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ümet programı tesbit edildi 
Prensiplerimiz 

ki Ba~ı ar~~.datlanmız, yeni tür· 
Yenın bu tun da valarma temas 

eden ıon nutkun yalnız bir fık· 
raaı Üstünde durmaktan hoılan
nıaktadırlar : 

" B • . ··• ızım devlet idareıindeki 
~rog~~mr.mız, Cumhuriyet Halk 
.:;1~•ı programıdır. Bunun kap-

ıgı Prenıipler, idarede ve ıi
Ycuette b" · la d ızı aydınlatıcı ana hat-
g;ktır. .F a~~t bu prenıipleri, 
J 

en ındıgı •anılan kitabların 
011maları ı"le l b • lui B. . aı a ır tutmama-

ır. ız tlha l .. m anmızı gokten 
ve kayıpd J .... ' ... do... an egıl, dogrudan 
yo':ıı"':.Y'B·h'!'yattan almıt bulunu
çinde .doı ... z;m .. yolumuzu çizen; i
dan çıkt~"' ugum~~ Yurd, bairın
bir de .Kımız turk milleti ve 
I . mılletler tarihı· . b. b. 
acıa ve t nın ın ır 
raklarınJ ı.z ırap kaydeden yap
lerd ir an çıkardıiımız netice-
Bu~d~n fu 

lirmiyiz : manayı çıkarabi-

- Binaenale b k 
ele alınız. C Y h alenılerinizi 
batlayarak ne uknıduriyetçilikten 
. . , a ar part· 

aıpı varsa, onlann ı pren-
nıenfaatlerine halaJUrd ve halk 
olnıadıg"' mı nı ·· k uygun olup . una ataya . . . 
nız. Eğer sizi pa.rti esasi gırııı
ayrdnıakla ith d l arından 
aa. ''- Ef . am e en er olur· 
dirler a· endı, onlar ayet değil-
d. . ız hayata bakanz 1 

ı ... ,, mukadd· . ·ı . m· 
nıza baı::la ımesı ı e müdafaa-

B
. ,. Yrnız. 
ır kel· 

HaYll' ! une ile c:evaL v .... lim : 

Türkiyede tek . 
ve h .. k.. partı vardır 
bir : u?1et onunla birdir. Böyle 
m P rtı, prensiplerinin katıl ... 

asına, dorun h ~ 
realitelerle nı .. aaına,b ayat ve 
ne me d unase et kesmeai· 
ilinıcil~r 8: vi!e~ez. Biz, müsbet 
tün d. l ~ . ayıkler, esasen bü-

ın eıtınlme _, l 
naaların al h. d v~ naıHCl§tırı • B ey ın eyız. 

t .d u demek değildir ki . "k 
ı ar k d. aynı ı . 

m d.' en ı prensiplerinin :ite
a ıyen denıa .. k 

lar malı olnıaa!ı~ı .. nıünakata· 
cektir. Her gü k muaaade ede
name tadil e~ ... a~un ve nizam. 
kat anayasa gınıız olur : fa. 
Y\lz ? Ya dokunuyor mu-

Hayır b" . 
vardır • 'y hızını Prensiplerimiz 

• e Up . 1 Yani Kenı r rensıp er bizden. 
6lçnıexe Yaa ıat olup olnıamağı 
k 5 rar bu .. . . 

adar ıürec .. ~ gun ıçın, ve ne 
uzun b. egı tahmin edilmez 

ır zanıan. . k 
lardır. C h . ıçın, ati düstur-
nin tar"h~nı urıyet Halk Partisi
fU gö~l .~ tet.kik edilecek oluraa 
biç bir" hr kı Prensiplerimizden 
Atatü k enıen konnıut değildir. 
aeJd· !. ' zaferden aonra lzmite 
., ıgı vak· ' 
panisi · ıt, kendisine yeni 
duğun~ın. ~,dı ne olacağı sorul
vernıiıt ~ A --: Halk !,, Cevabını 
ede 1

• taturk'ün onu takib 
tu n r:zıethur halk ile konuıma 
rnesınde . d.k. . leri . tını ı ı partı prensip-

ril nı nakzedecek fikirler göate
de ~~ez. Hareket noktamız ula 
baf k!lllenıittir : Sınıf cı değil, 
ÔyleÇ~ız; umumi menfaatçıyız. 

a· . alnıaktayız ve kalacağız. 
aen~zi,'!1 Parti programımız, her 

ır esas yerine batka bir 
esas bir . . ha k b. ' Prenaıp yenne t a 

hır Prensip konarak degv il fakat 
ay t , ' 

·bt• a ve realitelerle milli 
1 ıyaçların ilham ettiği ana 
Prensipler, mütemadiyen ta
nıh anılanarak, mütemadiyen da-

a b~zleıerek bugünkü haline 
gelnııttir. 
T !rensiplerimizin asıl husu

•ı ıgı taklid olmamakbr. Ve 
onu sola çekerek, bizim ol
lyan kalıplara sokmak iateyen-
yle, aağa çekerek, yine bizim 

0 nıayan kalıplara sokmak iste
yenler arasında hiç bir fark yok. 
tur· Bu bahse hakikaten nihayet 
v-:relim: Biz Moakova komuniz
nı~ne, Berlin Naayonal soayaliz
mıne ve Roma F a.tizmine hürmet 

Falih Rıfkı ATAY 

ederiz. Ana hatlarda mü
nakata götürmez kati düstur
lara dayanan Kemalizmin, ne bu 
davalara çeker ve çekilir, ne de 
münakatasında iki türk tara
fın biribirini bu rejim adlan ile 
itham etmesine müsade eder biç 
bir müphem tarafı yoktur. 

Biz dogmalara saplı kalmaya· 
cağımız gibi, inkilapçı vasfının 
gösterdiği üzere, geriye doğru 
hiç bir müesseseye bağlı kalın
masına da imkan vermeyiz. Esa· 
sen yine bu vasıf sevki ledir ki, 
hayat ve realiteler, yurd ve halk 
ihtiyacı, cebrettiği zaman, ileri
ye, daima ileriye doğru karar al
maktan bizi ne doğmalar, na for
maliteler, hiç bir teY menede
mez. Yoksa inkilabçı demek, 
bazı sinsi tefsirler gibi, fU veya 
bu tarihte inkilab yad olunan 
bazı esasların müdafaacılığı 
demek değildir. Dinamik keli
mesinin manasını. tuluat ve <>
portü nizam ile karııtırmaya

lım ! 
Bizim milliyetçiliğimizi de iyi 

anlamak lazım gelir. taklidcileri 
bu huıusta hataya dütmekten 
çekindirmek için, Atatürk'ün 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Vergiler 
Atatürk'ün nutku vergiler bahsine 

ehemiyetli bir kısmı ayırmııtır. Bu 
kı11m §Öyle huliaa olunabilir: 1 ·Dev· 
let gelirini yeni vergiler koyarak de
ğil, mevcud vergilerin tarh ve ciba
yet usullerini ıslah ederek arttmnız. 
2 • Herhangi bir mali karar alırken, 
bunun, milli faaliyet ve iıtihsal, yani 
verginin bizzat ana kaynaiı \Derinde 
yapacağı tesirini göz önünde! tutunuz. 
3 • Maliye memurlan halk ile temas
larında, bpkı dahiliye memurları gi-
bi, ha& için çalıf&D bir halk hüküme
tinin tabii vaah olan azami dikkat ve 
ihtimam göatenneli ve azami emniyet 
ve inan vermelidirler. 4 • Kanunun 
huine lehine tesbit ettiği bakla, ka· 
nunun mükellefi kartılatbrdığı vazife
yi denk tutunuz! 
Osmanlı imparatorhığunun verıi 

ananeıi fU idi: hakıız da olsa, halk
tan mütemadiyen almak! bu usul tabii 
bir aksülaınelle fU mukavemeti yarat· 
mıttır: haklı da olsa vergiyi ödeme
meğe çalıflllll1' ! vergi bir ceza, bir 
gasb, bir müsadere halini alınca, onun, 
vazife bi11ini besliyecek olan ahliki 
kıymetinden hiç bir teY ortada kal· 
maz. 

Cumhuriyet hükümetleri, timdiye 
kadar, halka vergi terbiyesi vennek, 
yani bunu vazife ve borç telikki ettir
mek ve ödetmek için, bayii uiı'Bfblar. 
iki tarafta da eski zihniyetin hiç bir 
eseri kalınamıt olduğu iddia edilemez. 
Yeni hüküınet vergileri makullettir
mekte, buıünkü zanaret ve ilitiyaçla· 
ra uydurmakta, tahsil ve cibayet usul· 
lerini devlet ve halk menfaatine ıslah 
etmekte devam ederken, vatanclatlar 
kendi vazifelerini yapmak hususun
da finulikinden daha büyük ve aaıni· 
mi bir alika duyacaklardır. Hükümet 
haklılığını artbrdıkça kuvvetini de 
arttırımı olur: kendi vazifesini daha 
iyi yapbğına inanınca, kartısındakine 
vazifesini yaptırmak için daha titiz 
davranır. Yani vergi da.asında daha 
iyi bir adilet ve rasyonelliğe doiru 
giditin, müsamahaya meyletmek ma
nasına tefsir edilmeıinden çekinilmek 
lazımdır. Devlet, tarh ve cibayette 
emniyet unsurunu çoialtbğı kadar, 
emniyeti wüstimal cünnüne kartı mü· 
a&ınahaamı azaltır. 

