 
gaz insanı ancak bayıltmakta, 

müddet sonra tesiri geçince uz\fi1ef 

te hiç bir arıza bırakmamaktadır. ô{. 
le ki, eğer yeni harblarda bu gaz 1'~ 
}anılırsa, her iki taraf ordularının ( 

zayiat vermemeleri, sadece biribit~ 
rine esir düşmeleri mümkün ola' I 
beyhude yere bir sürü insan heba 

madan harb sona erebilecektir. ·f 
Fakat adi kurşunla iktifa etnl1 ~ 

rek daha iyi öldürsün diye durnd J 
kurşununu icad etmiş olan ıned dl' 
insanlığın, böyle zararsız bir g~~-; 
ğer zehirlilerine tercih edeceğıtıl 
ze kim temin eder. 
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İki genç tayyarecimiz hava 
bozukluğu yüzünden feci . 
bir kazaya kurban gittiler 

Tayyare Karamürsel civannda bir tepeye çarpb 
aziz ıehitlerimizin cenazeleri 
büyt~k bir törenle kaldınldı 

parçalandı, 
dün İzmi•te 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

rağmen ilerlemeye çalışmıtlaırdır. Fa
k~t .•is gittikçe artmıştır. Yolunu de
lııtınnemeye ve İstanbul istikametin
den ayrılmamaya çalışan tayyare, sis 
tabakasından kurtulmak isterken yo
lunu kaybetmiş, sisin devamı istika
lnctinde seyre başlamıştır. 

'Sakarya üzerinden ilk haber: 
Ankaradan ayrılırken, havanın bu

:.~lu olması ve rasad raporlarının çok 
~bet bulunmaması dolayısiyle; ida

nnın ve arkadaşlarının kendilerinden 
haber beklediğini düşünen tayyareci
ler · · d • ıçın e bulundukları ve mücadele 
ettikleri kötü hava şartlarını bir tara
fa bırakarak telsizle şu haberi vermiş
lerdir: 

••ıs 40 da Sak ·· · d · · arya uzerın eyız. v tt 
e kahraman havacılarımız, bu bir 

metre iler· · · .. ısını gormeye imkan vermi-
;:n.;erbad sis içinde hedeflerine doğ-

ı erlemeye çahımışlardır. 

d 
F~at tayyare, Bilecik istikametin

e gıtınc · · Lefk 81 ıcab ederken Osmaneli • 
e yoluna dü" •• •• y 1 b' 

iatikaıne . şmuştur. an ış ır 
tayyare ~lte . ılerlediklerini anlayan 

cı er burada . d"" . d.. ·· .. ' n gen onmeyı 
uıunmuşler ve an k E k" h' il rine g ld"k ca s ışe ır ze-

e ı ten sonra "d . 'k 
metlerini bula yenı en ıstı a-

d 
caklarını hesablamıtlar

ır. 

Geri dönen tayyare 
tartlar . . d . , gene aynı hava 
leb"J .ı ı~ınBe Eskışehirin üzerine ge-

1 ınıştır. ozüyük istikametinde u
su,a devam eden tayyar ·1 . . y n.i h. . . ecı erımız, e-
hafC ırın tlezrine geldikleri zaman· 
bi;anın kesif ıisle beraber, şiddetll 
~ poyrazla, pek berbad bir hal aldı· 
gını ·· ·· 1 . gornıuş erdır. Buna rağmen in-
Dıck hatırlarına oelme . . 
MQll*"™- • mılG:tır. Her mU,. --....-.• coeıt MP'1 ..,,.,.r"Rı.w.~-1• kuli rı • 

. de azimle yollarına devam etmitr 
!erdir. 

~on ıel.i:ı: Parçalanan Can· 5 tayyare•İnin bir baflıa görünüıü 

Tayyareciler her an ölUmle yüz yU- .tl'elaket haberi, lzmite gelir gelmez 
ze gelerek, fakat onu hiçe aaayrak, ve Vali B. Himid Oskay hemen vaka 
Adeta karış kant ilerliyerek aaat 16•30 mahalline gitmİf ve tahkikatla yakın· 
da İznik gölü üzerine gelmişlerdir. dan meşgul olmu9tur. Bütün yakın 

Bu aaatte hava tamamiyle kararmış- köylerden binlerce halk, büyük bir 
tır. Etraf bombottur. Yer yüzü kaya- tceuUr ve hüzün içinde vaka yerine 
lıktır, inecek yer yoktur. toplanmıtlardır. 

Zatıen inmek tayyarecilerin ula ha· Cenazeler, UaU bahrlnin İıtiklll 
tırlarına gelmcmi9tir. Bunu bize ge. romörköril ile İzmite getirilmiştir. İı
len ıon ıealeri, fU telaizden anlıyo- keleye toplanan halk, anlatılmaıı gü· 
ruz: bir keder ve huşO hiaai içinde kahra-

" Sut 16.30. Çol: güç Julle lznilc 6- man havacılarımızı ael&mlamııtır. Bil· 
lilnll bulabildik ••• ,, g tün İzmit, vazifeleri uğruna çetin bir 

Bu tel · · al tabiati yenmek için, hayatlarının en 
bU ~~ an Ankara ve Y efil köy · taze bir ça~ında ölümü oöze alan, bu 

>:llk bir merak ve heyecanla, ta a~ • • 
ren~n k~uluşuna aid haberleri ~~k- iki memleket yavruıunun ebedi ayn· 
lemışlerdır Arkası arkasına ve devam lışına matem yapnuftır. 
1ı olarak telsizle yapılan arattırmaıa; Hain bir cenase alayı 
ccvabaız kalmıttır. İı:mitte kırık kanadlar için çok ha-

Tayyareden hiçbir haber alınama. zin, içli bir cenaze töreni yapılmıftır. 
maıı ~c aradan aaatlerin geçmesi, bü- Sekiz binden fazla inaan törende bu
yük bır merak ve hüzün uyandınnıt· lunmuftur. Uzwılutu dört yib metre
tır .. Ankara ve Yeıilköy, hava yolu Ü· yi geçen bir kalabalık, bütün tilrk 
zerındeki bütün kasabalardan maJQ milleti adnıa cenazenin arkuından aıi· 
mat istemiflerdir. · diyordu. 

Karamür•elden gelen Vali, amiral HulQıi, Belediye reiıi, 
/el.akeı haberi Yefilköy bava yolları müdürü Abdul-

Nihayet KaramUnclden korku il~ lah, hava komutan • ıubayları, kara 
' ve deniz aakerleri, mektebliler, spor· 

h.atıra gelen. f~t hiçbir zaman üze cular, bütün cemiyetlere mensub mil· 
rınde durulmak ııtenmiyen feliket ha meaailler, daireler ileri gelenleri ve 
beri gelmiıtir. Haber l.zmitte derhf bir cUınle ile bütün İzmit tabuttan ta· 
)'ayılmış, şehir, büyük bir matem gilni kib ediyordu. 
Y&fMnrştır. Her iki tabut, birer bayrağa aarıl-

Ka.zayı evveli iki köylü gönnUftür. mı9tı. En önde bir mektebli kız, ,ehid 
Tayyare. Sılacık köyü yakınındaki tc· Ekremin reamini, kırık bir kanada aa
~ye çarptıktan aonra gök gürlemeai. rarak yavat yavaf ilerliyordu. 
nı andıran bir aetle ve müthit bir ça. 
t~rdı ile aşağıya yuvarlanmış, bir alev Saat on birde Fevziye camiioden 
ıütunu yükselmiştir. Sılacık köyü haJ. kaldırılan cenazeler, deniz bandotu· 
kı, kaza yerine koşmuşlar ve orada nun çaldıiı, gönWleldeki l:ıümU artı
parça parça olmuf bir tayyare enkazı ran matem havası içinde Tay mezarh
yanında iki kahraman tayyarecin\izir iına getirildi· Burada tehidler için 
ccaedini görmütlerdir. hususi kabirler hazırl&nmıftL Cenue· 
Ruıd Sami derhal ölmilttür• Pilo lerin geçeceği caddeler tamamiylf 

Ekrem, köylüler yanlarına kottuklar dolmuftu. Bütün gözler yafh, çehreler 
.zaman henüz yaşıyordu. Konuıamıya- ınahaundu. Pencerelerden cenuelerhı 
caic kadar ağır yaralı idi. Köye getiril- ilıtüne çiçek buketleri atılıyordu. Ev· 
mek üzere hazırlık yapılırken o d< lerden gelen hıçkırık aealeri, cenaze· 
bayata gözlerini kapamıştır· Çarpm Yİ t.akib edenlerin göz yqlariyle bir 
0 • ~~r ani ve 9iddetli olmuştur ki i litn.ı Kocaelinin bu felaket kar918ın 
lrı.aın~n . de vücudu birer külçe haline da mUttcrek ve hududıuz elemini an· 
cclmı9tır. latıyordu. 

~ra haber, hemen Karamürsel~ Bayıodırlık bakanlığı Kocaeli vl-
gitmıt. ka>'?'akam B. İhsanla mildde;· liyeti, Cumhuriyet Halle partiıi, Ye· 
umumi ve Jandarma kumandanı gecr fikö v . · 
Otomobillerle vaka . • d k hi .Y e hava yollan ıdarelerı, gue-
diae i teabi . yer_ıne gı ere . . tcmız, belediye, İzmit hava kurumu, 
.. Y. . t.etmi9lerdir. Tayyarec.ıle ıpor lı:ulUbleri Sümer bank klğıd fai>-

rımızın üzennde 737 lira para çıkmıı r"kaa ' 
tir. Bunlar, tıtanbuldQi ha ılar 1 ı, Karamilrael kaymakamlığı, Ka· 
mum ma&fları idi. vac ı~ ramUrael poeta mildilrHliU. kültür di-

rektörltıiU. baUrınıi. Ulu Gui mektıe· 

bi, Necatibey mektebi, Bayındırlık di
rektörlüğü ve daha birçok müessese
lerin gönderdiği çelenkler cenazelerin 
etrafını ıüılemişti. lzmitte çiçek kal
mamıftJ• 

Kabirlerin başında bayındırlık di
rektörü B. İsmail, hava kahramanları· 
nın aziz ve fanh hitıralarını hürmetle 
andı: 

.. _ Onlar asrın birer ilihı gibi bu
lutlara çıktılar. Yere dü,en vücudl&rı
dır. Hitıralarını ebediyen gönlüınilz· 
de ya,atacağız.,, • 

Dedi. B. İamailden sonra jandarma 
kumandanı B. Kenan Sökmen, bu ölü
mün büyüklüğünü anlattı. 

Nihayet vali B. Himid O.kay çok 
titrek ve yaıh bir ıeıle hazin bir ko
nupna yaptı : "- Onlar,, dedi, 
en mütkül prtlar içinde bile vuifele
rini, hayatlarından önde tutmayı bi
ze öğrettiler. Saatlerce ölümle kartı 
karfıya kaldılar, fakat son nefeslerine 
kadar vazifelerini unutmadılar. Ve bu 
uğurda can verdiler. 

Onlar birer kahramandırlar. Kalb
lerinde Atatürk çocuklarının vuife ve 
mesuliyetini ta9ıdılar. Melun bir ta
lihle genç yqlarında hayata. dUnyanın 
en olgun ve ancak ahlik kitablarında 
tipleri çizilen ideal birer intan hüvi
yeti içinde gözlerini kapadılar. 

lzmit halkı. kendilerine mukaddet 
bir vedia olarak bırakılan bu biz te· 
bidlerin biz hatıraıını daiıpa ya,ata
cak, ailelerini, türk milletini, bilhaı
aa türk tayyareciliğini tuiye ederim.,, 

Dün telefonla B. Himid Oıkayı a
radık .. Ve İzmit valiıi bize telefonla 
İzmitin çok büyük bir matem içinde 
olduğunu, bu feliketin bütün Kocae
Jinde anlatılması güç bir acı uyandır
dığını ıöyledi • 

Kahraman ıehidlerimis 
Pilot Ekrem ve Raııd Sami ; Lond

rada ıtajlarını yapmıılardı. Meslek· 
lerinde değerleri kadar ahlikh, temiz, 
dürUıt ve çalııkan iki arkadattılar. 
Havacılarımızın bat vufı olan Cen
tilmenlik ve merdlik onlarda en olgun 
derec:eaini bulmuıtu. Uzerlerine al· 
dıkları vuifeyi sonuna kadar yapmak 
Azimleri bu merdlik vaııflarınm Kemal 
mertebeıini anlatan en canlı bir misal
dir. 

Genç y&flarında ölümleri kendile
rini tanıyanlar aruında derin bir acı 
yarattı. 

Pilot Ekrem n Sami daha otus yq
larmı doldUflllllDlflardı 

Cumhuriyet Bayramı dolayısiyle 
... 

Atatürk'le yabancı devletler reisleri 
arasında teati edilen samimi telgraflar 

(Ba§ı ı. inci sayfada) 
betiyle vaki tebriklerinden dolayı ek
selanslarına hararetle teşekkür eder 
ve kendilerinden, phsi saadetleriyle 
Avusturyanın refahı hakkındaki sami
mi temennilerimin kabulünü rica ede-
rim. 

K.ATATÜRK 

Belçika 
Ekselanslarına türk milletinin refa

hı ve saadeti hakkındaki hararetli te
mennilerimi arzederim 

LEOPOLD 
Lütufkar temennilerinden dolayı 

majestelerine aamimi surette tegekkür 
ederim 

K. ATATÜRK 

Bulgaristan 
Türk milli bayram~ münasebetiyle 

Eldelinalarına en aamimi tebrikleri
mi ve gahsi saadetleriyle Türkiyenin 
refahı hakkındaki hararetli temenni -
lerimi arzederken en iyi dostluk hissi
yatımı teyid eylerim. 

BORİS 

Cumhuriyetin yıldönümü münase
betiyle Majesteleri tarafından vaki te
mennilerden dolayı pek mütehassis o
larak, kendilerinden, en iyi dostluk 
hissiyatımı teyid etmekle beraber, 
phıi saadetleri ve Bulgaristanın re
fahı hakkındaki samimi temennileri
min kabulünü rica ...qerim. 

K.ATATURK 

Çekoslovakya 
Türkiye milli bayramı, ekıelinıla

rına ,tahsi saadetleri ve asil milletinin 
refahı hakkındaki en hararetli temen
nilerimi ekselanslarına arzetmek latif 
fırsatını bana vermektedir. 

EDVARD BENES 

Milli bayramın yıldönümil müna
ıebetiyle bana göndermek lutfund bu
lundukları nazik temennilerden derin 
surette mütehassis olarak ekselansla
rından, hararetli teşekkürlerimle bir
likte, şahsi saadetleri ve Çekoslovak· 
yanın refahı hakkındaki samimi te • 
mennilcrimin kabulünü rica ederim. 

K. ATATORK 

Çin 
Milli bayram münasebetiyle, Ek-

selanslarına gerek kendi adıma ve ge
rek Çin milleti adına phsi saadetleri 
ve Türkiye cumhuriyetinin refahı hak
kındaki samimi temennilerimi arzede· 
rim. 

MİN SEN 
Lutufkir teıırflarından dolayı ek

aclinslarına hararetle teşekkür ve 
kendilerinden ıahıi saadetleriyle Çin
in refahı için olan ıaınimi temennile
rimin kabulünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Fransa 
Türkiye milli bayramı münasebe

tiyle ekselanslarına en hararetli teb
riklerimi ve fabsi saadetleriyle büyük 
tilrk milletinin refahı hakkındaki te
mennilerimi arzetmek benim için çok 
zevklidir. 

ALBERT LEBRUN 

Cumhuriyetin yıldönümü münase
betiyle keşide buyurdukları çok yü
rekten tebriklerinden dolayı ekse
lanılarına hararetle teşekür ve kendi
lerinden şahsi aaadetleriyle büyük 
fransız milletinin refahı hakkındaki 
en iyi ve en aamiml temennilerimin 
kabulUnü rica ederim. 

K.ATATURK 

Irak 
Türkiye cümhuriyetinin milli bay

ramını teıit ettiği bu büyük gün mil
naaebctiyle, ekselanslarına en samimi 
tebriklerimi ve isil türk milletinin 
refahı ve itilbı hakkındaki en can
dan temennilerimi arzederim. 

GAZİ 
Liltfifkar telgraflarından dolayı 

majestelerine hararetle teşekkür ve 
tahıl saadetleriyle iail Irak milleti
nin itilisı ve nfahı hakkındaki sa
mimi ve yürekten temennilerimin ka
bulünü rica ederim. 

K. ATATURK 

İran 
Mesut cUmhuriyet bayramına ait 

yapılan meraıim dolayısiyle en aami
mt tebriklerimi ve zatı devletlerinin 
aıhhatları ve dott türk ülkesinin ik
bal ve terakkiıi hakkında en gibel 
temennilerimi ıunarım. 

RIZA ŞAH PEHLEVi 
CUmhuriyetin yıldönUmil münase

betiyle göndermek liltfunda bulun
dukları tebriklerden dolayı zatı h8f· 
meta!1elerine derin teşekkilrlerimi 
takdım eder ve ııhatları ile doıt t
ran'm refah ve ıaadeti hakkındaki 
haliaane temennilerimin kabulüntı ri
ca eylerim. 

K. ATATÜRK 

ispanya 
CUmhuriyetin yıldönilmünden is

tifade ederek ekaclanslarına phııla

rı ve milletı hakkındaki en ıamimi 
temennilerimi arzederim. 

MANUEL AZANA 

Ekselanslarının temennilerinden 
pek miltehaaaiı olarak, kendilerinden 
en hararetli tetckklirlerimin ve ,ah
si saadetleriyle İspanyol milletinin 
saadet ve refahı hakkındaki samimi 
tebriklerimin kabulünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

ltalya 
Cümhuriyetin ilanının yıldönümü 

münasebetiyle, ekselanslarından yü
rekten tebriklerimin ve phıi saadet
leri ile türk milletinin refahı hakkın
daki en iyi temennilerimin kabulünü 
rica ederim. 

VlTTORİA EMANUELLE 

Cümhuriyet ilanının yıldönümü 

münasebetiyle göndermek lütfunda 
bulundukları yürekten tebrikler ve 
temennilerden pek mütehassis ola
rak, kendilerinden şahsi saadetleri ve 
İtalyanın refahı hakkındaki en iyi 
temennilerimin kabulünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Japonya 
Türk cilmhuriyeti ilanının yıldö

nümü, ekselanslarına çok hararetli 
tebriklerimi ve şahsi saadetleriyle 
milletinin refahı için biltün kalbimle 
beslediğim temennilerimi arzederim. 

HlROHİTO 

Cümhuriyeti.n yıldönümü münase
betiyle majestelerinin bana gönder
mek lütfunda bulundukları lutufkar 
telgraftan pek mütehassiı olarak, 
kendilerinden en hararetli teşekkür
lerimle birlikte şahsi taadetleri ve 
Japonyanm refahı hakkındaki sami
mi temennilerimin kabulünü rica e
derim. 

K.ATATÜRK 

Lehistan 

milletinin müstemir refahr hakliın.: 
daki hararetli temennilerimi arzede• 
rim. 

FARUK: 
Çok lütufkar tebriklerinden dolayı 

majestelerine hararetle teşekkür eder 
ve kendilerinden ,ahsi saadetleriyle 
M111r milletinin refahı hakkındaki 
çok samimi temennilerimin kabulünü 
rica ederim. 

K. ATATORK 

San~alvador 

Cumhuriyetin 9erefli yıldönUmll 
münasebetiyle, Ekselanslarına yürek• 
ten tebrik ve temennilerimi gönder• 
mekle bahtiyarım. 

Cumhur Başkanı 
MARTIN EZ 

Cümhuriyetin yıldönümü milnaae
betile bana göndermek lütfünde bu• 
lundukları tebrikden dolayı Ekaetan.. 
!arma hararetle teıekkür ederim. 

K. ATATORIC 

Sovyetler Birliği 
Türkiye Cümhuriyeti ilanının on. 

dördüncü yıldönümü münasebetiyle_ 
samimi tebriklerimin ve phsi saadet• 
!erile dost türk milletinin refahı hak
kındaki en iyi temennilerimin kabu• 
lünü rica ederim. 

KALİNİN 

Cümhuriyetin 14 üncü yıldönümtl 
münasebetile bana göndermek liltfün• 
de bulunduğunuz lütüfkir telgrafdaıı 
çok mütehasaiı olarak, şahsi saadetle
ri ve dost ittihad milletlerinin refahı 
hakkındaki en iyi temennilerimin ka· 
bulünü rica ederim. 

K. ATATURIC 

Suudi Arabistan 
Türk vatanının milli bayramı yıldö. 

nümünü ganimet bilerek Ekselansla- · 
rına arzı tebrikat eyler ve flhai aaa.. 
detlerile aail Türkiyenin refah ve aa
adetinin devamı hakkındaki halisane 
temennilerimin kabulilnü rica ederim. 

ABDÜLAZİZ 
Türkiyenin milli bayramını tesit Cümhuriyetin yıldönümü münate-

ettiği gün, ekselanslarının şahsi saa- betile gerek şahsım gerek Türkiye 
detleri ve Türkiyenin refahı hakkın- hakkındaki samimi tebr.ikler.ine teşek• 
da bütün leh milletile birlikte besle- kür eder Zatı haşınetanelerile memle• 
diğim çok hararetli ve samimi temen- ketlerinin refMı ve saadeti için hali• 
nilerimin kabulünü ekaclanılarından sane temennilerimin kabul buyurulma. 
rica ederim. 

İGNACE MOSCİCKl 

Milll bayram münaaebetiyle bana 
göndermek lütfunda bulundukları 
tebriklerden pek mütehassis olarak, 
ekselanslarından en samimi teşekkür
lerimin ve §ahai saadetleriyle Lehiı
tan milletinin refahı hakkındaki ha· 
ranetli temennilerimin kabulilnü ri
ca ederim. 

K.ATATURK 

Litvanya 
cumhuriyet ilanının ve ekselansla

rının ilk Cumhur Batkanhğına inti
balarının yıldönümü gününde, kendi
lerinden samimi tebriklerimin ve Tür 
kiyenin refahı ve tahıi saadetleri 
hakkında Litvanya milleti ile bi•likte 
beslediğim en iyi temennilerimin ka
bulünü rica ederim. 

ANTANASSMETONA 

Tebrik ve temennilerinden dolayı 
ekselanslarına hararetle teşekkür e
der ve kendilerinden şahsi saadetleri
Je Litvanyanın refahı hakkındaki sa
mimi ~mennilerimin kabulünü rica 
eylerim. 

K.ATATÜRK 

Macaristan 
TUrkiye milli bayramı münase!>e

tiyle ekselanslarına ıamimi tebrikle
rimi ve Türkiyenin refahı için olan 
hararetli temennilerimi arzeylerim. 

NİCOLAS DE HORTY 
Alteslerinin irsal buyurdukları na

zik telgraftan pek mütebaııiı olarak 
kendilerinden hararetli teşekkürleri
min ve Macı\ristanın rcf ahı hakkın -
daki hararetli temennilerimin kabu
lünü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Meksika 
Genç Türkiye cümhuriyeti için bu 

çok mühim günde, ekaelanılarından 
Meksika milletinin doıt memleketin 
refah ve aoıyal itilbı ve tahaen be
nim de ekıelanslarının ıaadetleri hak
kındaki en iyi temennilerimin kabul 
buyurulmasını rica ederim. 

Meksika Cümhur Baıkanı 
LAZARE CARDENAS 

· Bana göndermek lütfunda bulun
dukları temenni ve tebriklerden do
layı ekıelanslırma çok aamiml ıuret· 
te te9ekkür ve tahtıl saadetleri ve 
Mekıikanın refahı hakkındaki en iyi 
temennilerimin kabul buyurulmaaını 
rica ederim. 

K. ATATURK 

Mısır 
Türkiye milli bayramı meıut veai-

leainden istifade ederek aamimt teb
riklerimi •• pbll aaadetinizle türk 

ıını rica eylerim. 
K.ATATÜRX 

Şarki Vrdün 
Büyük Türkiye cilmhuriyetinin yıl• 

dönümü vesilesiyle Zatı riyaaetpcna• 
hilerine samimi tebrikitımın ve büyük 
Türkiyenin saadet ve ikbali için kalbi 
temenniyatımı hünnetlerime terdifeıa 
sunarım. 

EMiR ABDULLAH 
Cümhuriyetin yıldönümü münue

betile göndermek lütfünde bulunduk• 
ları telyazııından dolayı samimi te
,ekkürümü takdim eder Alteılerile 
memleketlerinin saadet ve refahı hak• 
kındaki halisane temennilerimin kabu
lünü rica eylerim. 

K. ATATURIC 

Yugoslavya 
Memleketlerinin milli bayramı mil• 

nasebetile, Eks~lanslarından en aamİ• 
mi tebriklerimin ve dost ve müttefik 
Türkiyenin refahiyle gahsi saadetleri 
hakkındaki en hararetli temennileri• 
min kabulünü rica ederim· 

POL 

Cümhuriyetin yıldönilmil münaae
betile bana gondennek lütfünde bu· 
lundukları nazikane telgraftan dolayı 
Alteslerine hararetle teşekkür ve ken• 
dilerinden şahsi saadetleri ve dost vo 
müttefik Yugoalavyanın refahı hak• 
kındaki samimi temennilerimin kabu• 
lünü rica ederim. 

K.ATATURK 

Atatürkle B· Metaksas 
arasında 

Türkiye cümhuriyetinin 14 üncü yıl 
dönümü milnucbetile, Elen başvekili 
B. Metak111, Reisicumhur K. Atatür· 
ke aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 

Doat ve müttefik aail milletin milli 
bayramı münaaebetile Ekselanslarına 
en aamiml tebriklerimi arzetmekle 
haaaatan bahtiyarl1k duyar ve bu teb
riklr.ime, Türkiyenin tdli ve refahı ve 
sulhun umumi menfaatleri yolunda 
ıcmereli eserinize devamınız hakkın
daki en kalbi temennilerimi terdif ey
lerim. 

METAKSAS 

Reiıicumhur K. Atatrük Elnı baf
vekili B. Metakauın bu t;lgrafına a
pğıdaki cevabi telgrafla mukabele 
lutfunda bulunmuJ,lardır. 

Milli bayram münaaebetile ıönderdi 
ğiniz nazik telgraftan ziyadesiyle mü
tehusiı olarak Ekaelanıınıza tebrik 
ve teminnilerı için tamimi surette te
,ekkür ederim. 

K. \TATUU 
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Bir parça 
• • 
sıcım 

Guy de Mauıxu.ant'dan 

Çeviren: N. ART AM 
Puar kurulduğu gün olduğu için 

Goderville yolundan köy)üler karıla
riyle birlikte kasabaya doğru geliyor
lardı. Büyük meydanda davarların 
boynuzları, zengin köylülerin uzun ve 
geni' ken .. rlı ppkaları, köylü kadın
ların bqlıkları, bütün kalabalığın üs-

. tünde görünüyordu. Her tarafda gü
rUltU, ıamata gırla gidiyor, bazan bir 
k8y1Unün bütün bunlardan yüksek bi'r 
kahkahası, yahud da bir ineğin böğür
mesi duyuluyordu. 

BrMute'li usta Hauchecome, pazar 
yerine doğru giderken yolun üzerin
de bir parça ıicim gözüne çarptı. Bü
tün Normandi'liler gibi, çok tutumlu 
olan bu adam, her bulunan şeyi almak 
faydalı olacağı kanaatindeydi. Ayak
larında romatizma. olduğu için güç be
li yerıe eğildi ve sicim parçasını aldı. 
Tam bunu dikkatli dikkatli katlarken 
kotum uıtası Malandain yanı bafında 
durmuttu; ona bakıyordu. Bir geçmit 
ytl.dlnden kavgalı olan bu iki adamın 
aralan teker renkti. Onun için usta 
Hauchercorne, bayle toz toprak ara
amda bulduğu bir sicim parçasını yer
den eğilip alırken görilldüğü için u
tandı. Bulduğu şeyi önce gömleğinin 
içine, sonra da pantalon cebine soka
rak çabucak gizledi. Sanki yerde bir 
pyler arıyormut gibi gene yere eğil
mekte devam ettikten sonra, hafı yu
karıda, fakat çektiği romatizma ağn
ımdan dolayı, iki bUklUm pazar ye
rine doğru ilerledi. 

Biraz sonra pazarlıkla, alıt veritle 
uğrapn gürültücü kalabalığın içine 
karıfllllft kaybolmuf, gitmitti. Köylü
ler ineklere bakıyorlar, bir ileri ,bir 
ıeri ıidiyorlar ve devamlı ıurette al
datılmak korkusu içinde bulunuyor
lardL İçlerinde bu kaygı olduğu için 
ıö.zleriyle bir tarafdan satıcıların da
la•eruını, bir tarafdan da satılık hay
vanların ayıbını, kuıurunu kelfe uğ
rAfıyorlardı. 