V ersi bahisleri, eakidenberi, deına
goji ınevzuu olarak alnunak adet oldu
iu için, gerek Atatürk'ün direktifle
rini, ıerek Celil Bayar bükümetinin 
bu direktifler üzerine kuracaiı yeni 
usul ve nizamları tefsir ve izah eder
ken, Büyük Reisin ''kartıhldı vazife" 
tibiri üzerinde uk uk durmab7& 
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B. Huıameddin Kural B. Necati Güneri B. Vedit Uzgören 

Münhal saylavhklar için 
" 

seçim pazara yapılacak 
Parti namzedleri tesbit edildi 

Beyazıd aaylaYI {Jf.yn ~ya ..,...,. ....... D.ıtalııç ._ Zoft. 
guldak aaylavı Mitat Albolı'tan inhilal eden mebuıluklar ~in seçim 
7/ 11/ 1937 pazar günü yapılaeaktır. Bu ha.ııata C. H. P, Genel Batkan 
Vekili B Celil Bayar'an tebliği ıud ur: 

Beyazıd saylavı Ubeydullah, Kü
tahya saylavı İbrahim Dalkılıç'ın 
ölümleri ve Zonguldak saylavı Dr. 
Mitat Altıok'un istifası üzerine boşa· 
lan Beyazıd aaylavlığına Sıhiye Veka
leti müsteşarı Hüsamcttin Kural, Kil· 
tahya saylavlığına Ba§vekfilet husuıi 
kalem müdürü Vedid Uzgören ve 

Zonguldak aaylavlığına eski Erzurum 
aaylavı Tarih Coğrafya öğretmenle
rinden Necati Güneri Parti Gcnbat
kurunca Parti namzedi olarak onay 
lanmıtiardır. Sayın seçicilere bildirir 
ve ilin ederim. 

C. H. P. Genel Batkan Vekili 
CELAL BAYAR 

.1 

Parti Grupu toplantlsı 
Parti Grupu bugün saat 10.30 da toplanacaktır. 

Kamutay'da 

Encümenler 

tık ..• Vakit ıecikmif .... Karanlık ~ 
lamıf ... Ankaraya gidebilmek için 
tecrübeli kılavuz lazım ....• 

Bu, nerede? 
Kasketi elinde, külotlu, ıöiaü 

kapalı . fayaktan elbiMtli, otuz yatın· 
da bir türk, ıideceği yolu bulmakta 
ve hedefine emniyetle varabilmekte 

• • dütünceli ıördüiü aeyyahlarm kar-
seçımı tısına çıkıyor n ~o~ pitkin bir türk 

(Sonu 8 ıncı sayfada) 

dün yapddı Belediyeler 
Kamutay dün Konya mebu&u Fıkret 

Srlayın batkanhğı altında toplanmış Bankası 
ve Ubeydullah (Bayazıd) ve İbrahim 
Dalkılıç (Kütahya) nın ölümleri mec-
lise bildirilmit ve meclis merhumların 
hitıraaına hürmeten bir dakika ayak
ta durmuttur· Diyarbckir valiliğini 
kabul eden Zonguldak saylavı Mithat 
Altmokun da iıtifanamesi okunınu,
tur. Bundan ıonra encümen intihabına 
batlanarak reylerin tasnifi için celse 
tatil olunmuıtur. İkinci celsede encü
menlerin intibah neticeleri heyeti u
mumiycye bildirilerek pazartesi günü 
ondörtte toplanılmak üzere içtimaa ni· 
hayet Y'Crilmiştir. 

Encümenlerde 'deiiıiklikler 
Mecliıin on yedi ihtısas encümeni 

aza ve reiıleri arasında geçen yılkine 
nazaran, büyük değişiklik olmamıştır. 
İntihab neticesindeki değişiklikler 
şunlardır: 

Faik Kaltakkıran (Edirne) den in
hilal eden büdcc encümeni azalığına 
Süreyya Genca (Tokad), Dahiliye en
cümeni reiı vekilliğine Ethem Tun· 

Merlıo bina•ı bugün 
tlJren/e açılıyor 

BugUn saat on bette belediyeler 
bankanın açılış töreni vardır. 1n~ı 
iki 11enedenberi devam eden banka. 
baffehrin ,.n ,Uzel binalannd111 biri 
olmuttur. 
Bayındır TUrkiyenin kurulu9unu 

ayarlamak ve onu finanıe etmek gibi 
çok mühim bir iti gerçcklettirmck 
gayesiyle kurulmut olan belediyeler 
bankası, bu vazifuini muvaffakiyet
le başarma yoluna girmiş bulunuyor. 
Belediyekrimize, memleket hizmet• 
leri için en müaaid tekillerle en bol 
yardımı yapan bankanın yeni bina· 
sında daha verimli ve faydalı olması• 
nı dileris. 

celi (Samsun). kitibliğine Hurrem Fıkra 
Ergun (Tokad), üyeliğine Şükrü Ali -

ögeı. Gazetecilik 
Ziraat encümeninden General Refet 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Valansiya açıklannda 

Meşhurdur, bir .amerikan gazetecililr 
mektebinde, profesör ilk derse şöyle 
başlamış: "Bir adamın köpek tara· 
fından ısmlrnası tabii bir ~eydir. Bit 
adamın köpeği ısumasrdır ki hiva
dis olabilir!,. 

Cumhuriyet poliılerinJen biri 
Poliı enıtitüıü bugün açılıyor. Bu 

güzel eseri rejimin, memleket enıni· 
yet ve huzurunu ebedileştirmek yo
lunda yeni bir tesis olarak selanılarız· 

Bu suretle dar kadrosu içinde, mem
leketin ıükfinunu, kalbinde ideal ha
linde yapttığı tuurlu çatı,maaiyle 
sağlayan türk polisine, haketrnit ol
duğu eserlerden biri verilmektedir. 
Bu mue11eısede ycti,enler, kendile
rinden evci emniyet mesleğine girmiş 
olanların onlara devrettiği şerefi yü
celtmeyi bil«cklcrdir. 

GUzel, modem ve örnek bir yapı o
(Soau B inci sayfada) 

Bir Fransız destroyeri 
, 

meçhul bir deniz:alb 
• • • gemısmı topa tuttu 

Paria, 5 (A.A.) - Banselonun 15 
mil açıklarında bir tayyare t.arafmdan 
hücuma uğrayan Conse vapuru, Mar
silyaya gelmiştir. 

Geminin kaptanı, vapuru bombardı-

man eden tıyyarenin 525 numara tatı· 
dığını ve üzerinde bir iskelet kafası 
ile iki kemik i,areti olduğunu bildir
mittir. Vapurun bacasında ve güver-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Bir umanlar türk mekteblerinde 
ingilizceye ehemiyet verilmesi fı~kr~ni 
müdafaa eder bir yazı neşretmıştım. 
Bir müddet sonra kamutay kapısın
dan çıkarken yabancı bir Jııdın gaze
teci üstüme doğru geldi, bir lotoğ· 
rafçı da bir ilci resmimi aldı. Şıqır
dım. Kadın dedi ki : 

- Şikağo'daki gatttemden aldı· 
ğzm telgraf üzerine Ankaraya gell· 
yorum. Sizden bir mülikat rica edl· 
yorum. 

Acele ediyordu. Birlikte matbaaya 
gittik. Not defterini çıkardı: 

- Siz türklerin protestan olmaları 
hakkında bir makale yazmı~sınr:ıı. B• 
hususta ..••. 

- Fakat ben böyle bir şey yazma-
dım. 

- Nasıl? Fakat bana gelen telgraf 
öyle diyor. Bu mesele havadis o/aralı 
gazetemde çıkmıştır. 
Düşündüm, taşındım: 
- Belki dedim, mekteblerde ingi• 

Ji:ııce lisanına ehemiyet verilmesi hak
kındaki yazım .... 

Kaaıncağız şöyle bir başını salladıı 
- Bunun ehemiyeti yok, dedi ye 

şüphesiz zahmetine acıyarak geri dön· 
dü. Fotoğrafçının da pelikül/erine a· 
cımış olduğuna ıüphe yok. 

Bizim gazeteciliği biraz çığrrndan 
çıkaran amerikan mesleğinin işte bu 
sensation~I merakıdır. Eğer buna bir 
de atlamak ve atlatmak korku f e btt
vesini de illve ederseni:ıı, bir ÇQk fi· 
klyetlerin sebebi anlaşılmış olur. Mı· 
atteessüf bir inJcil§b memle~ti lilclr· 
gazeteciliği~ muhtaçtrr ve bir inki
llb memleketinin havası sensationrwl 
sağnaklarına pek de taba.mmül llC

mes - Fatay 
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.Oyun 4letleri • 
resmı Şehirlerde ve ı::: :::: :~: :~:::~::~:::~:: ~:::::::: ~::~:: :: :: : :~::: ~::i.:~::~::::::::ı 

Polis Enstitüsü kasabalarda Hangi oyun aletlerinden 
Motörlu 

deniz 
vasıtaları Güzel ve tertipli bir bina. Muht•· 

lif büyüklükte temiz ve tam ·teçhi
zatlı dershaneler. Bunlara yakıta· 
cak gibi yatakhaneler, demir dolap· 
lar ve komodinler. Binanm vazifesi 
hakkında bir fikir verecek kadar va· 
zıh çizilmiı koridorlar, merdiven 
ba9lan, holler. Bundan batka, telmi· 
iin aon sözüne uygun parmak izi. 
fotosraf ,telsiz, kimya laboratu•an, 
mulaj, mikroskopla ve fotoırafla 
tetkik, tahkik ve kontrol daireleri; 
kıyafet tebdili odası, meslek kütüb
haneıi, meaJek müesi. AYrıca, ye• 
mekhaneler, okuma aalonlan, islim· 
le çahıan mutfak. Nihayet, koca bir 
içtima, sinema ve tiyatro salonu. 

Poliı enstitüsü bunların hepıini İh· 
liva etmektedir. Bütün bunlar ııedir 
ve ne içindir? 

Bu ıuale, eıki devir cevab vere
mea. Yeni türk devletini ve bunun 
temel beaablannı tayin eden zencir· 
leme inkılab hamlelerini göz önünde 
bulundurmaz Te yannki Türkiyenin 
müabet ilimlere ve ileri tekniie ayı· 
racaiı renit ve aTrUpai ölçüdeki pa· 
yı elde tutmazsak, Ankarada bugün 
açılacak olan "Poliı enıtitüıü,, nün 
mana ve maksadı~ anlayamayız. 

lifinin eaaılı bir surette yerine getİ· 
rilmesi ve bu huauıta hatta ilmi ba· 
kıından dahi tedbir almm11 olmaaı 
demektir. 

5. Empirik bilıi ile .urükl.- ce
miyetlerde, cürüm gibi emniyet ciha· 
zı da Mdece kuvvete ,zekaya ve hi .. 
leye dayanır. Fakat miiebet ilimlwe 
ileri bir tatbik sahnesi olmut olan ile· 
ti cemiyetlerde, "emniyet" , artık bir 
ilim ve laboratuvar mevauudur. Yeni 
enıtitü, genç Tilrkiyenln bu ihtiyacı· 
na da cevab vermektedir. 

8. Düne kadar, kriminoloji dava • 
111,m bizde, auçha yahut poliı bakı· 
mından olıun, ancak teknik kadro• 
lan mevcuddu. ilmi kadrolan, mev. 
cud değildi. Cumhuriyet rdjimi, poli· 
ıimizin ilini kadrolarını huırlryacak 
olan eıntitüyil "•uçlular loncaa,, bu 
hwcuta henüa harekete ıı•çecelc bir 
halde delillı•n hasırlamalıla, mille· 
tin yüksek emniyetine aid olan bir 
sahayı, suçtan ve suçludan Önce itıal 
etmit oluyor ki, "emniyet ve emııi· 
yetçilik., eaaaen bu demektir. 

Bu eser de Atatürk devrinindir. 
Bu da, Şef'in bir defaya mahıua ol· 
mak üzere verilmit hududıua ileri ıi· 
dit emrin!n güzel bir realizaıyonu• 

dur. 1. Müıbet ilimlerle teknikte her
hangi bir garb memlekti kadar ileri 
olan Türkiyede "emniyet,, artık yal
nıa idare ve inzibat bakımından de
lil, mutlaka "ilim,, bakımmdan el• 
alınmalıdır. Jleri cemiyetin içtimai 
ahlaktan uzaklatan ferdleri de, bea
belli bir teY ki, ileri kabiliyette müc· 
rim tipleri yetiıtirecektir. •ite fizik, 
kimya ,telefon, radyo, kıaaca tekni· 
ğin her sahası kantacakbr. Bununla • 

Bu huamta YUkuf ıöıt .... n -.e e· 
mek veren iç Bakanıınız ile onun bu 
gayretini anlayıtla kartılayan Adli· 
ya Bakanımızı ve çalıfkan emniyet 
umum müdürümüzü ve, vatandat o
larak, birbirimizi tebrik ederiz. - B. 

Ma.hkfun kadınlar 
için caza evi 

mücadele edebilmek için, o memle· Adliye bakanlıiı· erkek mahkQmlar 
ketteki polit'in de a.ynı seviyede ol- için İmralr, Edirne ve Zonguldakta. 
maaı lazİmdır. it esasları üzerine ceza evleri açmı,, 

Yeni açılan enstitü, suçluyu ve su- az evet de, kadın mahkQmlır için Sü
çu daha bugünden ilim ve fennin fal- mcr banka bağlı Kayseri pamuklu 
mayan murakabesi altına almakta. mcnıucat fabrikaaında aynı euslar 
dır. dairesinde bir ceza evi te.is etmifti. 

2. Polis, vatandaşm emniyetini ga· Bakanlık bu ceza evine sevkolunıcak 
ranti altına alan cıhazdır. Bir cemi· kadın mahkftmların vaaıflarını teabit 
yet ne kadar ileri ve aeviyeli ise, po· etmittir. 

Yapılacak haritalar ve 
imar işleri 

İç bakanlık belediyeler imar heyeti, 
huauıi kanununa tevfikan nüfusu on
binden yukarı olan şehir ve kaaabalan
mızın timdiki hartalarının yapılması, 
noksan olanlarının ikmal edilme•i ve 
bu hartalara istinaden müstakbel imar 
plinlarının hazırlanması için bcfer ıe. 
nelik Ud program hazırlamıttır. Bu 
programlara göre nüfusu onbinden yu
karı olan 9ehir ve kasabalarımız 80 

tanedir. Bunlardan 32 sinin şimdiki 
hartaları mevcuddur. Bu 32 tehir Ye 

kasabamızın şimdiki hartalarmdan bir 
kısmı ya noksan veya mikyası eksik 
olarak yıpdmıttır. Belediyeler imar 
heyeti, bu 32 'ehir ve kasabamızın 

dıtında kalan 48 şehir ve kasabamız
dan 1938 senesinde yediıinin, 1939 ıe-

ne1inde on birinin, 1940 aenesinde on 
üçünün, 1941 seneıinde de 17 sinin 
hartalarını hazırlıyacaktır. Bu işe 253 
bin lira aarfedilecektir. 

Seksen şehrimizden Adana, Afyon, 
Akhisar, Ankara. Antalya, Aydın, 
Bandırma, Diyarbekir, Edremid, An
teb, Giresun, İstanbul, İzmit, Kasta
monu, Kayseri, Malatya, Mersin, Muğ· 
la, Nazilli, Niide, Tarsus, Tokad ve 
U tak olmak Uzere yirmi UçUniln imar 
planları yapılmıt veya yapılmak üze· 
redir. 

Bunun dı9ında kalan İzmir, Bunıa. 
Eskitehir, Samaun, Edirne, Konya, 
Trabzon, Adıpaprı, Bahkeılr, Zon
guldak, Çanak.kale, Bergama, Erzin· 
can, Urfa, Maniıa. Eliziz, Tekirdağ, 
Karı, hparta, Denizli, Rize, Ayvalık, 
Çorlu, Sıvas, Maraş, Turgudlu, Kırk
lareli, Tire, Ödemif, Kütahya, Akşe
hir, Bafra, Mardin, Çorum, Nevtehir, 
Burdur, Gelibolu, Amasya, Lülebur
gaz, Söke, Tosya, Erzincan, Siird, 
Mustafakemalpaşa, Menemen, Kırşe· 
hir, Yozgad, Merzifon, İnegöl, Deve· 
li, Bitliı, Kiliı, Zile, Siverek, Adıya
man, Bayburd ve İskilip oınialc üzere 
51 9ehir ve kasabamızın müıtakbcl i· 
mar pllnları hazırlanacaktır. Bu işe 
376.000 Ura ıarfolunacaktır. Beledi
yeler imar heyeti bu 57 fehir ve kasa-
bamızı iktıudi, idari, ukeri ve diğer 
cebhelerden tetkik etmif ve bunların 
umumi teçhizatla mücehhezlik derece· 
ıini tcsbit ederek her tehir ve kasaba· 
mrza birer not vermittir. 

)isi de o kadar kabiliyetli, inalUınath Bu ceza evine, mahkQmiyetl sim
\'e teçhizatlıdır. Bizde, afıza düt· met, ihtilb, fuhu9 ve devlet aleyhine 
milftür ı "Efendim baıit bir polie me· i9lenmit bir ıuçtan mahkCtm olmayan, 
munı gi~iJl• görüyor •• ,. En.titü hu cezasının llakal Uçte blrlnl ceıı:a evin. 
ianadı hukümsüz kılacaktır. Türk po- de ve hilınü hal ile geçimtlf ve mUte· 
Jiainde amirlik n memurluk edecek baki cezası iki ıeneden yukarı ve 
olan elemanlara, tam bir meslek tah· mahkum bulunduiu müddetçe inziba. 
aili dıtmda ayrıca herhangi bir yük· tt ceza gönncmi9, yaf ı on altıdan &fi.• 
Mk tahıil için eıaı bilinen ilimler de ğı ve kırktan yukarı olmayıp ııhatl 
tiiretilec:ektir. Bunu yeni enstitü te- tam olan mahkQm kadınlar alınacak· 
min edecektir. Şunu da kaydedelim ki, tır. 

İmar heyeti en çok not alan tehir ve 
Denizbankm kurulması kaaab.ılarmuıdan baflamak üzere bef 

türk emniyet idaresinin yeni tetkilat 
kanununda ,enıtitünün ilmi verimle
rini hayata ve tatbikata nakledebile· 
cek ameli kadrolar, dütünülmüttür. 