Kadınlar, ıepetlerini ayaklarının 
dibine yerle,tirmitler, ayaklarından 
biribrine bağlı, ibikleri kıp kırmızı ve 
gözleri evlerinden uğramıt tavuklarla 
piliçleri yere koymutlardı. Bunlar, 
kendilerine teklif edilen fiyatları din
liyor, gene dediklerinde ayak diri)l:Or, 
fakat mütter.inin uzaklaşmağa ba,la
dığını görünce birdenbire, fikrini . de
iittirerek arkasından haykırıyorlardı: 

- Pek ala. uıta Anthime, dediğin 
paraya vereceğim, gel buraya 1 

Yava9 yava9 pazar meydanı bof&l
Dllft gidecekleri yerler uzak olanlar, 
köy meyhanelerine uğramışlardı. 

Jcurdain büyük ahçı dük~nında 
büyuk bir kalabalık toplanını,, avlu· 
ıunda iıe çamurla sap aan, yamanmış, 
tamir görmüş, dingilleri iki kol gibı 
hayava kalkmış, yahud buıunları yer
de, arkalan havada her çefitten araba
lar birikmişti. 

Yemek yiyenlerin yakınında yanan 
bir ocaktaki parlak alevler, herkese 
hararet daiıtıyordu. Etrafına piliç, 
güvercin etleriyle koyun paçası sarıl
mıt üç fit ocakta dönüyor, kızaran et
lerle ateşe damlayan yağlardan çıkan 
bir koku herkesin iştihasını arttırı

yor, ağzının suyunu akıtıyordu. Bü· 
tün aristokrat çiftçiler usta Jourdain'
de yemek yerlerdi. Sarı elma p.rabı i
le dolu ıurahiler ve yemek tabakları 
dolu gidip bof dönüyordu. Herkes a
lıt veri9inden, sattığından ve aldığın· 
dan bahıediyordu. 

Birdenbire avludan bir davul sesi 
geldi. Bir iki alakasız adamdan batka 
herkes avurdları yemekle dolu ve pe
çeteleri ellerinde olduğu halde pence-

. relere ve kapıya koştu. 
Kasabanın tellalı davulunu çalıp bi· 

tlrdikten ıonra cırtlak acı ile tunu i
lana batladı: 

- Bu sabah saat dokuzla on arasın· 
da Beuzeville yolu üzerinde, içinde 
bet ytla frank ve birtakım ticaret ld
lıdları bulunan siyah kablı bir ceb 
defteri kaybolmuttur. Bulan her kim 
iıe belediye reisinin ya.zlhanesinde 
llanneville'li uıta Houlbreque'e teı-

A y E 

lim etsin. Kendisine helalinden yirmi 
frank hediye edilecektir. 

Tellal, bunu söyledikten sonra u
zakla,ıp gitti. 

Uzakta davulun sesi ve adamın ila
nı dah boğuk bir ıurette, tekrar, du
yuldu. 
Artık herkes, bu hadiseden bahıet

meğe, usta Houlbreque'in kayıbmı na
ııl bulacağını konuşmağa başladı. 
Tam kahveler içilmek üzere idi ki, 
jandarma kumandanı kapıda belirdi 
ve sordu: 

- Uıta Hauchecorne burada mı-

dır? 
Masanın öte batında oturan Hau

checorne cevab verdi: 
_ Evet, buradayım. 

Kumandan kendisine: 
- Lütfen usta Hauchecorne, dedi, 

benimle belediye reiainin yazihanesi
ne kadar gelir misiniz? Reiı sizinle 
görüfmCk istiyor. 

Hem taıırmış, hem de rahatı kaçmıı 
olan köylü, kadehinde kalan içkiyi bir 
yudumda içerek ayağa kalktı. Şimdi 
sabahkinden daha iki büklümdü. Çün
kü ağrıları, bir müddet oturduktan 
sonra ayağa l:alkınca büs bütün artı
yordu. 

- Buradayım, buradayım! diye tek
rarlayarak dıfarıya çıktı. 

Koltuiuna yaslanan belediye. reisi 
kendisini bekliyordu. Ayni zamanda 
o mevkiin noteri olan bu 'ipnan ve 
ciddt adam, azametli cUmlelerle konu
turdu. 

- Usta Hauchecorne, sizi bu sabah 
Beuzeville yolu ilerinde Manneville'li 
usta Haulbreque'in ceb defterini yer
den alırken görmütler. 

Neden b8yle bir şüphenin kendisi 
ilzerinde toplandığını anlamayan köy
lii, dehtetlenmit gözlerle belediye re
iıine baktı: 

- Ben mi? Ben mi? Dedi, oen mi 
defteri almıpm? 

- E11et, siz. 
- Namusum üzerine söylüyoıum, 

böyle t ıı fey bilmiyorum. 
- Fakat görülmüpünüz? 
- Ben görülmü9üm öyle mi? Kim 

söylüyor beni alırken gördüğünü? 
- Koşumcu Bay Malanda.in. 
Bunun üzerine ihtiyar adam, sabah

ki hadiseyi hatırladı ve yüzü kıp kır
mızı kesilerek bağırdı: 

- Bu herif gördü benim yerden bir 
sicim parçası aldığımı. Bakınız Bay 
reis .••. 

Bu ıözleri &öyliyerek cebinden ıi
cim parçasını çıkardı. 

Fakat bu sözlere inanmadığını göe
te ren bir tavırla reiı başını salladı: 

- Fakat usta Hauchecorne, siz Bay 
Malandain gibi cemiyette itibare ma.ı 
haı olan bir adamın bir sicim parçaıı
nı bir cep defter sancağına beni 
inandıramazsınız. 

Fena halde öfkelenen köylü ,elini 
kaldırdı ve nefretini göıtemıek üzere 
bir tarafa tükürerek dedi ki: 

- Bay reis, allah bilir ki bu doğru 
değildir. Bunu tekrar ederim, dinim 
rabbena hakkı için bu doğru değildir. 

Reis ıözünü tamamladı: 
- Hatta defteri yerden aldıktan 

aonra yere dütmüş para var mı diye 
tozların içine bir haylı bakmıtıınız. 

Bunun üzerine ihtiyar adam korku 
ve öfke ile aanılmıttı: 

- Naııl olur da bir adam... Nuıl 
olur da bir adam, namualu bir adamın 
,erefiyle bu kadar oynayabilir? Naaıl 
oluı da bir adam ..... 

.Fakat bütün bu protestolar beyhu
cıe i.li, kimaenin kendisine ınandığı 
yoktu. Yıiz yüze getirildikleri zaman, 
Malandain, gene poliıe verdiği ifadeyi 
teyid etti. İki adam, bir saat kadar bi
ribirlerine ileri geri söylendiler. Ken
di talebi üzerine ar&Jtırma yapıldıtı 
zaman, uıta Hauchecorne'in üzerinde 
bir teycikler bulunamadı. 

Nihayet mütkil bir vaziyete dUşmUt 
olan beldiye reisi poliı hakimi ile ne 
yapacağını danışacağını ıöyliyerek 

ihtiyarı ıerbeat bıraktı. 
Haber her tarafa yayılmıftı. Beledi

ye reiıhıin yanmduı çıktıktan IODra 

Uf;US 

(Bölünmez toprak) 
(Başı 1 inci sayfada) 

mikdarlarını tayin etmek imkanları 

kolaylaşır. Dünyada bu üç nevi ara
ziden başka bir de ''cüce" denilen a
razi vardır. 

Yukarda saydığım üç çeşid arazi
nin o memleketin iktısadi ve içtimai 
bünyesine göre dağıtılma şekilleri 
ne kadar müsbet ve menfi tesir yapar-
sa, bir memlekette cüce arazinin çok
luğu da o memleketin mutlaka aley
hinde neticeler verir. Hiç bir iktısad
cı, eski tarihlerden beri parça arazi
nin işletilmesi lehinde bulunmamıı, 
bilakis bütün iktısadcılar bunun a
leyhinde sözler söylemişlerdir, yazı
lar yazmışlardır. 

Bizde, hemen iki asra yakın za
mandanberi veraset, ziraat ve iktısad 
mUlahazaları dışınca yapılan satışlar
la arazi o kadar parçalanmıştır ki, 
mevcud nüfusumuza nisbeten on de
fa daha fazla toprağa malik olmamıza 
rağmen, memleketimizdeki cüce ara
zinin nisbeti dünyanın her yerinden 
daha fazla kalmıştır. Bu böyle olduk
ça; büyük, orta, küçük diye dünyada 
tanınan üç çeşid arazi üzerindeki 
mütaleaların hiç biri bize tatbik edi
lemez. 

Şu halde her şeyden önce, parça 
araziyi toplamak için çareler aramak, 
tedbirler bulmak, ondan sonra bu ara
ziyi bulundukları muhitin iktı5adi 
ve zirai durumuna göre küçük, orta, 
büyük kısımlara ayırmak lazımdır. 

Herkesçe malumdur ki, köylerde 
bir çiftçinin aahib olduğu arazi mutla
ka biribirinden ayrı 25 - 30 yerdedir. 
Ve her biri ancak birkaç dönümden 
ibaret parçalar halindedir. Parçalan· 
mıı ve biribirinden uuk yerlere da
ğıtılmış olan bir arazi üzerinde tek-
nik bakımdan iş yapmanın iınkiru 
yoktur. Bugünkü köylü vaziyeti bu 
yüzden meydana gelmiştir. 

Şu halde, küçük arazi ölçüsünü 
ararKen, ona tahsis edilecek toprak 
mikdarını te&bit etmek ve toplu bu
lundurmak, ondan sonra ufak, orta 
veya büyük arazi davasına girifIDCk 
ve bu davaya o zaman el uzatmak la
zımdır. 

Ziraat ve iktısadla uğraşanlar bi
lirler ki, ara.ziıi parça ve cüce olan 
köylerde bir çiftçinin senelik çabımı. 
randımanının yüzde otuzu yukardakt 
sebebler yüzünden kaybolmaktadır. 
Şu halde araziyi bir araya toplarken 

bir çok meraklılar ihtiyarın etrafını 
almışlar, ona sineğin eyesini sormu9-
lardı. O zaman o gene sicim hikaye
sini söylemiş, fakat hiç kimseyi buna 
inandıramamıştı. Herkes kendisine 
gülüyordu. 

Yolda yürürken dostlarını durdu
ruyor, itin hakikatini onlara anlatı
yor, bütün ceblerini dışarı çıkararak 
içlerinde hiç bir şey bulunmadığını 
göstermek istiyor, fakat hepsinden şu 
cevabı alıyordu: 

- Haydi oradan sen de ihtiyar til
ki. 
Kendiıine kimseciklerin inanmadı· 

ğını gördükçe öfkesi arttıkça artıyor 
ve bir teviye ne yapabileceğini ken
di kendine soruyordu. 

Gece olmuştu. Evine dönmesi la
zımdı. Sicimi bulduğu yeri kendileri
ne gösterdiği üç komşusu ile birlikte 
yola koyuldu ve bütün yol boyunca a
ralarında bundan bafka hiç bir aöz 
geçmedi. 

Ertes gün Breaute köyünde herke
ıi dola9tı ve meseleyi anlattı. Onlar 
da kendisine inanmamazlık gösterdi
ler. Tekrar gece olduğu .zaman, artık, 
haıta dütmüttü. 

Daha ertesi gün öğleden sonra saat 
bir sularında Ymauville'li usta Bre
ton'un yanında gündelikçilik eden Ma
rius Paumelle isminde birisi, Manne
ville'li Houlbreque'e kaybolan çantası
nı vermişti. Bu adam, bu defteri yolda 
bulduğunu, okuyup yazma bilmediii 
için ne olduğunu anlayamadığını, bu 
sebeble getirip patronuna verdiğini 
söylüyordu. 

Bu haber, etrafa yayıldı. Usta Hau
checorne'a da malumat verdiler. Bu
nun üzerine o, gene etrafı dolaştı; hi
kayesini tekrarladı. Artık muzaffer 
olmuftu; onun için sevinç içindeydi. 

- Beni, dedi, hadisenin kendisi bu 
iftira ve yalan kadar incitmedi. Bir 
yalan yüzünden ittham edilmekten da
ha korkunç bir şey olamaz • 

Bütün köy bu maceradan bahıetti. 
Şoıadan geçenlere, meyhanede prab 
içenlere, erteıi pazar kiliıeden çıkan
lara hep bunu anlattı. Hatti tanıma
dığı yabancıları bile yolda durdura
rak bu hik!yeyi tekrarlıyordu. Şimdi 
sakindi; fakat gene bilmediği bir fey 
içini sıkıyordu. Herkes onu dinlerken 
kendiıiyle eğleniyordu. Kanaat getir
miş gibi görünmüyorlardı. Arkadan 
arkaya kendisinin aleyhinde ıöıler 
a8yleneceğini hiı ediyordu. 

Ertesi haftanın sa· günU, Goder
ville pazar meydanına sırf bu hidiac-

aynı kuvvet ıarfiyle ve aynı çalış .. 
zamanında, çiftçi kuvvetinden yü.ade 
otuz tasarruf etmek veya bu tasarrufu 
fazla istihaale aarfederek, bu aayede 
geliri aynı ölçüde yükseltmek müm
kündür. 

Varlığının yüzde yetmiş befinden 
fazlasını köylü ve çiftçi teşkil eden 
memleketimizin zirai çalıımaıma hiç 
bir şey ilave etmeden gelirini yüzde 
otuz yükseltmek kabildir. Bu suretle 
elde edilecek umumi verimin mikdan 
her halde milyonlarca lirayı atacak
tır. Bu aıııı ve artı, miııt gelirin art
masını mucib olacaktır. 

Şu halde arazi i'ini iktıaadi ba
kımdan halletmek için, bu davayı göz 
önüne almak, milli bünyemize uygun 
toprak itini behemahal halletmek ge
rektir. Zira, köy ve köylU kalkınma
sı, her ıeyden önce onun çalıımaama 
yetişecek ölçüde bulunmalıdır. Çift· 
çinin senelik çalıpnasının beyhude ye-
re zayi olmaması için icab eden ted
birleri aramak ve bunlan her ne pa
hasına oluna olsun temin etmek bi.a
de ziraat daviaını temelinden hallede-
cektir. 

Te· Kan 

Taşlanan sporcular 
Aydın, (Huıuai muhabirimizden) -

Geçen hafta pazar günü Aydın Spor 
kulübünün Nazilli seyahatinde yaptı· 
ğı maç, 2-0 Na.zilli takımının galibiye
tiyle neticelenmitti. 