• • h ıenede bu 57 tehir ve kaaabamızın 
ıçın azırlıklar müstak"ocl imar planlarını hazırlıya· 

!ıtaİıbul, 5 (Telefonla) - Denizhan.: caktır. 1939 Hneelnde 4, 1940 ıenesin
kın kurlma11 için hazırlıklara devam de H>. 1941 ıeneıinde 15, 1942 sencsin
edilmektedir. Bankaya devredilecek de 22 fehir ve kaaabaau:ıın un ır plan
denizyolları, Akay, deniz fabrika ve ları hazırlanmış olacaktır. 
havuzlan tahlisiye umum mUdUrlllfil, Belediyeler imar heyeti . bu progrı
kılavuı ve geml kurtarma 1irketlerl, mın dı,ında kalan nllfusu on binden 
İstanbul, İzmir, Mersin ve Trabı:on 11- az olan şehir ve kasabalarımızdan mü
m.an idareleri aldıkları talimat Uıerlne rıcaat edeceklerin imar plinlarmı 
bırer rapor tanzimine baılamıılardır. yapmaya aynca devam edecektir. 

ne kadar resim alınacak? 
. Hükümet, oyun aletleri resmi ha:kkriıda bir kanun projesi ha
zırlamııtır. Bu kanun liyihuı hükümleri ile, oyun kaiıdlanndan 
alınmakta. olan ietihli.k resminin tezyidi hakkındaki 33 numa
ralı ve 30 eylOI 336 tarihli kanuın ile bu kanuna müzeyyel 57 nu
maralı ve 27 ikinci tetrin 326 tarihli kanun hükümleri kaldırıl
maktadır. 

Projenin hükümlerine göre ku· muz ayı içinde, mıntakalarında bu

Hükümet bu vasıtaları 
çoğaltmak maksadile 
Kamutaya bir proje 

verdi 
Iüb, orduevi, kahvehane ve gazi.. lunan kuliıb, orduevi, kahvehane, ga- Hükümetimiz memlekette motorld 
nolarla kır bahçelerinde ve em· zino, kır bahçcti ve ben.zeri eilence denis vasıtalarını çofaltmak maksa• 
aali eğlence yerlerinde bulunan mahallerini dolaşarak buralarda, bu· dlyle Büyük Millet Medlsine mü• 
beher bilardodan senevi bet lira lunan oyun iletlerinin resmi öden- him bir kanun layihası teklif etmir 
ve tavla, dama ve satranç taht. mif olup olmadıiını tetkik etmeye tir. Hükümeti bu harekete ecvkeded 
larmm her birinden senede ilç ve bu kontrolu aenenin belli olmıyan aebebler 9unlardrr ı 
lira resim alınacaktır. zamanlarında a.se-ari üç defa yapma- l 

ya mecbur bulunmaktadırlar. Son yıllar çlnde bUtlln d\)ny& 
Yukarda yazılı yerleri itletenler Defterdarlar, mal müdürleri, vari- denizciliğinde motora karşı dikkate 

her sene haziran ayı içinde . müene- d ğ bi t yUlü d" ti -dat müdürleri ve varidat kontrol e er. r ema n mev<:u ıye .,,.. 
seterinde mevcud resme tabi oyun ko"'mu·· rn lm a e 1 k ti lç: .. memurlariyle varidat kontrolörleri 0 ıy n m m e e er ... 
aletlerinin cins ve mikdarını mübey- bu · b'i bi k k ve maliye milfettifleri de mahalle· vazıyet ta ı r netice olara a• 
yin bir beyannameyi makbus mukabi- b ı d'l b"l k ' ı m1 rinde kontrol yapmaya ul&hiyetli u e ı ıe ı e, ômUrü o an me ~ 
linde bağlı bulundukları varidat daire-
sine ve tahakkuk ettirilecek resimleri bulunmaktadırlar. ketlerin de bu temayülden kendile-

} dı Yoklamalarda reımi ödenmcmi!l rini kurtaramıyarak gün geçtikçe 
ına san ğına yatırılarak alacağı lav- :ı 

h 
ırörülecek oyun lletleri zabıt vara- motora doğru &ittikleri görülüyor. 

aları her oyun lletinin mlinasib bir • 
yerine koymaya mecbur olacaklardır. kaaiyle teabit olunarak reıim ve ce· Nitekim anımızın en ileri deni•• 

T b. . . .. . · 'b zatı tahakkuk ettirilecek ve azamt cilerinden ve aynı umanda kömilt emuzun ırıncı. guminden ıtı a-
ren yapılacak yoklamalarda, levha- bir hafta içinde mUkellefe ihıbarna- iıtihaal eden memleketler 11ra•mda 
ırz görülecek oyun aletlerinin re~ me ile tebliğ olunacaktır. Mükellef mühim birer mevki alan Amerika. 
mi iki kat alınacaktır. Yukarıda adı buna ı.ar,ı bir diyeceği vana tebliğ İngiltere, Almanya, Franaa, Sovyet
geçen müe11eıeleri i9letenler, ıene tarihinden itibaren üç gün içinde ler Birliği ve Japonya bu cilmleden• 
idnde yenı"den alacakları oyun alet- 2395 numaralı kanunla kurulmuı olan d' A ' ka d ·1 · • .,.. ır. merı nın mevcu gemı erınua 

terini atın almalarından itibaren on itirazların tetkiki komisyonuna baı ıon yıllar içinde yilzde on döı'dU. 
0 Un içinde bı"r beyanname ile varidat vuracaktır. t • ngilterenin yUzdo on ikiıi, Alman-
idareıine bildirme~e. ve remnini ikin- Yoklamalarda levhasız görülen o- .. d k k "k' b • yanın yuz e ır ı ı uçuğu, Fran• 
ci maddede yuılı uaul dalretinde Ö· yun lletlerinin yoklamadan izin be· · · d d sanın yüzde on Uç buçuğu, Sovyetlef 
deyerek alaca~ı lwhaları aımaya yannamesı verilmı9 ve resmi e ö en-• · ld Birliğinin yüzde yirmi beşi ve Japoıı.ı 
mecbur olmaktadırlar. mış o uğu anlatılırsa levha aaılma-

KulU.b, orduevi, kahvehane ve ga- mış olmaaından dolayı ceza olarak yanın yüzde krık dokuzu motorlu ol• 
zinolarla kırbahçeleri ve emaali yer- resimlerinin yUzde yirmiıi 8 ve do· mu9tur. 
lerde re.mi CSdenmemit oyun lletle- kuzuncu maddelerde yazılı 9ekil dal- Bu mukayeseyi bütün dUnya ton .. 
ri bulundurulamıyacaktır. Kullanıl- resinde tahakkuk ettirilerek tıhıll jına tc,mil etmek lbım gelirse 
mayacak bir hale gelenler imha olu- olunacaktır. 67.660.042 grot tonil!tonun 15 mil· 
nacak veya bu yerlerden kaldırıla- Verginin alikalt olduğu malt yılın yon 434. bin 115 tini yani yüzde yir• 
taktır. gelmesinden itibaren bir malt yıh i· mi dokuzunu motorlu gemiler teıkil 
Huıust meskenlerde kullanılan bi- çlnde tahakkuk etlrilemiyen ve ta- etmektedir. Motorlu ıemilerin i9let• 

lardo, tavla, dama ve satranç bu res-, hıkkuk etlrilip ·be' ıene içinde t~~ıil me cihazının bilnyede kapladığı yerin 
me tabi olmıyacaklardır. olunamryan reaım ve cenları murur kilçilklüiü yilz~en hacimden, iıtih• 

Varidat memurları her 1ene tem· umana uğrayacaktır. llk maddeainin liccsmüre nazaran ba• 

B .. Ali Çetinkaya 
pazartesi Diyarbekire 

gidiyor 
Haber aldığımıza göre, Diyarbekir 

- Cisre demiryolu hattının temel at· 
ma ve Sıvas - Erzurum hattının açı· 
lıt törenleri için Bayındırlık Bakanı· 
m11: B. AH Çetlnkaya'nrn reislilinde 
Diyarbekir ve Dlvrigi'ye gidecek he· 
yet pazartesi gUnü ıehrimlıden hare· 
ket edecektir. 

Bayındırlık Bakam Adanada 
bekleniyor 

Adana, 5 (Huıuıi muhabirimizden) 
- Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetin
kaya. bu ayın 12 ıinde burada beklen· 
mektedir. Bıkan burada kendiıine 
iltihak edecek heyetle birlikte Ceyha· 
na gidecek ve nehir Userindeki büyük 
köprünün açılma törenini yapacaktır. 

Hukuk fakültesini 
bitirenlerin tayini 

935 ve 936 hukuk fakUlt esi mezun
larından ukıerll~lni bltlrlp nzife al
Mak istiyen 86 genç, dün saat 15.30 da 
Adliye bakanlığı konferans aalonunda 
MU1te9ar B. Huanın husunında mün· 
hal vuif eler için kura çelani9lordir. 
Bakanlık, bu gençleri kurada kendi
lerine isabet ed-en mUnhallere tayin tı• 
debilmek için bir kararname projesi 
huırlamaia bıtlamıttır. 

-· 
Yakalanan kaçakçılar 
Oeçen blr haf ta içinde 1Umrlik mu· 

hıfua tefkilltı, biri ölll donan uç 
kaçaksı, 708 kilo gllmrük kaçafı, 161 

kilo inhlaar kaçağı 3 sil1h, 10 menni, 
89 türk liraaı ile 55 kaçakçı hayvanı 

ele geçirmi9tir. (A.A.) 

zı yerlerde daha ucuz olmaıı ve aza• 
mt ıurette u adam kullanılmuı ve 
çok maıraflı olan kazan tamiratına 
ihtiyaç bulunmaması Kibi scbehlct 
yUZUnden de işletme murıflarındao 

mühim nisbetde tasarruf edilebilmek· 
te olmaaı ve binnetice hem nalc• 
tiye Ucretlerlnin ve hem de ta9ınan 
maddenin maliyet flatının ucuslatı• 
labilmeai gibi ekonomik gebebler bu• 
temayülde mUhlm rol oynamakta• 
dır. 

3. Emııiyet ve polia, iç emniyet 
faalma girmekle beraber, hiç bir 
memleket tasavvur edilmez ki onun 
iç emniyeti ile dıt emniyeti araamda 
•ıkı bir alaka ve münasebet bulun· 
maam. Dıı emniyetin bekçisi olan or
dunun haaarda ve Mferde, yüksek 
kabiliyette bir meslek kadrosu ve 
teknisyenler. ırupu ile hazırlanmıı 
bir emniyet ve poliain yardımına iıti• 
nad etmesi zarureti, cumhuriyet re• ------------------------------------------------------------
jiminin ıetirdiği bir teli.kki ve ıö..U.. 1111111111111111111111111111! 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dünyanın motora kartı olan bu te
mayülü kar9mnda bizim de bu hedef 
il.erinde yürümeklilhniu gerek ka• 
ıa ve gerekse deııi;ıde motor tekniii• 
ni inldpf ettirerek bunları sevk ve 
idare edebilecek elemanları yetittir• 
mek zarureti vardır. HUkUmetimi• 
do dUnyanın temayUlUne uymak ıu• 
retlyle filomuz araaına ayr.ı zamanda 
motorlu unıurlar girebilme•inl te• 
min ve tefVik makaadiyle 3044 nu• 
maralr kanunun birinci mıdde1inı a• 
pğıdaki tekilde tadil ederek mecliae 
tokUf etmit ve bu kanunun ikinci 
ınaddealnin kaldırılma•ıot iıtemi9tir. 

tih- ki, bizatihi bu telakki ve ıö..U,, , I • kadar defitik ıeldilini duyarak 
imparatorluğa nazaran n• kadar 101 B1r şairin temenni er1 hay~t içinde kalırıımz. 
aldıtımızı göıtenneğe kafidir. 

4. Bunun gibi, vatandat ile poU. BUyük fransız şairi Paul Val~y Rad)'Oda aöa veya ,arkı .c;1u1 .. 
araamda da yakın bir münaaebet var• türk flirl ı,in fU tımttnnilt1rde bu· cek olanlar, önceden talim ecler-
dır. Muadeleyi ıöyle koyabiliria. Bir lunmaktadır: •·Tarkiyt Jçln ı•rbıtı ken hep bıa uıule baıvururlar.,. 
memlekette ,alelade aaayi,, bundan misallerini bu noktaya kadar takib iJlü 
b tk da 

.,.
1
Y 

1 
e l't"k . . etmemeıim' tt1menm ederim. Mev• r müıiin, öldürür miiıün? 

a a .,.., a v po ı ı asayıf ne 
kadar esaslı, ldil ve iıtikrar-lı oluraa, cud şiirini mllha/.,ıa t1tıin YI inki· 

0 
memlekette, 0 nisbette emniyet ve şal ettirsin. Yeni öğretim ve yazı u

emniyetin yüksek ve aeviyeli bir te- sulu muharitlt1tin flit ufuklarını 
lakkisi vardır. Bu takdirde, vatan- genişletsin vı okurlarının adedini 
datların çoğu, hatta formalite bakı· artırsın ve bilhassa güzel üsUlba, 
mından, poliı ile, hayatlarında bir ıüzel okumayı itibar Vtlt6in.,, 
kaç defa temaı ederler. Ne gazel temenniler ıma, biıim 

Bi•İm gibi, vatandq terbiyesine fair/er tarafından yınlıf ınlışılırıı 
bilhaıaa ehemiyet veren bir memle· dlyı korkarım. 
kette, emniyet ve polia kadrolarının "Mevcud şiirini muhalara etsin,, 
aeviyeli olmalanna da ancak birinci· denince bundan: 
ıine muadil ve muvazi bir meslek ter· 
biyeai verilmesi düıünülebilirdi. Bü. 
~ tefin .on büyük nutkunda, bu 
noktaya doğrudan doiruya dokunan 
bir direktif vardır. Yeni poliı enıtitÜ· 
aü'nün açılma•ı, tefin emir ve direk· 

l, __ PO_L _I ST_E_.I 
X IAmba tlı••i ile - Dofınbey 

mahallesinde oturan Abdullah km 
Nadide beraberce yaatdığı Yuıuf oğ

lu Yuıuf'tan ayrılmak istemiştir. Bu 
yUl'den aralarında kavga çıkııut ve 
Yuauf llmba tiıeal Ue Nadideyi yarı
lamııtır. Yuıuf yakalanmrıttr. 

X Ev tatlıyanlar - Kayabatrnda 
oturan Mustafa oğlu Emin ve Bedri 
kızı Scyide, aynı mahallede oturan lh
aan ve Şevkinin evlerini tatlıdtğı ve 
kendilerine bıçak çektiklerini iddia et· 
mitlerdir. Suçlular yakalanmış ve 
müddeiumumiliğe verilrniftir . 

- Şimdiye bdır yHdıltl•tımı . 
telrrar/ımılr yınlıf dılilmİf 1 mın~. 
sını ,ılrıracılı; bundın bilm.m ltı, 
sıne IJnce bııılmıf bir fiiri birH 
dUıtltipı 

- Vılery ''lnltifll ettlrıinl" d•· 
mlftİ, İftı inlriııl dı blJylı olur/ di· 
ynelı yınidın mtcmuıları 11Jnd•
rıcılt ı•irlerimls bulunıbJIJr, 

&y kıl•m ublb/erl, ıy fıirler, 
ıimdlyt ltıdır hepini• el bir/iliyle 

"Jıltıblırımı11 11tımıyorus,· •lıo
dim hı/it okumuyor,, diy• 1111slın• 
mımııunıs. Hı/bulti bayalt lrın111 
şairin. 11Jr.ı, bıltın, ''oltut ıdıd/erJ. 
ni ırtırmılt'' fllr/erla .. ,a .. ı a •• 
Jılb,, "' ••ıanı oiwnı,, 11 Jtlbırı ,.. 
yHindı mQmkaa o/urmuı. 

Vılwy, .. Tari11• ıııbın miıall•
rlnl bu noktayı lt9dır tıltib etıw

sin!" demekle acaba J9J7 senesinde 

ıllrreıllam'• b•flımıt olan ınglere 
yol mu gösterdi • T.I. 

Mark Tvain'in bir eıprİ3İ : 

Amerikamn m•ıhur miaah mu· 
harriri Mark T vain' bir gün Kana
da da bir otele İmniftİ. OniiM ka· 
Jıd defterini u•attılar. Burada ken
diıinden bir sün önce selen biriıi 
,Öyle kaydedilmitti ı 

~·Baron... vı uıatr,, 

Mizah muharriri de kalemini eli· 
ne aldı Ye deftere ıunu yudı: 

Mark Tnin ve bavulu.,, 

El yruııları ı 

Tarih, bir çok büyük ve meıhur 
acltımlann ıay.t k(;tii el yurlan ol
dulunu kaydetmiıtir. MtMll Ş.kı
pir'in but müıveddelerini oku1up 
çakarmaia imkln bulunmanuıtır. 
Muharrir Hawthorİı'ın buı ldtabla
n, müıveddeelri okunamadıtmdan 
dola11 tabecHlmekıialn IWmııtır. 

Napol1onun 1u111 da o kadar 
katU idi ld buı mektublannın mek
tub oldutu an1at.ı,...m.ı, cephe kro
ldal IMUlmafbi'• 

Se11ı. piyano .,. keman ı 

C>hmt.aiUDU ~ albn· 
ela" ,Uud lıtlnde ,ı,._ eluer
ıizi yapan bir cenç kız, yahud ke

mana ~hıan bir delikanlı bulundu
iunu tasavvur ediniz: Akıamlı, ta· 

bahh nhatımadan ne kadar feda. 
klrlıla katlanacakıınıa. 
Amerikalılar da bundan fulaıly

le rahatım olmuı olacaklar ld timdi 
••• pbnm1an bir nıvl pi1ano ile 
NNİa bit keman ioad etımltlerdlr. 
Bu Ud ll•tin pkardıtı MI birer ku· 
Iaklıkla 1alnıa hoca ve talelM dinli
yıbWyorl&rmlf. 

S.ı çıkarmadan kavla, bndlain· 
den batkaıına du1unmdan tqan· 
nl ıtmek için ele bir pn lcacl eclil-..... 
Seılml• ba,halanna 

na~ıl gelir J 

Y alnı• kuaıuna yavrusu delil. 
hepimize de kendi aeılerimiz ıü· 
zel relir. Halbuki bls ,kendi ... i. 
mlzin ne tilrlü bir Mı oklut111uı, 
adam akıllı takdir~·· Rad· 
yonun, ıramofomm, telefGDun ha· 
tyatmuaa bu kadal' karııtıiı bir 11· 

rada İle yaannıam ,iml&maam düa· 
rUnlütU, dofrulutu ılbi, MIİmi•İn 
de kulala eyi ıellp ,.llni1eoeii· 
ni clütünmemia lb-. 

Bunun i9ln Lou.iM P. Bmjamln 
ıu ta-.ıl,ede b.alunu,or ı 

.. 5"inia batkalanam kulakları· 
na nasıl geliyor? iki eliniale iki 
kulaf ınnu kapatmıa .. kulakları· 
nızı )'a'YaK& iler .. dotnıı iterken 
konutunuz. O zaman ...mizin ne 

"Ölür müsün, öldürür müsün?,, 
diye bir likırdı aarfederi&. Bunun 
hansi hikayeden çıktığmı bilmi· 
)'Orıunuz, anlatalıın ı "lıtibdad za· 
manında bir vali paf& vannıt; riit· 
vet alrrmıı. Fakat bunda bir huıu· 
ıiyet cözetirmiı: Kqyünüzde ÇI• 

kan en methur madde ne İM ona o
nu aötünneniz lbmı celirmiı. 