Maçtan ıonra otobüsle Aydına dön
mekte olan sporcuların Nazilli sokak· 
lannda bazı çocuklar tarafından tat
landıkları ı8yleniyordu. Aldıfım ma-
lfunata göre, hidiee doirudur ve Ay
dın spor balgesi bafkanlıtr ile .zabıta 
tahkikata baflanuflardır. 

Adana'da grup futbol 
birincilikleri maçlan 
Adana, 3 (Telefonla) - Futbol 

grup birincilikleri bugün bqladı ve 
ilk maç Mersin - Konya arasında ol-
du. Maç O - O berabere neticelendi. 
Yarın yeniden bir maç yapılacak ve 
bunun galibi Diyarbekir takımiyle 
kargılqacaktır. 

Konya - Menin ~ pllblyle 
Diyarbekir arumdaki maç ayın betin
de yapılacaktır. 

nin münakqaaını yapmak makaadiyle 
gelmitti. Önünde dur~ ~1~~~ o
nun yüzüne bakmıft gulmuttü. Nıçın? 

Criquetot'lu bir çiftçinin yanına 
yaklaşmış, söze başlamış, fakat o, ıö
.zünü yarıda keserek karnına dokun-
muf ve: 

- Seni gidi ihtiyar tilki aeni ı diye
rek uzaklafII1ış, gitmişti. 

Usta Hauchecorne apıımıg kalmııtı. 
Niçin kendisine ihtiyar tilki diyor
lardı? 

Jourdain'in meyhanesinde oturup 
da gene bu "bahsi açtığı zaman bir at 
tüccarı kendisine dedi ki: 

- Bana bak ihtiyar kurnaz, bu ealci 
oyundur. Ben senin ıicim parçanın 
ne olduğunu biliyorum 1 

Hauchecorne kekeledi: 
- Fakat cep defteri bulundu. 
öteki adam cevab verdi: 
- Ağzını kapat babalık! biriıi bul

du; biris haber verdi, öyle değil mi? 
İhtiyar uıta timdi anlamıttı. Her

kes defterin kendisiyle birlik olan bi
risi tarafından geri verildiğine inanı
yordu. Bunu da protesto etmek iıte· 
di. Fakat gene kendisine güldüler. 

O, yemeğini tamamlayamıyaralı: kal
kıp giderken kihkih'ler devam ediyor
du. Evine pcritan bir halde döndü. 
Anlıyordu ki kendisi bir Norman kur
nazlığı ile bu işi yapabilir, 10nra bir 
oyunla pek ala düzeltebilirdi. Kurnaz
lığı pek meıhur olduğu için finıcli ma
sum olduğuna kimHyi i1l&lldıramıyor
du. Şüphenin bu mertebe adaletıialiii 
kalbine dokunmuttu. 

Ondan ıonra hidiseyi daha ziyade 
ballandırarak, içine yeni yeni yemin
ler katarak anlatmağa bqladL Artık 
bütün zihnini o ip parçaıına vermit· 
ti. Ona gittikçe daha u inan.iyorlar, 
müdafaası da gittikçe mütkillefiyor
du. 

Arkaamdan: 
- Bunların hepsi yalancıların nf

aatalarıdır 1 diyorlardı. 
Bunu hiı ediyor, bu töhmetten 

kendini kurtarmağa uir8fıyordu. Fa
kat hepsi bottu. 
Artık külhanbeyleri, aıkerlere .yap

tırdıkları mubarebelr: anlattırır gibi 
ihtiyar ustaya bu sicim hiUyesini an
lattırıyor, gUlUyorlardı. 

Hauchecome'un kafur gittikçe za
yıfladı ve geçen ilkklnunda yataia 
düştü. İkincikanunun ilk günlerinde 
de öldU. Can çekişirken gene maıum 
olduğunu anlatıyor ve tekrar tekrar 
şunu sayıklıyordu: 

- Bir ıicim parçuı, bir eiclm par
çası ... Bakınız belediye reial .... 
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Dokuz devlet konferansı 
dün ilk toplantıyı yaptı 

(B•fl 1 iaci ay/ad•) 

terini verebilir. 
Belçika, bu vazifeyi ifadan hiç bir 

zaman kaçınmamıttır. 

Japonya ve Almanya 
Almanya ile Japonyanın bu konfe

ransa ittirak etmemeleri keyfiyeti, 
konferans çıalıımalarının seyri için 
çok mühim ve teeaaüfe değer bir i
mildir. Maamafih Almanyanın konfe
ransa iftirAkten imtinaı, değipneıi 
mümkün hal ve t•ırtlara istinad et
mekte olduğundan, katt değildir· 
Vermiş olduğu cevab, çok dikkatli 

bir tetkike tabi tutulmak lazım gelen 
Japonyanın, konferansta ha.zır bulun
maması, konferansı hakiki bir müfkül 
ile karfılattınnaktadır. lhl&a ile yapı
lacak bir münakatanın ortadan kaldı
racağı tüpheaiz bulunan bir takım an
lqma.zhklar bulundutu zannolunur. 
Bu konferanı, huzuruna Japociyanın 
çıkmuı ve hayıiyet ve ,eref.i ile kabi
li telif olmayan tcrait dahilinde ken
disini tebrie etmeıi lbmı gelen bir 
nevi mahkeme tel&kki etmemesi icab 
eder. 

Güdülen gaye 
Konferanı adlarının tahakkuk ettir 

mek iıtedikleri fCY• bir anlapna eseri, 
huıuıt mabatlardan ve ihtirastan iri 
ve bütün haldı menfaatleri hesaba ka
tarak vücuda getiril.mit bir ıulh ese
ridir· Bu konferanaın gayetti , harbı 
durdurmak ve ıulhu, hukuku teaiı 
etmektir. 

Milletler arasında uılattırma veya 
hakem uaulU ile hal ve faıledilemiye
cek anlatma.zlıklar, nizalar yoktur. 

B. Spaak, bundan sonra uaınblenin 
alkıtlan aruında konferana reisliğine 
aeçilmittir. 

Belçika heyeti Utibi B. Delvaux 
de Peuple, umumt kltib intihab edil
mittir. 

Konf erana umumt heyet celselerini 
alent, komite celıelerini de huıuıt o
larak akdetmeğe karar vermittir· 

Bunun üzerine umumt mllnakaf& 
b&flamıttır. 

Amerikan delegeıinln nuıku 
B. Norman Davia, ilk olarak, aaat 

11.30 da ıöz almıttır. 
B. Norman Daviı, nutkunda 922 ıe

nealndeki dolau dnlıet 1Da9bedeeinin 
gayesini hatırlatmıttır: 

UsakfU'kta sulhu t..wı etmek· 
Hatib, U.zakprktaki ni.zaın netice

lerini hatırlattıktan ıonra 'öyle de
mittir: 

Müııerelc hedef: ıulh 
"- Mü,terek hedefimiz, ıulhtur. 

Çinle Japonya arumda mesai birliti
nln inkitaf edebileceğine ve bu ifbir· 
Uğinin dostluk ve mütekabil itimad 
dahilinde inkipf etmesi llzım gel· 
mekte olduğuna kailb. 

B· Eden, B. Davia'in sözlerine itti-
rak etmittir. · 

Bu arada ı8z alan B. Delboa, föyle 
demittir: 
"- Eğer, Umid ettiğim gibi U.zak

prkta harbı durdurmağa muvaffak O• 

lacak olursak, yalnıa heubauı: inun 
hayatını kurtarmıı olmıyacaı.z, ağynı 
zamanda verimli bi.r örnek göetermit 
olacağız . ., 

I t.alyan delegeıi bedbin 
Söz alan italyan delegeıi, B. Aldov

randi, konferaıwın elde edeceği neti
celer hakkında tereddüd izhar etmit 
ve ye gine f aideli itin anlafmulık ha
linde bulunan iki tarafı doğrudan 
doğruya kendi aralarında temua ça· 
ğmnak olacatını ıöylemittir. 

B. Spaak, celseyi ıaat 12.50 de tatil 
etmiştir. 

Umumt görüpnelerin devamı, ıaat 
16.30 a bırakılmıttı.r. 

lJğleden ıonraki toplantı 
Öğleden 90nraki toplantıımda Sov· 

yetler birliği delegeıi B. Litvinof, 
bu konf eranam milletler cemiyeti •· 
aambleainin bir kararı il.zerine toplan
mıf olduğunu tebarüz ettirmif, Ame· 
rika birlefik hükümctleri delegesinin 
beyanatına ittirlk eylediğini söylemi9 
ve konferansın dünyanın her tarafın
da mütecavizlerin ellerini bağlamuı 
lbım geldiğini leri ıUnnUttUr. 

Bundan ıonra aöz alan Çin batdele
gesi B. VelUngton Koo, Çin görUtU
nU izah etmif ve demittir ki : 
"- Bugünkü vasiyet, japon tecavtl· 

.zilniln bir neticeıidir. Bu ıözilmil tıe• 
yid içln, Uıak,ark b&cliaeleri hakkın· 
da Milletler cemiyeti uaambleainin 
taavib eylediği raporları göatennekli
ğim kafidir kanaatindeyim. 

Çin ıulh iltiyor, /akat. ·• 
Son dört ay içinde Çin, japon kuv

vetlerinin kahir yükaekliğine rapnen, 
iatiklalini ve hakimiyetini fiddetle 
müdafaa etmlttir· Çin, ıarıdmu bir 
azimle mukavemete devam edecektir. 
Bu konferansta teımil edilen ve Va
flngton paktı lkidlerinden bulunan 
bilyilk milletlerin, kendilerine dU,en 
rolü ifadan imtina edeceklerine ve 
dünya ıulhuııun temelini tıetkf 1 eden 
premipleri ilp edeceılllelrine knkln 

ve ihtimal 'ftrmiyorum. Çin, sulh ar
zu etmektedir. Fakat, her ne bahasına 
olursa olsun bir ıulh değil, yalnız v .. 
tington paktının birinci maddeei 
prensiplerine dayanan bir ıulh iateıo 
mektedir.,., 

Konferana, bu nutuk üzerine bU• 
günkü toplantısına nihayet vermi•tiı'· 
Yarın öğleden sonra aaat 14.30 da hu• 
ıust bir toplantı yapılacaktır. 

ilk cebenin bınıktığı intıba 
Havas muhabiri bildiriyor: Doku.r

devlet konferansının llk açılıt cel ... 
sinden iki esaslı intiba alınmıştır: 

1 - BB. Eden, Daviı ve Delbosua 
beyanatlarından llılllafıldığı üzere, üt 
büyük garb demokruinin fikirleri 
arasında mutabakat vardır. 

2 ·İtalya delegesinin nutku, birkaf 
aydanberi İtalya tarafmdan 11-temarik 
bir ıurette idame edilen battı hareU
tin yeni bir tezahürüdür. 
Japonyanın konferaruıta hazır bu• 

lunmayı,ı, uzlattımıa tıetebbUıUnUaı 
yapılmaıı ihtimalinin terkedilmeıi i
çin k.ifi bir 1ebeb aayılımmalrdır. Şii 
cihet fÜphe götürmez ki, delegelerin 
nazarı dikkate alacakları tek hal ıu• 
reti konferana tarafından tayin edile
cek devletler vuıtuiyle Çin ile Ja
ponya arasında bir uzlatma tefebbUail 
yapılmaaıdı.r. Asamble, tayin edile • 
cek devletlerin veaatetini ne gibi ,art
lar dairesinde kabul edeceklerini ıor
mak üzere iki tarafa müracaatta bulu• 
nulup bulunulmıyacağı hakkmda ~ 
karar verecektir. 

Roma, 3 (A.A.) - Akpm gazetele
ri, Brükael konferansının Umidli bil' 
ıurette açılınamıf oldufunu tebarilS 
ettirmektedir. 

Giornale Ditalla diyor 1d: 
"Dokuz devlet konferanımm oncto. 

ku.z devlet parlamentosu haline pr
mit bulunması, aulh doetlan aruında 
tUpheler uyandırmıttır. Konferana, ya 
fazla devletin lştirtld dolayısiyle ll1• 
zumsuz bir hale gelecek veyahud da 
tehlikeli manevraların dofmuına .e
beb olacaktır. Yeni karı9ıklıklar do
funnaya kimsenin hakkı yoktur. Bu 
anlatına.zhğa hiçbir devlet, ciddi au• 
rette karıpmu.,, 

Londra mah/Ulerine gör• .,..,. .. 
Londra. 3 (A.A.) - t,.t haber alu 

mahfillerin fikrine göre, italyan • al· 
man diplomuiain.in bugUnktl faaliye
ti, Brüksel konferanaı il.zerinde bildlll 
kuvveti ile tesirini göatermelc tbere 
Avnıpada manevi bir korku havası y .. 
ratmayı istihdaf etmektedk. ltalyanna 
Pariı büyük elçisinin geri çafırılmuı 
keyfiyeti ile Almanyanm mU.temllke 
tezini müdafaa yolunda alman gueıe. 
terinin fiddetli neırlyatı, aarih surette 
bellidir ki, Franaa ve İngiltereyi Ja· 
ponyanın az çok aleyhinde bir politi• 
ka gUdmelerine mümaneat için yapıl• 
maktadır. İyi haber alan Londra mah· 
filleri, bu alman - italyan diplomaaiıi· 
nin mahirane hareket ettiğini ve mu• 
hakkak ıurette vuiyeti karıttırmaya 
muvaffak olduğunu da tebuih ettir· 
mektedir. Bu takdirde Brllbel konfe· 
ranıının ne gibi neticeler verebilecefl 
ıorutturulmaktadır. / 

İstanbul temizlik itçileri ve 
iş kanunu 

lıtanbul, 3 (Telefonla) - Öntlmüs• 
deki hazirandan itibaren it kanunu 
hükümlerinin belediye temizlik itleri 
hakkında da tatbikine batlanacaktır. 
Belediye bu huıusta timdiden ha.zır• 
lıklara batlamııtır 

MevkuOan gezmeğe götüren 
jandarmalar mahkum oldular 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Uç mev
kufu tevkifhaneye götUrecek yerde 
Topkapı dıtındaki dutlufa g8ttirerek 
gezdirmek ıuçiyle tevkif edilen jan· 
darma karakol kumandanı Ali Onbap 
ile jandarma üçer ay hapse ve Uçer ay 
memuriyetten mahrum edilmeğe mah• 
kilm oldular. 

Şişli - Fatih otohü8lerl 
lıtanbul, 3 (Telefonla) - Şiıli • 

ile Fatih arasında otobüs iıletilmesine 
bugün İıtanbul belediyeli tarafından 
izin verildi. 