Bir ailn köylünön biriai.nin iti 
cUltmU,, adamcalı• ela kendi kö
yünde dokunan kefenlik bealer
den iki top alarak vali,. götür-

mOt. Bu hediyeyi alan \'ali klhya• 
ıı, rilfvetle birlikte •alinin yanına 
ritmlı Ye paıaya blr k&ylilnün b&y. 
le bir h9diye getirdiğini IÖJliJ9Nk 
IOl'mtlfl 

- Artık paıam, ölUr milıön, 81-
clürür mü.Ün ? 

Ba, Mi bir hikaye; fakat yeni· 
9İ de •arı · 

Afllr tGrlG yarıtm yapıldıtmı 
dutvmut olabilirıinl•. Fakat Ame
rfkada teçftlerde, ilk defa ola• 

rak, bir mezar kasma yanıı da ya• 
pdmıttD'. Bu J&l'lf& bO,aık blr J&a. 
lal>alıiın önünde Mkls meureı i,. 
tirlk ebnit, neticede bunlardan bir 
taneal bho aaat altı buçuk dakikada 
tam blr mezar kazarak rekON 
knmıttır. 

Yine tekrar edelimı 01\ir lbÜ· 
aün, öldürür müıün 1 

Yeni maddeye ıöre, devlet nıile•e
aelerile vo tilrk aemıayeeile mlifterek 
kil 9irket1er tarafından ıatın aı'ınaıl 
ve ıevk kuvvetleri buhar makinesi, 
elektrik veya dahili ihtirak motorlu 
veya kombine olan alelumum gemi· 
lerle 'l'Urkiyede bunlar tarafından 
yeniden veya mevcud gemilerin baıı 
akıamından lıtifade etmek ıuretlvle 
yapılacak veya yaptırılacak mUmaıl• 
11 gemilere lilaumu olan telmı ve 
makine ıklamı, ve techlzatı, kızan 
leva:ıımat ve techlıatı ve sair gemi 
Mlit ve edevatı ve demir baı e9ya ve 
mefruşat yerli mallarm.:tan temini 
mUrnkUn olanlar hariç olmak ,artiy• 
le faturaları iktiaad vekUetince te,. 
bit edilecek mUddet zarfında kullanıl· 
mık şırtiyle 1940 mali yılı ıonunı 
kadar gümrilk resminden muaf tu• 
tutacaktır. 

Layiha alikalı encUmen~ere veril• 
mittir. 

HAV~ 89V:B 
Hava bulutlu geçti 

DUn fehrimizde hava bulutlu ve du• 
manlı geçmit. en dütük ısı 7, en yUk• 
&ek ıaı da 18 derece olarak kaydedil• 
nıiştir. 

Dün yurdun Trakya, Kocaeli, EP 
mıntakalarında hava açık, diğer mıfl'" 
takılarında bulutlu ıeçmt,tlr. Son 24 
1&at içinde yağı9ların karemetroye bS
raktıkları •u mUıdarları Çanakkalcdl 
10, Edimede 8, Çorlu ve lzmirde ı..ı 
ldloiramdır. 

Dün yurdda en dilşük ısı Erzur\ldl 
ve Vında ııfınn altında 1, en yUkltk 
ıu da Adanada 27 derecedir. 

• • • • • • • • .. 
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........ .. .......................................... . 
~" ... ~.~.Ş, .. J.S.~.~.~ .......... J 
Nazi maliye politikası 

ve Doktor Şaht 

H ükümete dahil olan vekillerden 
birinin kabineden çıkması veya

sud yeni bir vekilin kabineye alın • 
11&11, her ınemlekette günlük politika 
sayatının rutini eayılmatı lazım gelir
sen, Almanyada Doktor Şaht'm iktı
ıad vekilliğinden çekilmek üzere bu
lunduiq hakkındaki haber, dünyanın 
ile!' tarafında büyük al.ika uyandır· 
ımı~r. ~oktor Şaht çekildi mi çekil
ınecli mı? Bu nokta henüz malum de
lildir. Ancak Almanyarun iç politika-

• ıı hakkında yakın rnali'imatı olanlar 
~ temin ediyorlar ki iktısad vekili, ay
rı ~~~beri. batında bulunduğu vc:ka • 
j Y ti~ 1!1erı üz.erine müe11ir değildir. 

lllll filen çekilmittir. Bu istifanın 
~aınen bildirilmesinde istical göıte
rilme.rnesi de batlı batına, Doktor 
Şaht'ın kabineden çekilmesindeki ebe
llı.İyeti tebarüz ettiren bir hadisedir. 

la . Haki~t tudur ki Doktor Şaht'm 
tifuı, bır vekilin bükümetten çekil

ltıeıinden ziyade, bir maliye politika· 
ama . del8Jet ettiği mana itibariyle 
eh~?'1Y~tli.dir. Doktor Şaht bir 1ab11 
~, ~ır ıktııad ve maliye ekolü idi. 
"Yle bır ekol ki nazi maliye polttika
::::: ye~ri olmamak gerekti. Fakat 

r&amen, Hitler iktıdara geçer 
~~z, Doktor Şaht'a çok meıuliyet
li ıtler ~evdi etti. Anlaııbyor ki iktı
aad vekil' · 'k .__ ın~n, 1 tııad ve maliye politi-
-aın dan zıyade tekn'k bil ·ı • i tif d . ı gı erınden 1 a e edılınek istenilmı· • b" ··k 
in d A ,., uyu ve 

e enı cesaret ıah 'b. b' 
• 1 ı ı ır vatanper-
::.r o an ve bunu daha Bitler iktıda-

geçmezden evvel y 1· 
bul edild· ~ · oung P anı ka-
dürlü ~ .. ıdgı aırad~ milli bankanın mü-

ııun en çelulmek . 
gösteren Şaht, . •urebyle de 

. nazı Partiıinin mali e 
ve iktııad politikaıını idare ! 
uğraıtı. Partiye dahil olnu an etmeg~ 
de olıa yahudilerle münaıe~ett v~ e1ıkı rnuı olan bir adama bu derec e u un 
,.. u ı · . . e meıul 

azue enn venlmeıı, gerek ebe-· ı· 
1) • · b •ulyet ı 
ır 1tın aıanlmaıı laznn geldiğ' 
rn~ her kabiliyetten istifadeyi ~h za-l 
etrnıy . . . ma 
ı. e? nazı part111 ve ı-ek ana bat. 
.rına ınanmadığı bir politikayı ted. 

V:~ razı olacak feda.karlık gösterme.. 
:~~~;"yle Doktor Şaht lehine kayd 
la e ı ~cek hadiaedir. Fakat zıunaıı-
a :ç~: e~ı ile Doktor Şahbn ara
ti . k • ı~ayet geçen sene nazi par
'-~ ongreıınde dört yıllık ikb d. 
.ıııu:raye~ YllDİ Al ıa ı 

"tic:lai madde • • lftanyayı her nevi ip. 
.. .L. .. Yı ıthal etmek lüzumun 
QGJl muıtağnj kı · 
edildi .. · lacak program kabul 
ki . . . ~nng de bu programm tatbi-

ıçın diktatör t • d'I · at-blc D k ayın e ı dıkten sonra 
le•! d o tor Şaht filen ik:tııad v-'-~-un en kil . __. 
"elcaı tini çe mıı demekti. lkbıad 
l'atıııne n faaliyeti, dört yıllık prog. 
Bı:ı he;a;;akkuku etrafmda toplandı. 
- .. ı· e ere Varmak için takib edilen ..... ıye ı· ., __ 
h' P0 ıti-ıı Şaht'ın fikirl • 
l'l.ıç ~~gun. değildi. Zaman z•-a-e~l e 

n ıy ·· ·· ----u lf e
l ı Yurumediğini, akibetin de f 

o ıu:aiım aöyledi B .. d erıa 
Parti · •-~ __ · u Y\lz en fta-: 

~ı eraAııiyle büsbütün •-.o 
dı, Bırkar defa • t'f araaı açd-" ıı ı aıını ve d'w. 
bu istifa bugüne k d k r •gı halde 
mitti. Şimdi Alma: ard ahu} edilme. 
naklardan gelen ha:eaı an .h~tka kay
hayet Hitler tara( r er, ııtifanın ni
lini bildirnıekt d' ında.n kabul edildi. 
ti w • L e ır. Şaht'rn i tif 
ıı uıı ırrada çekil . ı a et-

T aııdriı İkhıad' rnıı olrnasana değil, 
Nazi parti . • ~ ve mali fikirler ve 
litikıt d llnın ıktııad ve tnal" 

ıı a ınaJUnı ld w ıye po-
a" o uguna .. b 

une kadar ikbıad le' l . gore, u-
kalilbild' • · ve a ebnde na11l 

ıgıne hanet etmeli. 

- A. Ş. ESMER 

İstanbul icra d • . 
Postahan . d arresınde paket 

esın e halka kolaylık 
İstanbul S 

bul . , (Telefonla) - İıtan-
ıcrasının rn h 

aı alakadarı u . aeebe ve vezne daire
ann 1şl · · cak t erını kolaylaştıra -

arzda tan . . . 
den itib zım edılmı§ ve bugün. 

aren halka açxlmrştır. 
Paket 

kıınıı ta ~oıtahanesinin de gümrilk 
dürlUğU ':ırn ediliyor. ümrük başmü
lay teın urada halkın memurlarla ko 
büyük b~:ı ve iıin kolay intacı için 
tnaktad rnuarnele salonu hazırlan-

ır. 
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DÜNYA HABERLERİ 

.Dokuz devlet konferansı 
çalıımlarına devam ediyor 

Resmi bir tebliğ çıkarlldı BB. Eden 
ve Delbos Brükselden avrlldılar 

Dokuz devlet konferansının toplandıRı Brüksel 
,ehrinden bir manzara 

HATAY'DA 

İstikl~I 
Bayramına 
Hazırlık 
Adana, 5 (Hususi muhabirimiz te

lefonla bildiriyor) - Hatay'da 29 teş~ 
rinisani istiklal bayramı için büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. Hatay seçi
mini kontrola memur heyet bugün 
Şam'dan Antakya'ya döndü. Heyetin 
ayın yirmisinde Cenevreye döneceği 
söylenmekte ise de bu haber yersizdir. 
Çünkü kontrol heyeti bu hafta içinde 
tedkiklerini bitirerek ancak resmen 
işe başlamiştır. 