AtatOrlde B. Beneı 
arasında telgraflar 

(B•fl 1 inci ayl•d•) 

çekoılovak milletinin refahı hakknı• 

daki hararetli temennilerimin kabultı• 
ntl rica eylerim 

K.ATATORK 
Cumhuriyetin il&nı yıl d8nUmü mU· 

nuebetiyle göndemek lUtf unda bu· 
lundukları nulk temennilerden dola• 
yı ekaelansını.za hararetle tetekkür e
der ve f&hı[ audetleri ile TUrkiyenlO 
refahı hakkındaki temennilerimin ka• 
bulilnU rica eylerim 

EDV ARD BEN ES 

• . 



.. BiZiM TRAKYA İzmir köy 

Öğretmen 
Okulu Edirne müzesinde 

kanlı sancaklar 
İzmir, (Husuat' - Kızıl Çullu Ame

rikan kolleji binasında açılan yeni 
kö y muallim mektebi, Türkiye kültür 
hayatında çok vaid verici yenilikler 
doğuracağmdan cumhuriyetin kurdu
ğu bu müessese yalnız köye bilgili e
leman yetiştirmekle kalmıyacak, yeni 
türk köyünün yeni tipini, şeklini, ru· 
hunu ve karakterini de yaratacaktır. 
Bu müessese killtüre susayan yüzlerce 
köyümüze yeni ve ateşli öğretmen, de· 
mirci, dülger, yapıcı, kooperatifçi, 
kültürlü adam yetiştirecektir. 

T ral{ya manevralarında bulunan 
dost ve müttefik devlet kur

may reisleriyle ataşemiliterlere ve
rilen ziyafette, Trakyadaki kalkın· 
madan kısaca bahseden general Ka
zan Dirik'e, elimde not defteri yak
laJV~rak, Ulus için bayka bir söyliye
cegı olup olmadığını sormuştum: 

" s· - ıze ne söyliyeyim? Gördü-
ğünüzü yazınız. Ben burada, bir da
ha hep beraber bulunmamız bir 
İhtimal olan yabancılar için ko
nuştum. Türk gençlerine ve hele ga
z~tecilere söyliyeceğim şudur: geli
~~· ~~rünüz, size söyleneni değil; 
gordugünüzü yazınız.,. 

Aradan, bir ay kadar bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen, general, zi
yafet günündeki konu§mayı hatırla
dı : . 

"- Siz sözünüzde durdunuz ben 
de ·· .. ' . sozumde duruyorum. İstediğiniz 
gıbi geziniz. 

" N - ereleri gezeyim generalim? 
4« J I 

- Nereleri isterseniz... Bütün 
Trakyayı ge · · Ev 

zınız. ger bu yurd par-
ças~n?a _bir şeyler görmek ve anla
n:a. ıstıyorsanız her tarafı gezecek· 
sınız. Memleketi kendı' k d' . . en ınıze, ıs· 
tediğiniz gibi, dilediğiniz ibi dola· 
şınız. Sokak aralarına gidi~ f 
kahvelerinde oturunuz ko'· 

1

1
z, desna 

• yer e ya· 
~;"ız. Tarlada, hasadını yapan çiftçi 
1 e beraber yemek yeyiniz. Buğday 
Paza_rı~da alım satxmı, köye giden 
ç:r~ıyı, yolda çalışan ameleyi dinle· 
yınız. 

v Bütün bunları yaptıktan sonra e· 
~er vaktiniz olursa ve eğer gönlünilı 
ısterse, bir şeyler sormak ve ögyren· 
mek r· 
t k' uzuınunu duyarsanız, işlerimizi 

t
en ıd etmek ve münakaqa etmek is· 
ers • ha ' e.n~z na da uğrayınız. 

Sızınle o. ••maa. -.. L--

b• ı· · --şa ı ırız ... ,, 

*** 
b' Sey.ahatnameleri okumanın vey2 
ır tanh memleketinde yaşamış olma· 

n?1 verdiği bir hiı midir, nedir he· 
pı . • 
dernı~'. ~ereye gidersek ilk ziyaret e· 

cegınız yerler müzelerdir. 

d Edirnenin müzesi, on bir yaşında· 
hır ve eski Selimiye medreeesindE 

lı: rulınuştur. Selimiye medresesi ki, 
d:ndisi bir müzedir ve insan, böyle 

ort asra yakın yaıı olan bir bi: 
n~~.a girerken bile, tarihin içine gir
dıgıni hiHediyor, 

E dirne ~ü~~sinin istikbali çok 
dır. Çunku ham maddesi bol

dur. Bugün müzede toplu olarak bu
lunanlar bir tarafa; fakat Trakya 
t?prakl~rım~ koynunda sakladığı ta
rıh hazınelerınden bir kısmı bile çı
karsa başlrbaşına bir değer olacak 
Li.ileburgaz yakınlarında yapılan bl~ 
kazıdan nasıl neticeler alındığını u
nutmamışızdır: binlerce sene evel ya
~m1.t olan bir anne, kıziyle beraber, 
u~erınde ipekli elbiseleriyle beıaber, 
bır saat evel hayata gözlerini kapa
nıış kadar taze ve bize yakındılar. 

Köşede bir alay sancağ.ı duruyor: 
174 üncü alay sancağı ... Bu alayın a
dını Trakyahlar çok iyi hatırfryor
lar. Bu alay işgalde kahramanca dö
ğ~şmüş ve mevcudunun çoğunu şe
hıd vermiş bir alaydır. Sancağın u
cunda kan lekeleri var. 

Bu alayın aancağının yanında 
154 üncü alay sancağı duruyor. Bu 
alay, Balkan harbına ve son Trakya 
milc~delesine iştirak etmiştir MUze
~e. g~rerken ilk karşılaşmanın bu şeref· 
li ı~ı varlıklı oluşu; insana bu mii
z~nın nasıl bir mazi ve gurur üze 
rınde kurulu olduğunu anlatıyor. 

İki sancağın yanında, üzerindeki 
tüyleri dökiilmüş, bir seccade var. 
Bu seccade için enteresan bir hikA· 
ye anlattılar: 

"- Bu seccade Gördes malıdır. 
Eski caminin mihrabına ilk yayılan 
seccade budur. Desenleri nebati bo· 
Ysıdır ve sanat değeri çoktur. 

Bu seccadenin asıl enteresan tara
fı, eski alman imparatorunun bunun 
üzerinde namaz kılmak istemesidir.,, 

Seccadenin kıymetinin ne kadar ol
duğunu sordum: 

"- Bir kıymet takdir edemediler. 
Fakat daha iki yüz sene dayanır ..• 
cevabını verdiler. Türk sanat kabi
liyeti, bu halı üzerinde bir harikasını 
göstermişti. Asırlar, bütün tahrib 
hassalarma rağmen boyanmış iplikle
rin rengini asla solduramamıştı. Se
limiyenin ilk mihrab seccadesini, 

Koca Sinanın 360 
sene evvel yaptığı 

şeffaf cam 

Trakyanın tarihi toprakları üzerinde cumhuriyetin yeni 
inşaları: Murad,lı köyiinden iki görünüş 

Yazan: 
Cemal Kutay 

de taze çiçek resimleri arasına işlen
miştir. Sanatkar bu taşların üzerine 
ölenin bütün hüviyetini aksettirmek 
ve onu yaşatmak arzulamııtır. Mesela 
iki leylak arasında, ince bir yazı ile 

Yazılmış bir kadın ismi.. altında, öm· 
k~r. bizim 1·çı'n me~hul asker kadar h • k 

:s rünün baharında ayata gözlerinı a-
mukaddestir. padığını anlatan bir mısra .. İnsan, bu 

Müzede sancakların yanmda bir taşa bakarken henüz gonca iken so· 
de alemler gördük. Sancak alemleri, lan bir gülün ıstırabını duyuyor. Son· 
ordu ve asker telakkisinin en canlı ra, iki kılıç kabzesl arasında sert çiz· 
hatıralarıdır: Selçuklar ve osm~nlı- gili bir erkek ismi. .. hissediyorsunuz 
ların ilk devirlerinde islamcılık tam ki ölen, ömrilnU at sırtında, kılıç sal· 
hakim olmadığı zamanlar; sancakla- !ayarak geçirmiş bir askerdir. 
rın alemleri Lale şeklinde idi. Dah~ 
sonraları ve Cihadı mukaddes tezinin Burada Edirne vilayet konağını 

Okula girecekler, türk köylüsü ola
cak, çiftçi olacak, köyde doğmuş, köy
de büyümüş, köy mektebinde okumuş . 
olacak, üstün zekası bulunacak, bu 
mcktebten çıktıktan &OIJ)f da köy ve 
köy kültürü için çalı!}acaktır. 

Gireson köylerinde * 

açılan mektebler 
Giresun, (Hususi) - Köylümüz o

kul yapmakta yanş ediyorlar. Köyler
de öğretmeni olan ?kul sayısı 55 tir. 
Bunlardan 39 tanesı son okul planla
rma uygun olarak yapılmış.tır • 

Espiye, Eynesil, Keşap, Şıhlı o· 
kullarında yatı teş.kilitı vardır. Bu 
cumhuriyet bayramında açılma tö
renleri yapılan üç büyük köy yatıh o· 
kulu tamamen bitmiftir. Bunlar Ça· 
nakçı, Camiyanı, Derelide yapılan o
kullardır. 

936-37 ders yıhnda vilayet dahilin
de 64 okul vardı. Bunlardan kaza 
merkezlerindekinde 80, köylerdekindc 
85 öğretmen çaltşmıştır. Aynı yılda 
bu okullara 4229 (kaza merkezlerin
de); 5414 (köylerde) talebe devam et
miştir. Her öğretmene vasati 51:! ço
cuk düşmüştür. 

937-38 ders yılında, köy lehine ola
rak, okul sayısı 71 ri bulmuştur. Bu 
sene yedi okul daha açılmıştır. 

Bundan ba,ka birc;ok köylerde baş· 
lannııt. henüs ikmal edilmemit okul· 
lar vıı.rdır. 

Giresun'un harice 
gönderdiği fındık 

Giresun, (Hususi) - Yurdumuzun 
başlıca istihaal maddeai ve hayat kay
natı olan fındık gün geçtikçe kalite 
ve mikdar itibariyle kıymetlenmekte
dir. Bu ıene de fındık vaziyeti iyidir. 
24 ağustostan ıs birinci te~ine kadar 
iskelemizden 21.117 çuval iç fmdık ve 
14.800 çuvaı kabuklu fındık ihraç e
dilmiştir. 

Af yohda hoparlör 
Afyon (Hususi) - Cumhuriyı: 

Halk Partiai milli günlerde söylene· 
cek nutukların bütün' halk tarafından 
kolaylrkla dinlenmesini temin için 
hoparlör almağa karar vermiştir. 

Bolu'da: vali konağı bir sembolü olarak yukarı doğru kıv· yaptıran Kıbrıslı Mehmed paşanın 
. . mezar taşının önünde bir dakika du· Bolu, (ffuauıi) _ 12 bin lira aar-rık bir ay ve onun ıçıne tanrının ve 

peygamberin ismi yazılmıftı. Uçün- ruyoruz. Mehmed paşa, 1279 da, E- fiyle memleket haatahaneıi civarında 
cilsU de bugün kullanmakta olduğu- dirne vil~y.et konağını yaptırdığı z~-· bir vali konağı yapılacaktır. Konak, 
muz ay içinde yan bir yıldızdır. man, ~u ışınden dola!.1• ~~anın hu- modern stilde olacak ve içinde bütün 

kümetınden gadnnı gormUJ. konforu bulunacaktır. 

M edreıe odalarına y:erlettirilmiş 
olan bu sayısız eşyansı can

landırdığı acı ve tatlı hatıraların tesi
ri altından henüz kurtulamamıı' iken 
yıkık dört duvar arasında, bir taş yı
ğınının ortasına giriyorsunuz. Bura
sı temizlenmiş ve düzeltilmiştir. Ya
kın bir tahribin yıkıcılığını yok et
mek iıtiyen bir çalışma göze çarpı
yor. 

Burası Fatih'in yaptırdığı ve i
çinde uzun yıllar geçirdiği Cihannü· 
ma kasrıdır. Osmanlı saltanatında, 
lstanbulun fethinden sonra payıtaht
hğı kaybeden Edirne, bu kasır dola
yısiyle daha bir müddet saltanata 
merkez olmuştur. 

Trakya tarihinde sayılı bir yıl o
lan 93 çe kadar bila ayakta duran 
Cihannüma kasrı, o tarihte yıkılmış· 
txr. Edirnenin sarayiçi mahall~sinde 
bugünkü inşasına bile, o zamandan kal 
ma taş parçaları temel oluyor. 

Sanatta, bilhassa tezyin sanatında, 
kakmacıhkta, tezhipçilikte üstad olan 
dedelerimiz, bu hünerlerini, mezar 
taşlarında da göstermişlerdir. 

Bu müzedeki beş asırlık mezar 
t~fların.rn yazı ve resim itibariyle 
göıterdıkleri harikulldelik kartIBın
da, ha ran kal 'mkan ok· 

Şimdi Edirne müzesinin en ente
resan ve herkesi uzun uzun dütün· 
dürecek değerdeki odasına giriyoruz. 
Sinanın odası... Koca Sinan, Edirne 
ismini ve türk sanatını ebedileştiren 
büyük eserlerini, hep burada görülen 
yerli malzeme ile yapmıştır. Sinanın, 
milH emeğe ve milli varlığa ne ka
dar değer verdiğini bu oda çok güzel 
anlatıyor. 

Sinan 366 sene evet, bugünküler
den hiç farksız olan şeffak cam lev
halar yapmıştır. Camiin bütün camla
rı yerlidir. Bu cam, aaırlarca, sıcağa 
soğuğa, hava değişmelerine, fırtınala
ra, kasırgalara, hulasa tabrib edici 
tabiata karşı koyabilmiştir. 

Bu odada, Sinanm bütün eserle· 
rinde kullandığı aletler, malzeme, va
sıtalar var. Sinan; rasyonalizasyonu 
kavramıt ve tatbik etmit bir aanat
kirdı. Bugün büyük endüstri 
şubelerine temel olan işleri o tek ba
şına başardı. Fizik, kimya, makina 
ilimlerini terkib ederek, onla;-dan, 
ancak yakın zamanlarda geniş ölçllde 
faydalanması nasib olan insanlığa ilk 
eserler verdi. 