Fon Ribbentrop 
Roma da 

Bertin, 4 (A.A-) - Komünizm a
leyhindeki Japonya - Almanya • İtal
ya paktını Almanya namına imzahya
cak olan Almanyanrn Londra büyük 
elçisi fon Ribbentrop buraya gelmiş
tir. 

Brük~tS(A.A~-Dokuzde~d~~~-~~--~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

konferansı: bugün saat 10.40 da husu· 
s1 bir cdıse akdederek çalışmalarma 
tekrar başlamış ve Japonyanm konfe
ransa iştiraki red \için gönderdiği no
taya verilecek cevab etrafında görüş
melerde bulunmuştur 

B. Delbos Parise döndüğünden 
fransız hükümetini B. dö Tessan tem
sil etmekte idi. B. Eden de bugün tay
yare ile Brükselden hareket edip Lon
draya varmıştır. Binaenaleyh ingiliz 
hükümeti de BB. Malkolm Makdo -
nald ve Kadogan tarafından temsil 
olunmaktadır, 

Japonlar Şanghayın cenubuna 
yeniden asker çıkardılar 

Şiddetli bir harb başladı 

Şimali Cinde bütün 
Japonlar tarafından 

demiryolları 
zaptedildi 

Konferansın bu celsesinde, yazıla
cak cevabın bir metni hazırlanmış ve Londra, 5 ( Huıuıi ) - Şanghay'dan bil~iriliyor: Japonlaf 
delegelerin biribirleriyle istişare ed~- kuvvetli bir topçu ve tayyare ateşinin himayesı altında, Şanghay • 
bilmeleri için saat 11,30 da celse tatil ın cenubunda bulunan Hangçeu koyuna asker ç~~tlardrr. ~1-
olurunuttur. kerleri müteaddid harb gemilerinin himaye ettığı kırk nakhye 

Bu tatil eınasında Çin delegesi al- gemisi' getirmiıtir. Asker çrkarma ameliyesi, •':1'ıen tane motorlu 
manyanın, Japonya nezdinde yaptığı kayığın vücude getirdiği auni bir bulut perdeaı arkaaında yapıl
söylenen teşebbüsten haberi olmadığı- mıftır. 
m aöyleml!Jtfr. Esasen Bertin mahfil- ,_:.::.__ _ ___ ......,. _______ .., Karaya çıkarılan askerler fİ· 

leri de Japonya ile olan bütün samimi ponyaya gönderilecek muhtırayı şah- malt Çinden getirilmiıtir. ihraç 
münasebetlerine rağmen alınan hükU- sen imzalamaktan istinkaf eyledikle- ameliyesi ile takib olunan hedef 
metinin böyle bir te§ebbüste bulun- rinden bu vesikanın yalnız konferans Putung' daki Çin kuvvetlerini 
mağa imk!n görmediğini bildirmiıler- reisi B. Spaak tarafından imzalanma- çenber içine almak ve yahud 
dir . sı pek muhtemeldir. japonlan istinad noktalarrndan 

Celse yeniden açılıyor 

Saat 12 de yeniden açılan celse saat 
13 e kadar devam etmi9 ve muhtelif 
hilklimetler delegeleri, kendilerine ve
rilen metin üzerinde muhtelif fikirler 

mi~~:·ç::.~~.~~:~;==· ':t! :.~: ~t~~~i!:~~~rid;!i~~ 
kılmı,tır. mecbur etmektir. 

Tebliğ 

Konferans genel sekreterliği a~ğı· 
daki tebliği neşretmiştir: 

ileri sürmüşlerdir. "Konferans, japon hükümetinin 
Bugün elde edilen tek n~~~e, Ja· Belçikanın davetine verdiği notaya 

ponya ile muhtemel olarak gorutmele- cevab vermeık lüzumunu münakaşa et· 
re girişecek bulunan küçük komite a- miş ve cevab verilmesi prensip itiba
zalarının japon cevabından sonra ta- riyle kabul olunmuştur. Konferans 
yin olunacağıdır. ı delegeleri bu cevab metni üzerind" 

Diğer taraftan delegasyonlar, Ja- fikir teatisinde bulu!1muşlardır.,, 

Filistin yollarında suikastlar 

Tatlardan korunmak için camlarına demir parmaklık 
geçirilmit bir otobüı 

Kudüı, 5 (A.A.) - Birkaç gündenberi yollar ÜHrinde ıuikaad yapılmak· 
tadır. 

Beytilaham'da vukubulan katil hadiseleri üzerine belediye reiıiyle ıehrin 
etrafı İltiınai: muhafaza tedbirleri alınmaıını iatemiılerdir. 

Poliı, Culia e§rafından Münir Dervit Hüıeyni'yi tevkif elmit ve Kudüs 
arab mektebi müdürü Abdüllatif Hiiseyni'yi iıticvab ederek evinde araıtır
malar YaPlttl!hr. 

Siddetli bir harb ba§ladı 
Japon aakerleri karaya çıkar çık

maz Çin ve japon kıtaları aruında 
tiddetli bir harb batlamıştır. 

Suçeu bölgesinde 
Şekiai ajanaı bildiriyor: Suçeu 

koyu cebhesinde Çin kıtalarmın tesir
li topçu ateşi, japonların bu nehrin 
karşı kıyısına daha fazla aıkcr çıka•
rrıalarma engel olmaktadır. Japonların 
Sampans yakınında topçu ate!fihimaye
sinde yapmak istedikleri bir ileri ha
reket de püskUrtülmüttlir. Bunlara 
birçok zayiat vcrdirilmiıtir. 

Şe.kiai ajansınm, Suçeu nehrini an· 
cak 800 japon askednin geçtiğini bil
dinneeine mukabil, Şanghayda çin hü
kümeti namına söz söylemeğe salahi
yetli bir zat, bu nehrin cenub kıyı
srnda 4000 japon askeri bulunduğunu 
itiraf etmiştir. Fakat yabancı müşa
hicller bu mikdarın hakikatten çok a
~ğı olduğunu sanmaktadırlar. 

Japon propaganda.aı 
Gene Şekiai ajansının bildirdiğine 

göre japonlar, çinl.nerin sulha talih 
oldukları hakkında haberler çıkararak 
propaganda yapmaktadırlar. Hiç bir 
aslı olmayan bu haber, dünya kamoyu
nu ihtilafa uğratmak için uçuru'lmuş 
bir balondur. 

Güvenilir kaynaklardan bildirildi
ğine _g~re japonlar, Şanghay belediye 
meclısınde yeniden üç azalık ile Şa
peide geniş imtiyazlar istiyeceklerdir. 

Bütün ıirrn:ıli çin 'demiryolları 
iaponların elinde 

Tokyo, 5 (A.A.) - Japon kıtalan 
Juetzes'i işgal ederek şimali Çin de
nıiryollarını baştan ba,a ele geçinnit
tir. 

Pekin - Hankov hattı üzerinde Şan
gtheyi zaptetnıişler ve Taiyanfunun 
yakınlarma varmışlardır. 

Hükürnet makamlan eıki Kudüs ıehrinin bazı sokaklarına ve bilhaua Mcınçukuo'da lwpitülmyonlar 
yahudi mahalleleriyle arab mahalleleri araaına parmaklıklar koymuıtur. 

k{ıldırıldı 
Bir t.ekzib 

Kudüı, 5 (A.A.) - Mevkuf arablardan 50 ıinin tahliye olunduğuna dair 
Londra radyosunun verdiği haberler kati olarak burada tekzib edilmektedir. 
Bu huıuıta yapılan bütün teıeb1'üıler akim kalrnııtır 

Tokyo, 5 (A.A.) - Hsingkingden 
bildiriliyor: ecnebilerin Mançukoda
ki hariç ez memleket haklarını kal
dıran japon - Mançuko muahedesi 

-3-

Ha tay davamızın 
halli arif esinde 

CUMHURIYET'te Yunua Nadi, 
Atatürk'ün Kamutayda ~lemit ol• 
dukları büyijk nutuklarında Hatay 
davasının kabul edilmiş olan pren• 
siplere uygun bir şekilde aona emıe
ainin türk-fransız münasebetlerine 
yapacağı hizmet hakkındaki sözleri• 
ni hatırlatarak diyor ki: 