Şimdi yandaki odaya giriyoruz 
Sinan burada uıl hüviyetiyle konu • 

Giresun' da yapılan 
işler 

Giresun, (Hususi) - Bu sene bele
diye ta~afından şehrimizde caddeler 
açılmış, analağaın ve bazı su yolları 
yapılmıştır. Şehrin umumi hela ihti· 
yacı da kartılanm19tır. Bundan batka 
sebıe pazannda iki, odun pazarında 
bir hal yapılmıştır. Park geni,letil· 
miş, cumhuriyet meydanının tesviyesi 
bitirilmistir. 

Giresun' da yeni öğretmenler 
Giresun, (Hususi) - Bu sene vili· 

; etimiz emrine yirmiye yakın yeni öğ
retmen verilmiş, hepsi de köylere ta
yin edilmişlerdir. 

Kati alaka 
Müessesemizin tahsilat iglerinde va

Life alan "Nuri Tüzün,, ün 1. teşrini· 
sani 937 tarihinden itibaren müesecee. 
mizde vazifesi kalmayıp aJAkaaı ke· 
sildiii ilin olunur. 

Nazmi Balkanoğlu ve 
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1 Y urdda Cumhuriyet bayramı 1 
• 

Zon~dak'ta bay> am 

· AyJın'cla bayram 

Diyarbekirde ve Merıincle bayram 

Balıkeıirde kaldırım, 8b.ah~~~r~en 
ır gorunuş 

kanalizasyon yapıldı .saatKul~i . . ' . 

Balıkesir, (Hu· 
suıi Muhabirimiz· 
den) - Belediye
mizin bir senelik 
çalıtmaları, bütün 
Balıkesirlileri se
vindirecek bir hal
dedir. Bu arada 
şehrin kaldırım ve 
kanaliıasyonl a r ı 

yeniden ya.ptml· 
mış, bir çok cad
delere parke dö
şenmigtir. Cumhu
riyet meydanı ge· 
nişletilıniştir. Bir 
çok yerlere, Milli 
kuvvetler caddesi· 
ne, Akıncılar cad· 
desine çamağaçla

rı dikilmiı, ıeh.rin 
yeşillenmeıine ça
hşılmıttır. Halk
evi yanındaki ev
ler belediye tara
fından satın alına

rak buradaki bah-

çe genişletilmiştir. d h . ht lif ı maktadır. Bütün kaza ve no.:1iyelerde 
Son ç~lışma esnasın a .şen:?~; ;ta- yol faaliyeti memnuniyet verici blr 
yerlerıne 1100 çam. d~k. . 'il • .'. • haldedir. Bu arada Kocaa.vşar, Müıte• 
türk parkının tanzımı ışı bıtırılmış: b Çakalı no~anl k" 1 . . yol· 

bbalık yenı ca , ı, g ar oy erının 
p~rka 16dbhin ~ıı:ı: tre d~lur~ t'r ları tesviye edilerek fOSe haline kon• 
bır saba a a ı dve e ı mış ı · 

Tenis ve spor sahası için sekiz bin muştur. A_;cılar, Ali Demirci, ~arlı. 

tr m rabbahk bir yer ayrılmıştır. Turplu, Goktepe, tl_;drese, Hasıbler, 
me e u . S . k '" HU . Yeni kurulan fidanlıktan 10 • ıs bın emız oy, Kadıköy, Hacı ıeyın, 
fidan elde edilmittir. ı K~cap~nar, Orhanlar ve ~iğer b~r gole 

Villyet içinde de belediye çalışma- k.öylenn yolları da teavıye edılmif
rına muvazi bir hareket aö•• çarp- tır. 
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M. M. bakanlığı 

Azot dö Potas 
alınacak 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
1) Tav ocaklarında kullanılacak Du

ral malzemesinin banyosu için 3000 
kilo Azotat dö Potas ve 3000 kilo Azo. 
tit dö sud açık eksiltmeye konmuş.tur. 

2) Tahmin edilen bedeli 3400 lira 
olup ilk teminat parası 255 liradır. 

3) İhalesi: 9-1. ci kanun - 937 per
'embe günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayıl ıkanunun 2, 3 üncü maddelerine 
tevfikan istenilen belgeleriyle birlik· 
te ihale gün ve saatinde M. M. V. sa
tın alma komisyonunda hazır buL.ın· 
malan. (3891) 3-5815 

Sarı sabunlu kösele 
alınacak 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 260 kuruş olan ve yarısı kaim ve 
yarısı ince köşelerden olmak üzere 
seksen bin ile 172 yüz yetmiş iki 
bin kilo sarı sabunlu kösele kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 22 - teşrini san: - 937 
pazartesi günü saat 15 de yapılacak. 
tır. 

3 - İlk teminatı (21638) liradır. 
4 - Şartname hecieli 22 lira 36 ku

ruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 249(\ 
aayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin. 
de gösterilen ve<>aikle ve teklif ve te. 
minat mektublariyle birlikte ihale sa. 
atinden en az bir saat evvel M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri, 

(3660) 3-5460 

Ham kauçuk açık 
eksiltmesi 

M. M. V. Sa .• Al. Ko. dan: 
1 • ı ikinci teşrin 937 günü açık ek· 

siltmesine talip çıkmıyan ve tahmin 
edilen fiyatı 3000 lira olan bir ton 
ham kauçuk eksiltme ile satın alına· 
caktır. 

2 - Eksiltmesi 12 ikinci teşrin 937 
cuma günü saat ondadır. 

3 - İlk teminat 252 !iradı· Şartna
mesi M.M.V. Satın alma Ko. dan pa· 
rasız olarak alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(4104) --- 3-6153 

Etlik serum evinde 
inşaat 

M. M. Vekaletinden : 
Yapı: Etlik serum aşı evi mutfa· 

ğında yapılacak inşaat açık eksiltme
ye konmuştur. Keşif tutarı 1435 lira
dır. Ketif, proje ve şartnamesi p"· 
siyle inş. Ş. den alınır. Eksiltme: 22. 
11-937 pazartesi günü saat 11 deı1ir. 

ilk teminat: 107 lira 63 kuruştur. Ek
siltmeye gireceklerin kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 : 3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle birliltte ek· 
siltmc gün ve satında M. M. v. sa· 
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(4105) 3-6154 

Yazı ve hesab ma~inesi 

ı 
.................................................... ı 
Ankara deflerdarhğı 
1''' '" 111111111""111111111111 .................. .. 

Mütekaidlerin, dul ve 
yetimlerin maaş 

yoklamaları 
Ankara Defterdarlığından: 

1 - Mütekaidini mülkiye ve aske
riye ile dul ve yetimlerinin K. evel 937 
yoklamaları 5 T. sani 937 den 27 T. sa
ni 937 akşamına kadar yapılacaktır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ka
ğıdındaki 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 
etmiyenlerin yoklaması umum maaş 
tevziinden sonra yapılacağı ilan olu· 
nur. (4032) 3-6132 

Bir mükellef hakkında 
tebliğ 

.Ankara Defterdarlığından : 

Yeğenbey şubesi mükelleflerinden 
müteahhid Yosef Frölih'in 1934 tak
vim senesi muamelatından mütevellit 
kazanç beyannamesi müstenidatının 
tetkik ettirilmesi için aranılmasına 
rağmen bulunam"mış olduğundan işbu 
ilan tarihinden itibaren 15 gün zar· 
fında mezkur devreye aid evrak ve 
vesaikin detferdarlık hesab mütehas· 
sıslığına bizat veya bir vekil vasıta· 
siyle ibraz edilmesi ilanen tebliğ o-
lunur. (4098) 3---fj147 

Lojman ve işçi 
barakaları eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden: 

Derincedeki travers fabrikası saha· 
smda ikişer odalı bir çift lojman ile 
birer odalı lojmanın ve bir işçi baraka
sı ile umumi helanın ve bir makine 
sundurmasının inşaları kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuıtur. 

1 - Münakasa 10.11.937 tarihine te
sadüf eden çarşamba günü saat on beş
te demiryollar inşaat dairesindeki mü
nakasa komisyonu odasında yapıla

caktır. 

2 - Bu binaların muhammen bedel
leri mecmuu 17850 liradır. 

3 • Muvakkat teminatı 1338,75 lira-

İktisat bakanlığı 

Yazı makinesi 
alınacak 

İktısad Vekaletinden: 
1 • İş dairesi için ikisi merkez ve b-i 

rer tanesi de Zonguldak, Kütahya, 
Aydın, Antalya, Malatya, Kayseri, 
Trabzon, Diyarbekir bölgelerinde tes· 
lim edilmek üzere (10) adet (Rehin
metall Borsig Remington) marka yazı 
makinesi satın alınacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti (1600) lira 
olup muvakkat teminatı (120) liradır. 

3 • Taliplerin 5.11.937 tarihine tesa
düf eden cuma günü saat (10) da İk
tısad vekaleti satın alma komisyonu
na, muvakkat teminatı yatırmak ve 
fazla izahat almak için de levazım mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3982) 3-5891 

·._ DemirYol~arı .! 
Amyant klingrit, çeilk 

tel ve halat 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umum Müdürlüğü Sa. Al. Ko. dan: 

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

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

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

İSMİ 
Amyant ve 
klingrit 
Çelik tel ve 
halatlar. 

Muhammen Muvakkat 
BEDELİ TEMİNAT 

13227,50 992,06 

12000 900 

3-6098 

Mahkemelerden 
Bir tahliye davası 

hakkında ilanen tebliğ 
dır. Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha-

4 - Mukavele projesi, münakasa kimliğinden : 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel Ankarada Anafartalar caddesinde 
şartnamesi, bina projeleri ve sair ev- Santral kıraathanesi üzerinde 33 no. 
raktan müteşekkil bir takım münakasa da Nimete 
evrakı 90 kuruş mukabilinde demir Ankarada Ulucanlarda 14 No. da 
yollar inşaat dairesinden verilmekte- N 

Lütfiye, Öztürk mahalesinde 11 o. 
dir. da Samiye vekilleri avukat İbrahim 

5 • Bu münakasaya girmek istiyen-
ler 2490 numaralı arttırma, eksiltme Kemal Ovran tarafından aleyhini· 
ve ihale kanunu mucibince ibrazına ze açılan tahliye davasından do-

alınacak mecbur oldukları vesaik ile fiat tek- layı ikametgahınızm meçhuliyeti· 
M. M. Vekaletinden: lifini havi zarflarını ve 937 takvim se. ne mebni ilanen davetiyle tebliği su· 

· · · f k~l · retiyle yapılan duru'"":ı sonunda tah-8 adet yazı makinesi 1 adet hesab nesı ıçınde muteber na ıa ve a etın- :s---

makinesi ile bir adet teksir makinesi den verilmiş müteahhit vesikalarını tı işgalinizde bulunan iki kısımdan İ· 
ve 3200 adet muhtelif ampul ayrı ayrı mezkur kanunun tarifatı dairesinde baret Anafartalar cadesinde 33 no. lu 
pazarlığa konmuştur. Pazarlığı 5. 1 ı. hazırlryarak münakasa saatinden bir gayri menkullerin tahliyeleriyle da-
937 cuma günü saat 11 dedir. t tek- saat eveline kadar makbuz mukabilin· vacılara teslimine ve mahkeme masra· 
tiler bir adet yazı makinesiyle birlik· de demiryollar inşaat dairesi arttır. fiyle on lira avukatlık ücretinin tahsi 
te M. M. V. satın alma komisyonuna ma. eksiltme ve ihale komisyonu baş line 2.11.937 gününde karar verilmiş 
gelmeleri. ( 4106) 3-6155 ı kanlrğına vermiş olmaları lazımdır. ı olduğu ilanen bildirilir. - 3-6141 

• . 3-5939 

Kayın traversi eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden: 

Aşağıdaki cetvelde parti miktarları yazılı olan ceman 172949 adet normal ve 189 adet İngiliz makaslık ka
yın traversi altı parti ve 16 ikincite~ rin 937 salı günü saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak 
surette kapalı zarf usulii ile eksiltme ye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Her partiye ait eksiltme şartnamesi ve teferruatı cetvelde hizalarında yazılr bedel mukabilinde Ankarada 

Vekalet Malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektubla rını cetvelde hizalarında gösterilen 
muvakkat teminat ve talimatnamesine göre Vekaletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 
16 ikinciteşrin 937 salı günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekalet malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

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

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

II 16366 37641 80 2823 14 1 88 Kocaeli vilayeti Geyve kazasındaki 
Gümü~dere Hanyeri ormanı. 

III 15085 34695 51J 2602 16 1 73 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındakı 
Aksu, Göksu ormanı. 

iV 30835 7092v 50 4796 03 3 55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındak · 

Çamdağı Atbaşı ormanı. 

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

VI 41524 95505 20 6025 26 4 78 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındakı 
Keremali • Haraklı üstü ormanı. 

Eksiltmelere hususi orman sahibi eri de girebilirler. 
(4048) 3-6070 

1 tf aiye meydanı 
mecrası 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - İtfaiye meydanında geçen u

mumi mecranın yeni güzergaha alın
ması işi on beş gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (703,25) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (52,74) 
liradır. 

4 - Kcşifname ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı iş
leri kalemine ve isteklilerin de 5 teş
rinievel 937 cuma günü saat on bu
çukta belediye encümenine müracaat· 
lan. (3976) 3-5873 

Font su borusu alınacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Su idaresine alınacak font 
boru ve ek parçaları on beş gün müd· 
detle kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (7193,20) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (540) li
radır • 

4 --- Şartname ve listesini gör
mek istiyenlerin' her gün yazı işleri 
kalemine ve ihale 5 teşrinisani 937 
cuma günü.saat 11 de Belediye encü
meninde yapılacağından istekiilerin 
saat ona kadar teminatlariyle birlik
te teklif mektuplarını belediye encü· 
menine vemıeleri. (3977) 3-5874 

Gürgen ve tahta 
parçası alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 • Belediyeye alınacak 35 ton gür

gen ile 10 ton tahta parçasına istekli 
çıkmadığından açık eksiltmesi on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1040) lira
dır. 

3 • Muvakkat teminatı (78) liradır. 
4 - Şartnamsini görmek istiyenlerin 

hergün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de 9 teşrinisani 937 sah günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları (2083) - 3-6107 

Atış poligonunda 
yapılacak tadilat 

Ankara belediyeainden : 

1 - Atış poligonunda yapılacak ta
dilat onbeş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (2235,14) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (167,63) lira. 

dır. 

4 - Şartname ve keşifnamesini gör
mek istiyenlerin hergün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 9 teşrini sa
ni 937 salı günü saat on buçukta be· 
lediye encümenine müracaatları. 

(3983) -3-5890 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Yenişehirde 1096 inci adada 14 

parselde 14 metre murabbaı belediye 
malı arsa on beş gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (42) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3.15 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 tetrini sani 937 cu
ma günü saat on buçukta belediye en. 
cümenine müracaatları. 

(4117) 3-6158 

Açık artırma ile arsa 
satışı · 

Ankara Belediyeainden: 
1 --- Yenişehirde 1165 inci adada 7 

parselde 181 metre murabbaı beldiye 
malı arsa on beş gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (543) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (40.72) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 tetrini sani 937 cu
ma günü saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

(4118) J.--6159 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

Ankara Belediyeıinden: 
1 - Yenişehirde 1044 üncü adada 

9 pahelde 113.50 metre murabbaı be
lediye malı arsa on beş gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 --- Muhammen bcdli (340.50) lira
dır. 

3 --- Muvakkat teminatı (24.53) lira
dır. 

4 - §artınameaini görmek iıtiyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 teırini sani 937 cu
ma günü aaat on buçukta belediye en· 
cümenine müracaatları. 

(4116) 3-6157 

Açık artırma ile arsa 
satışı 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Yenişehirde 1057 inci adada 

5 parselde 269.50 metre murabbaı be
lediye malı arsa on beş gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1078 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (80.85) lira· 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 19 teşrini sani 937 cu
ma günü saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

(4115) 3-6156 

-~. Ankara Levazım. 
Amirli§i · '· 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levıuım Amirliğinden: 
1 - Harb ve gedikli okulu ile Cebe

ci hastanesi ihtiyacı için 130 koyun 
etinin 26. 10. 937 pazarlığında talih 
çıkmadığından 9. 11. 937 saat 11 de 
pazarlıkla Ankara levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 65000 lira 
ilk teminatı 4875 liradır. Şartnamesi 
235 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. İsteklilerin kanuni vesika 
ve tcminatlariyle belli gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. (4058) 

3 - 6000 

Yerli sömikok 
eksiltmesi 

Ankara levazım amirliğinden 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

ihtiyacı için 300 ton yerli sömi kok 
kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 
10 2. inci teşrin 937 saat 15 de Anka
ra levazım amirliği satın alma komis. 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Beher tonu 27 lira 85 kuruş
tan muhammen bedeli 8355 lira ilk te. 
minatı 626 lira 63 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. 
Mühürlü ve kanuna uygun mektubla. 
rı saat 14 e kadar kabul edilir. İstek
lilerin teklif mektubları ve kanuni ve. 
sikalariyle komisyona müracaatları. 

(3874) 3---5719 

Un alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

1 - Birecik hudud birliğinin sene
lik ihtiyacı olan 125000 kilo fabrika 
unu kapalı zarfla 10. II. Teşrin saat 
16 da Birecik hudud birliği satın al
ma komisyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17812 lira 
50 kuruş ilk teminatı 1335 lira 94 ku
ruştur. İsteklilerin şartnamesini her 
gün komisyonda görebilirler. Teklif 
mektubları saat 15 e kadar kabul olu· 
nur. Eksiltmeye iştirak edecekler 
kanuni evrakı müsbiteleriyle belli 
gün ve saatte komisyonda bulunma-
ları (4025) 3-5942 

Yulaf alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : 
1 --- İstanbul Levazım amirliğine 

bağlı müessesat hayvanatı ihtiyacı i· 
çin 300,000 kilo yulaf 8.11.937 saat 
15 de İstanbul Tophanede satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla alınacak
tır. 

2 --- Muhammen bedeli 15000 lira 
ilk teminatı 1125 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplarını ihale saatından bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

{3948) 3-5847 

Arpa alınacak 
Ankara levazım amirliğinden 
lstanbul levazım amirliğine bağlı 

müessesat hayvanatı için 300 ton ar
pa 8-11-937 pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede satınalma komisyonun
da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16500 lira 

Sıhat bakanhğı 

Almanea f ransızc:S 
bilir daktilo alına~ 
Sihat ve içtimai Muavene!. ~ 

Jeti Merkez Hifzıssıhha müe-" 
Direktörlüğünden : .. ~ 

1 - Merkez hıfzıssıhha m~ 
de (80) lira ücretli bir dakP'"" 
münhaldir. 

2 - Almanca, fransızca okur-~ 
terceme edenlerden bi~isi bilidJI"" 
alınacaktır. Her ilci lisan bilenlef 
cih edilir. f 

3 --- İmtihan 13.11.937 cuma ' 
merkez hıfzıssıhha müessesinde 
15 de yapılacaktır. 

4 - Talib olanların istida, bfl 
hal ve bonservisleriyle beraber ıl 
sese müdüriyetine müracaatları 
olunur. (4103) 3-61~ 

· · :~ lımlar 

Müvezzi ve odacı 
pal taları yaptırılaJ 
Tapu ve Kadastro Umwn""' 

Jüğünden : ~ 
Müvezzi ve odacılar için yır. 

lacak 16 adet paltonun münak_.' 
nü olan 8.11.937 pazartesi günil 
on dörtte muhammen bedeli ol,. 
liranın üzerinden % 7.5 pey akçfll 
birlikte talih olanların satın alıı" 
misyonuna müracaatları. 3-6~ 

Pazarlıkla mısır, arı>' 
yulaf, kepek buğdal 

alınacak 
Tavukçuluk Enıtütüsü Dir~ 

ğünden : 
Tavukçuluk enstitüsü için açı) 

siltme usuliyle alınacak olan sOoO..., 
Io mısır, 8000 kilo arpa, 10000 kil O~ 
10000 kilo kepek, 10000 kilo bıJ~ 
için 15 gün zarfında dört defa yar, 
itan üzerine talih çıkmadığınd-',i 
gün zarfında bir defa daha ilan ,.ı 
miş ve gene talih çıkmadığı için f 
937 pazartesi günü aleni pazarl~ 
pılacağından isteklilerin 149 ~ 
kuruşluk muvakkat teminat ınaP"'.
veya banka mektublariyle biri~ ~o 
vuk<iuluk enstitUsünde top~ 
misyona baş vurmaları. ( 412) 

3---6~ 

Pazarlıkla ekmekli1' 
un alınacak 

Ankara Levazım Amirliğinci" 
1 - Pazarlıkla olan işler: V~ 

layınm 306000 kilo Alpullunun 2SI" 
kilo ekmeklik unu. ıl 

2 - İhaleleri ayrı ayrı pazaf 
Vizede yapılacaktır. . _ı 

3 - Vizenin muhammen 1"'"' 
39780, Alpullunun 32130 lira. 

4 - Vizenin ilk teminatı 2984 
pullunun 2410 liradır. ,J 

5 - İhaleleri II 2. tetrin 937 r 
şembe günü saat 16 da . 

6 - Şartnamelerini görmek is~ 
lere her gün Vize satın alma le 
yonunda gösterilmektedir. 

(4081) 3-6145 

Ekmeklik un eksil uıı' 
yapılacak 

Ankara Levazım Amirliğind" 
1 - İzmit ve civarı birlikler~ 

şağıda mevkileri ve mikdarları Yj 
134 ton ekmeklik unun kapalı ~ 
eksiltmesi 22 II. teşrin 937 pa?j 
günü saat 15 de İzmitte tümen 
alma komisyonunda yapılacaktıt•ı 

2 - Unun beher kilosunun ~ 
nan fiatları ilk inancaları ve ıni'-' 
tarı aşağıdadır. J 

3 - Şartnamesi İstanbul, Al'I 
Eskişehir Lv. amirliklerinde tl_J. 
mitte tümen satın alma komiı1°" 
da her gün görülebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı 
müteahhidlere de ihale edilebili':J 

ilk teminatı 1237-lira 5 kuruıtur. Şart
namesi ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
lariyle teklif mektublarını ihale saa- 58 

tinden bir saat evveline kadar komis- 76 

5 - İsteklilerin belli gün ve '
da kanuni belgeleriyle ilk inan I 
nı ve teklif mektublarını ihti~ I 
kapalı zarflarını zmitte tümen 
alma komisyonuna vermeleri. ~ 
mikdarı ton beher kilosunun .1 

tasınlanan fiatı '1· 

12.80 
12.70 

Lir' 
551 

!! yona vermeleri (3949) 3-5846 

. Erzak alınacak 
134 

(4080) 
1281,,ı 

:r--61 
Ankara Levazım Amirliğinden: / 
Artvin ve civarı birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı dört kaledl / 

zaka talih çıkmadığından yeniden açık eksiltme ile Artvin askeri satı~~ 
ma komisyonunda alınacaktır. steklilerin belli gün ve saatte teminatlaJ' 
birlikte komisyona müracaatları. .Jfl 
Cinsi mikdarı muhammen ilk Eksiltme eksiltme eicsS·..ai 

'Gaz yağı 
Şeker 

Sabun 
Kuru üzüm 

{4074) 

kilo lira teminatı şekli tarihi flY 

2500 750 
1700 680 
3000 1560 
4500 1530 

lira ku. 
56,25 
51,00 

117,00 
114.00 

Açık 

" 
" 
" 

29.11.937 9 
ıo 

" " .. 
14 .. ,, 

" ı.S ,, ,, .. 
3-61 

.. 

] 

J 



tof 

84 

5 

9 

41- 11. 1937 

·r' 
1 ~ Kazalar 

Hükümet konağı 
yaptrrlacak 

Betiri kaymakamlığından : 
Be~iri kazası merkezinde yeniden 

yapılacak olan 20005 lira 44 kuruf 
bedeli keşifli hükümet konağının tah
aiıatx mevcude 15000 liralık kısımları 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
nıuştur. 

1 • Eksiltme günü 10 i}dnci teşrin 
937 çarşamba günü saat 15 de tensib 
edilecek, Beşiri kaymakamlığında ya· 
pılacaktır. 

• 2 • İstekliler evrakı fenniyesini Si· 
ırt Nafıa müdürlüğünde ve Beşiri 
kaymakamlığında okuyabilirler. 

3 • Muvakkat teminat 1125 liradır. 
4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5. 

937 gün ve 3297 sayılı nüshasında çı· 
kan talimatnameye göre vesikalarını 
hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 ci 
maddesi mucibince teklif mektupla
rını 1 i_nci maddede yazılı gün ve sa
atte~ ~~ır saat eveline kadar komisyon 
~islıgıne göndermeleri mecburidir. 

ostadaki gecikmeler kabul edilmez. 

-:=-----~(4::088) - 3-6111 

Vilayetler 
Bartmda ceza evi 

eksil tınesi 
Zonguldak Nafıa M"d" l"ğ" 

d 
u uru un· 

en : 

Zonguldak vilayeti içinde Bartın 
~asır:da .. yap.ılacak otuz üç bin iki 
yuz eı;ı d.ort ~·~~ otuz beş kuruş ketif 
bedellı yüz kıp~ık ceza evi in,aatı i'i 
kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konul
ınuştur. Eksiltmesi 12 sonteşrin 937 
cuma günü saat on beşte Zonguldak 
Nafıa müdilrlUğü odasında toplanacak 
komisyonda yaptlacakt.r. li!aiı-.. 
p.rtnamesi ve buna mütefetri diğer 
evrak yüz altmış altı kuruş mukabi
linde Zonguldak nafıa müdürlüğün. 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat iki bin dört yUz 
doksan dört liradır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin res
mi gaz;etenin 3645 aayılı nüshasında 
çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa 
v_ekiletinden alınmış müteahhitlik eh
lıyet vesika.siyle ticaret odasından 937 
yılında alınmış vesika ve muvakkat te· 
minatları ile birlikte teklif mektupla
rını yukarıdaki günde ihale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyon reis
liğine vermeleri ilan olunur. 

(711-3953) - 3-5843 

lstanbul Deniz· · 
Levazım Amirliği" 
Lavemarin kömürü 

alınacak 

Deniz Levazım Satınalma Komis· 
yonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 16800 li
ra olan 2000 ton lavemarin kömürü 10 
ikinciteşrin 1937 tarihine rastlıyan 

çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lira 
olub şartnamesi komisyondan her 
gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif tnektublarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komis
yon başkanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri (7214/4020) 3-5945 

. C. H. Partisi · . ' 

Çağrı 

Cumhuriyet Halk Partisi Anafar
talar kamunundan: 

6.11.937 cumartesi saat 20.30 da Öz
türk ocağı. 

13·11.937 cumartesi saat 20.30 da 
Trnaztepe semt ocağı. 

20.11.937 cumartesi saat 20.30 da 
Dere ocağı. 

Yıllık konğreleri yapılacağından 
kayıtlı üyelerin gelmeleri ilan olunur. 

· Belediyeler 
M. Kemalpaşa elektrik 

tesisatı 
Mustafa Kemalpaga belediye riya

setinden: 

1 - Musaddak projemiz mucibince 
89.000 lira bedeli keşifli M. Kemal
paşa kasabası elektrik tesisatının şim
dilik nısfını yaptırmak şartiyle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8.11.937 P<ızartesi 
günü saat 14 de hitam bulacak ve i
hale M. Kemalpaşa kaazsı belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Ut US 

Her teye kızıyoruz, hi~bir ıey biıi 
memnun etmiyor, lokal en fenosı: 
bOliln elrofımızdokiler bu ~ok kötO 

tobıatımızdon doloyı bizden uzokloııyorlor. 

işte burada 

VALIDOL imdadımıza yetişir! 
Onu bir kere tecrube edınız ı ondan sonra 
dünyoyı bir kot doha güzel gereceksiniz. 

V /lı. l 1 O O l: damla, tobleı ve 
hap halinde her eczonede bulunur. 

EV 
Dö11mele ve süslemeğe a~ 

Kumaılar, kağıtlar 
ve 

her türlü eşya 

Beyoğlu'nda 

SALAHADDİN 

REFİK 

Müessesesinin 
açtığı 

Dekorasyon 
Mağazasında 

bulunur. 

Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhht güzellik 
kr:emleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlr, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağuz, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

.................................................... 
Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilinlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ildn için 140 kuru5 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak iizere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müatea
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca 10 kuruş ahnır. .................................................... 

İş Arı~anlar : 
Süt annesi istiyenlere - Sütüm iki 

çocuk idare eder. İstiyenlerin Kurtu· 
Iuş Görgen sokak 6 numaraya müra-
caatları. 3-6115 

l\fütef errik : 
Ede soyu efradına - Sarih adresi

nizi aşağıdaki adresime lütfen bildir
menizi rica ederim. Hulki 'Ede - Posta 
K : 469 Ankara, 

Günü gününe nakliyat - Yapacak 
olan ekspres servisimiz için ücretli Uç 
stajiyer alınacaktır. Ankara Anhan 
U. N. Evine müracaat, 

Referanslı muhasib, fransızca mü
tercim, ıeri daktilo - Her gün 17 
den sonra müsaid şeraitle çalışmak is
tiyor. Adliye cad. 10 Menekşe tic. 
mürc. 3-6167 

Öz fransrzca - Fransız Bayan 
tecrübeli muallim en süratli usul ile 
ve en kısa zamanda fransızca öğretir. 
Müsaid fiat. Pamukçu apartmıanı ze
min kat Hukuk fakültesi arkasında. 

3-6160 

Kaçırılmıyacak fıraat - Avrupa 
mamulatı bir yatak odaSI eşyasiyle bir 
Goben marka yeni soba 5. 11. 1937 
tarihine müsadif cuma günü belediye 
salonunda müzayedesi yapılmak üze
re teşhir edilmiştir. 3-6162 

Satılık : 
Kiralık ev-Kavaklıderede sefaretle· 

re yakın yedi odalı kalorifer ve ııcak 

su tesisatı bulunan bahçeli, garajlı, 
lüks bir ev ucuz fiatla kiralıktır. Ta
lihlerin 1654 numaraya telefon etme-
leri. 3-6118 

Ucuz ıatıhk ev - Yenişehir Demir 
tepe Fevzi Çaknıtı.k sokağı 11 No. lu 
hane satılıktır. 2. katında dörder oda 
bodrumda ve en ilıt katında birer o
dası havagazı, elektrik tesiatı bUyUk 
bahçesi vardır. Görmek iıtiyenler hane 
dahilindelcilerine pazarlık için 3900 

1 telefon numarasiyle görilşebilirler. 

Kiralık : 

Mobilyalı, mobilyuız kiralık oda -
Srhıye Vekaleti kartısmda ÇakaW,, 
caddesi Bukaruç apıartımanr dört nı.o 
marada Bayan Münevvere müracaat. 

3-6161 

Kiralık bir oda - Bir bayan veya 
bay için Yenişehirde Sıhiye Vekaleti 
civarında kiralıktır. 2784 telefon na• 
marasiyle Maliye 
Ayana müracaat • 

memunı Oımaa 
~117 

Kiralık 1 - 2 oda Mobilyab, 
banyolu. İtfaiye meydanında Kurtu-
luş Apartımanr No.1 3-6087 

Kiralık oda - Kaloriferli, banyo
lu, ziyası bol ve müstakil. Çocuk .._ 
rayı caddesi, Numara (70). KapıCl)'a 

( 4099) 3-6136 

Kiralık daire - 3 veya 5 oda laJo.. 
riferle bütün konforu haiz. Yenifehtt 
İzmir caddesi numara 4 de müracaa-. 

3-6138 

Pansiyon iıtiyonım - Fransızca 

görüşen bir aile yanında - yemek da
hil _ pansiyoner olmak istiyorum. JCo. 
operatif arkası, Orhan So. No. 3 Jra.. 
prcıya müracaat. 3--6128 

Kiralık apartıman - Yenitehir Ha
vuzbaşı Kazımözalp caddesi methalin· 
de Mükerrem Apartımarunda 4 odal,ı 
bir salonlu, kaloriferli, konforlu daire 
kapıcıya müracaat. 3-6085 

Kiralrk • 2 odalı daire - Su ile 22 
lira. Yenişehir Yiğitkoıun t0kak No. 
14 asfalta yakın su, gaz, elektrik va~ 
üstündekilere ve Ti. 3480 17 ye IOW. 

3-6088 

Kiralık - Yenişehir Yü.bel cadd .. 
sindeki Genbark apartımanında 4 " 
be~ odalı ferah ve konforlu 2 daire eJı.. 
ven fiatla kiralıktır. Telefon: 3715 

Kiralık ev - Dört oda, iki aalon, 
lüks banyo, muşamba döteli - asfalt 
üzerinde- Kavaklıdere Gtlven mahalle
sinde. No. 31 - her türlil konforu ıı... 
vidir. Müracaat. Telefon: 1771. 

3- 5948 

KONFORLU DAİRE - Havus 
bqı Karanfil sokakta 2 oda, J bol. 1 
balkonlu Telefon: 3079 3-Jgao 

İt Verenler : 

Muhasebeci - Aakerllğlnl yapmıft 
liseyi bitirmiş bir muhasebeci iıtenili· 
yor. Dil bilen kayırılacak (P. K. 469 
Ankara) Şeraitin bildirilmesi 

Franıızca aerviıinde - çalqacall 
fransızca bilen bir gence ihtiyaç Vat"o 

dır. AKBA'ya müracaat. 3-6130 

Nişataşı mektebinin 
eksiltmesi 

İstanbul nafia direktörlüğüncıen : 
22. 11. 937 pazartesi günü saat 15 

de İstanbulda Nafıa müdürlüğünde 
<2.9998.72) lira keşif bedelli İstanbul 
Nışantaşı kız orta okulu inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

3 - Tesisata aid evrak ve projele
rin birer kopyaları lstanbulda Galata
da Selanik Bankası beşinci katta mü
hendis Hasan Haletten ücreti mukabi
linde alıp görebilirler. 

4 - Eksiltıneye ittirak edecekler 
tahminen % 7 .5 buçuk teminat ihaleyi 
müteakib % on beşe iblağ teminatla· 
riyle ihaleden bir saat eveline kadar 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Dis tabibi 
M.AZİZTUNÇ 
Pazardan maada her gün hastaları

m kabul ve tedavi eder. 
Adliye sarayı yanında Sarraf Hak· EN GÜZEL 

~ukavele, eksiltme, Bayındırlık iş
ler~ gen~], hususi ve fenni şartname
lerı proJe keşif hulasasiyle buna ... 
tefe.r~i diğer. ev~ak (150) kuruş :~
kabılınde daıresınde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2250) liradır. 
İstekJilerin teklif mektubları ve en 

az (20.000) liralrk bu işe benzer it 
yaptığına dair Nafıa vekaletinden al
mı9 olduğu müteahhidlik ve ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla
rını 22. 11. 937 Pazartesi günü saat 
14 de kadar İstanbul Nafıa müdürlü
ğüne vermeleri. (7266/4022) 

3-6053 

Bir un fabrikasının 
ihalesi 

Tekirdağ Defterdarlığmdan : 

5 - Eksiltmeye talih olanlarm na
fıa vekaletinden ınusaddak vesaiki ha· 
mil olması meşruttur. 

6 - Fazla izahat almak istiyenk 
M. Kemalpaşa belediyesine müracaat 
edebilirler. 3-5827 

Şirketler 
Kimyager ve mühedis 

isteniyor 
Keçiburlu kilkürtleri türk anonim 

şirketinden : 
Şirketimizin Keçiburludaki fahri· 

kası için bir kimyagerle bir topograf 
mühendisi alınacaktır. Ev ve evin 
tenvir ve teshini şirkete aiddir. 

Talihlerin tercümei baUeri ve bon· 
servisleriyle Şirketin Ankarada Eti 
Bank binasındaki merkezine milraat 
etmeleri ilan olunur. 3-6002 

Mahallesi Mevkii Cinsi Lira 
seksen bin Barbaros K'ııc;:::ıh:::ı h:::ırid 

Caddesi.· 
2878 metre murabbaı eba-

• dındaki saha üzerinde 73 
alatı sabiteyi havi 12 vals 
ve ~lekli ıoo beygir kuv
v~tınde makineyi ve iki 
dınamoyu muhtevi maa 
müştemilat Dakik fabri
kası. 

Emlak satışı bedelinden dolayı yukarda cins ve sair evsafı yazılı, 
M_~harrem ~asbiye aid gayri men~~l 7-10-.~937 tarihinden itibaren 20 gün 
m~ddetle müzayedeye çıkarılmış ıdı. Bugun talip zuhur etmediğinden 
m~d?et 10 gün uzatılmış ve 7-11-1937 tarihinde kati ihalesi tekarrür et· 
mıştır. 

İsteklilerin % 7,5 teminatlariyle beraber Tekirdağ Vilayeti idare he· 
yetine ve fazla izahat almak istiyenlerin de idare heyeti kalemine müra-

kı Apartımanı No: 1 3-5645 

Zayiler 
Ankara memurlar kooperatif şirke

tinden aldığım 4670 No. hisse senedi
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Emlak bankasında Arif Hilmi 

* Memurlar kooperatif tirketinden 
aldığım 2522 numaralx hisse sene.di
mi zayi eyledim. 

MezkOr senedi hiçbir yere devir, 
rehin ve ferağ eylemedim. Yenisini 
alacağımdan zayi olan işbu senedin 
hükmü kalmadığını ilan eylerim. 

Harita binbaşı Ahmed Fenni 

* 328 senesinde Selanik idadisinden 
aldığım şehadetnameyi kaybettim· Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin hükmil 
olmadığı. 

Önyüzbaşı Enver 

Ji. 

İmalıitı harbiye usta mektebinden 
almış olduğum tasdiknameyi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

İsmail Fahri oğlu 149 No. lu 
Salahaddin 

..Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllll11.. - -- -: Dr. Basit ürek : - -- -: Cebeci merkez hastahanesi dahili : 
: hastalıklar mütehassısı : 

E Her gün hastalarını saat 15 den: 
Esonra Yenişehir Meşrutiyet caddesi: 
:ıo/l numaralı evinde kabul eder. E 
: Tel: 1694 : - -- • 
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SEHİR LOKANTASI • KARPiC 
Geçen gece kazandığı muvaffakiyet üzerine halkın arzusunu yeri

ne getirmek maksadile meşhur «G RE G O R» cazı bütün programı 
ve arkadaşlarile Karpiç lokantasında atraksiyon ve danslarına de
vam edecektir. 
Perşembe ve cumartesi akşamı için tertip edilen aile dine galasını 

da bir kat daha neşelendirecektir. 

Atraksiyon ve dans 
Fiyatlarda zam yoktur. yerlerinizi evvelden 

temin ediniz. 

Ökıürenlereve KATRAN HAKKI EKREM 
göğüs nezlelerine 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, - ---

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassı11 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfaarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin t
partımannıda hastalarını kabule 
batlaını§tır. 

Telefon: 2022 3-5797 

Juvantin 
saç boyalan 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi laboratu
varlarında hazırlanan Juvantin saç bo
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen ~ri olup saçlara tabii renkle
rini bahteder. Juvantin aaç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

Boşu boşuna ıtırap çekti 

alınca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gördü. Neşesi yerine geldL 

Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvlilleri her rahat

sızlığa yol açabilir. Eğer yanınızda daima 

GRIPIN 
Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara kartı sigorta 

etmiı olursunuz 

E M. Galili Çankaya E - -§ Paris terziler akademisin den mezwı § - -E olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle E 
KumbarM~ biri 

I· 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lsim ve markaya dikkat taklitlerinden sakınınız , ................................... ., 
.. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ··1·••1111111111111111 

~ BALIK YA E işe başlamıştır § 
§ Tel. 1096 Balık pazarında Terzi E 
~•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

Baş 

ve 
diş 
Ağrıları 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 

Baımız ağrıyorsa derhal bir Sef alin 
alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını iıteyiniz. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

~ VALS DALGASI ~ = = - -§ Fraid Aataire - G inger Rogerı § 
'=tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il!:. --- -----TÜRK HAVA KURUMU ---- ----------
-- Büyük Piyangosu ------- -----24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... ----- -- ------- 1 inci ke,ide 11/ İkinci tetrin/ 1937dedir. -- --------- Büyük ikramiye: 30000Liradır ... ~ --

T. C. merkez 
bankasından 

Bayan Aliye adına ya
zılı D sınıfından birlik 
26107 numaralı Ban
kamız aksiyonu kaybe
dilmiş olduğundan artık 

hükmü kalmadığı ve sa
hibine başka numaralı 
yeni aksiyon verileceği 

bildirilir. 3-6166 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne haatahaneai 

cerrahi ıefi 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - ---- Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük 
ikramiyelerle (10.000 v~ 20.000) liralık 

-== 5 Doktor 5 -- - -
~ E Rıza Duray ~ - - -:.= E Cebeci Hastanesi : 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden = : RONTCEN mütehassısı Çoc:uk: 
_ bu piyangoya i,tirak ediniz... :E : sarayı caddesi Niyazi Kansuk: = E : Ap. No. 2 Telefon: (3509) : 

"=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' '=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

iki adet mükafat vardır •• --------

Dr. EMiR NECiB 

AT AKAM 
Doğum ve Kadın Hastahklan 

Mütehaasısı. Postahane caddesi B. 
usuf Hikmet apartımanı No. 3 sa-

1t 11 den itibaren hastalarına bakar 
Telefon: 1816 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Netriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENi 
BU GON BU GECE 

----
~ Kilosu 85 Kuruş Ulus,HalkSineması ı 

~ Sırasında Sakarya Eczanesi. J 
'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ..__,,, 

Doktor A. Ihsan Aksan 
Nümane laaatanal Jalüli Jta.lalJJar miileluıauı. 
Hastalarını her gUn saat ıs den sonra Kooperatif arkaam 

Ali Numa apartmıanı Nr. ız de kabul etmektedir. 
T.d.elon: 1216 3-5828 

Atatürk bulvarında Kutlu paıtahaneıi ıırasındaki Yenice apartı· 
manının 3 No. lu dairesinde: 

Yeni gelen kıtlık ŞAPKA modellerini (ikinci tc§I'in ayı sonuna ka 
dar) tethir ve aynı yerde aayın miltterilerinin ıiparitlerini kabul et• 
mektedir. Telefon: 3179 

---RECETELERlNİZİ--·-• 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her iatediil· 

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi milesseaata azaml 
kolaylık götterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 '1-5517 
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~ 7. 11. 937 deni ti haren ~ 
§ ~ 
§ Her pazar ~ - ~ 
§Avrupadan getirtilen yeni artistlerin de ,~ 
§ iştirakiyle -
~ Dansh çay 1 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

SİNEMALAR HALK 
Olga Çekova - Maria Andergast 

tarafmdan temsil edilen 

BU GÜN BU GECE 
Mevsimin en büwük Türkçe Sözlü 

Komedisi 

LOREL-HARDl 
ve İKİZLERİ Manya Walewska 

Almanca sözlü 

AYRICA 

Dünya haberleri ve öfretici film 

AYRICA 
DÜNYA HABERLERi 

HALK MATİNESİ 12,15 de 
iŞTE BAHRiYELiLER 

l\Iekte bliler ! .. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anaf artalar Caddesi No. 111 Telef on: 1230 