"Cumhur Reisimizin Hatay itine 
aid olan ıözlerinin katiyetle berabw 
samimiyeti üzerine yerli yabancı her.o 
kesin dikkatini çekeriz. Hatay'da 
yapılacak intihablarm aeliımet ve 
süratle muayyen gayeye gitmeai ve 
o g14yeyi kesin olarak temin etmesi 
lazımdır. Batka türlü hal ve hare
ketler Halayda olduğu kadar büyük 
türk ci.miasmda da rahat11zhklar 
doğurmaktan baıka bir §eye yara• 
maz. Cümlenin menfaati prenıibl 
kabul olunan davi.run en haklı tekil· 

rı.t: b • ı lerile tahakkuk ettirilmesindedir. 
DQA: ve ..... ., .or u Yeni rejimin Hataya saadetler 

günlerde Amerikiıyı ziyaret ~de- getireceğine ve bundan Halayda o. 
ceklerdir. Bu vesile ile Amerıka turan herkesin istifade edeceğine 
Cumhur reisi B. Ruzreit mi~a- ıüphe yoktur. H.ata1:m hus~ıi rejimi 

lirler şerefine bu ayın 12 sındeı Fransa ile Türkıyenın zamanı altm• 
Vaşingtondaki Beyaz sarayda • da olup bu veaileile Suriye hudut~arr 

k · da teminata bağlanmıttır. Bu netıce-bir çay zityafeti verece tır. k ı--.ı-
nin istiklaline kavu,ma yo \IDQ& 

11111 ''*''*'''''''''"''""""'"''''••••••••••*'• bulunan komıu Suriye için pek bü-

·Kurmay 
heyetleri 
İstanbul da 
İstanbul, S (Telefonla) - Ankara: 

da yapılan Balkan antantı devletlerı 
genel kurmay baıkanları toplantısına 
iştirak eden ve Yugoslavy~ ,. genel 
kurmay başkanı general Ned1ç ın baş
kanlığında genel kurmay bag~an. mu~
vini Bodi ve general Yankovıç ıle dı
ğer zatlardan miirekkeb olan yugos
lav ve general Şikityu'nun _baş~anlı
ğında ikinci ba,kan ve ınaıyetınden 
mUrekkeb romen genel kurmay heyet: 
leri dün akgam saat 21,30 da . hususı 
trenle Ankaradan hareket etmışler ~e 
bugün saat 13 de şehrimize gelmış-
lerdir. 1 . 

Yugoslav heyetine albay Mümta_z 
ve yüzbatı İhsan ile Belgra~ ataşemı
literimiz ve romen heyetine alb~y 
Fe zi MenkUç ile yUzbap Nureddın 
ve ~ükreş atateıniliterimiz refakat et. 
mektedirler · 

Heyetler mütenekkiren ıeyahat et-
tiklerinden istasyonda tören yaprlm~: 
nuı yalnız tıtanbul komutan vekilı 
ve ~erkez komutanı ile askeri erkAn 
tarafından kar§ılanrruglardır. 

Yugoslav heyeti bu akşam Belgra· 
da hareket etmektedir. Mihmandarla
rı Edimeye kadar kendilerine refakat 
edeceklerdir. 

Küçük iç Haberler 

x Jeoloji enıtitüıünün aletleri ve 
"üniversite - Fen fakUltesine bağlı 
jeoloji enstitüsünün eksik kalan tek
nik Metlerini tamamlamak için 6000 
kUsur lira daha sarfına karar veril-
mi§tir. 

X Nakil vaııtalarının tecrübele· 
ri - Motorlu veya motorsuz her tür
lü nakil vasıtaları ile araba veya binek 
hayvanlarının tehir içinde tecrübe e
dilmelerini belediye yasak etmeğe ka-
rar verdi. 

X K.ıtteıler kalkıyor - Belediye 
İstanbul ;,mırlan içindeki binalarda 
bulunan kafesleri kaldırmağa ve kapı 
onlerine ve pençerelere çam!şrr astıı"
mamağa karar vercl:. Bunun için bele
diye talimatnamesine bir madde koy
du. 

X Yağlar karııhnlmıyacak - Zey 
tin yağlarına susam ve pamuk yağr 
karıttmlmaaı hakkındakt karar birçok 
kantıklıklara sebeb olduğu için bele. 
diye karıştırmağı mene karar verdi. 

X lıtanbul Türkofia batkanı -
İktııad Vekileti Türkofis başkanı ba
zı ticari meıeleler hakkında görüş
mek üzere Belgrada gitti. 
~~~-~-~-~~-- ..---
Mançuko başvekiliyle japon elçisi .ge
neral Veda arasında imza edilmiştir. 

Japonya Çin'e 1uırb 
ilan edecek mi§! 

Tokyo, 5 (A.A.) - Hoşi gazetesine 
göre bükümet mahfillerinde Çine harb 
itan etmek temayülleri artmaktadır. 

Bu fikri müdafaa eden bilhassa 
bahriyedir· Fakat ordu bu fikre mu
arızdır. Ordu Çine harb ilan etmekle 
yabancı memleketlerle ticaret yaprl
maaını ve bilhassa bu memle~lerden 
harb malzeme11i ıolanağa devam edı • 
lebileceğini üınid etmektedir. 

Ordu harb ilan etmekle Japonyan :n 
drt mUna2P,}-etlerinin bir kat d~a güç. 
1-eşmeaindcn endişe etmektedır. 

yÜk bir kazanç temin ettiği afikarw 
dır. Hatay üzerindeki ihtilaflardan 
bilhaasa türk - franıız doatluiu 
muzaffer çıktı. Bu doıtluğun yeni 
rejimin tatbikatından da yeni hrzlar 
alması kadar tabii bir ıey olamas. 
Türk efkarı mnumt'.yeıi yeni HataJ'. 
rejiminin tesisi muamelelerinden bu 
mesud neticeleri emniyetle ve mem• 
nuniyetle bekliypr.,, 

HOKOMETTE BiRLiK VE 
BERABERLİK 

AKŞAM' da Necmeddin Sadak,_. 
ki idare sistemimizde birlik ve bera• 
berlikten ne kadar eser olmadığnu 
göstermek için misaller zikrederek 
diyor ki : 

''Bugiinkü rejimlerde devlet, pliD.• 
la, programla hareket ediyor. H_. 
memleketin muayyen zamanlarda, 
her teYden çabuk başamıak iı~ediii 
itler var. Geri kalmııı çabuk ılerle
mek ihtiyacında olan memleketi• 

bir ~ok ifleri ~!~~.en y~p~ya ~· 
retleri yetmedıgı uçn görlilecek ıtl.,. 
ri ııraya dizmek, ıenelere ·~ 
ve birer birer be.fannak mecburiye
tindedirler. Bundan dola)'! ''bet ... 
ne zarfında, evvela fU iti ~~~
ğun, diyor bu it için huauaı bar pi~ 
hazırlıyor. Diğer devlet faal'1etleın"' 
ne sekte vermemek fariile, belli b..
lr bir sahaya daha fula gayret sarf 
ediyor. BöylebüyÜk bir plln aaclece 
filan Vekaletin iti olamas. MUYaf• 
fakiyete eritmek için bütün deTlet 
ve millet kuvvetlerinin bu ite teYeC• 
çüh etmeıi ıartbr. 

Mesela ekonomi planı deyinu 
yalnız lktiııad Vekaletinin değil bü• 
tün Vekaletlerin faaliyeti hatıra , .. 
lir: Maliye, Ziraat, Nafıa, hatta M~· 

"f Sıhat Milli Müdafaa ıubelen• 
arı ' ' · " 1' f ı· t . kendilerine aıd tur Ü aa ıye • nm • 
ter batında en fazla bu muayyen 
maksada hizmet edecek, yahud en• 
gel olmayacak. §ekilde hareket et• 

nıeleri elzemdır. • • 
Devlet birliği, milli varh~ ıçm 

eaastlr. yeni rejimlerde, .. bıl~ 
planlı çalııma usulünde hükume~ b~ ... 
liği ve beraberliği o derece muhinı 
bir eaaıhr.,, 

MiLLi iDEOLOJiMiZ 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, 
gazeteler araımda aon zamanlanla 
geçmit olan ideoloji münakapla.nnı 
hatırlatarak Atatürk'ün bu UMVSU

da milli düıünceyi en kati te~lde 
belirten sözlerini zikrederek dıyor 
ki : 

"Baıka memleketlerin kendi mil• 
li işleri baknnmdan tuttukları yollar 
hakkında düıüneceğimiz teY ıundan. 
ibarettir : Bu yolların, aahibleri olan 
memleketler hakkında, hayırlı olma• 
ııını dileriz. Bunlar arasmda mukaye• 
ııeler yapmaya hiç ihtiyacımız yok• 
tur. ldbalat eıyası sıfatile de fU veya 
bu nevi ideolojinin memlekete aokul· 

azı Olamayız. Bizim kendi 
maaına r 
ink l ~b ideolojimiz vardır. Yalnız ve 

ı a . 
1
. 

yalnız buna sarılmak, en ver~ ı, en 
zevkli ,en ileri, en muvazeneh yol· 

dur. 
Haricde gördüğümüz cerayanlar· 

dan hiç biri, hadiselerin kartııında 
iyi bir imtihan keçİrmemiıtir. Hepıi 
sarsıntılara yol açmıf, 11tırablar 
uyandırnııttır. Buna kartı kendi !İ• 
dişimiz en çok verim vetmif, en kıaa. 
zamanda en büyÜk muvaff&kiyetJer 
temin etmiıtir. Bitaraf ölçülerle bize 
bakanların hepıi, tuttuğumw: yola 
hayrpındır. Eğer kendi içimizde bu 
hisse ittirak etmiyenler, milli g.ditl• 
samimi surette elbirliii yapmak 
meylini duymayanlar varsa mutlall& 
menfi hislerin eairi olan dar ruhlu 
insanlardır.,. 
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Harbiyede imtihan verdiğim 
Qündenberi eve mektub yazmamıştım 

Evveli, Pardo patanın karagi- ı koyun ve öküz ıürüleri idi. Köy
hmda bulunan cerrah, Filibeli aivil lerde ve çiftliklerdeki ufak ara
hekimlerle birlikte ukerlerimizi balar, aahiblerine haber verilerek 
aıhhi bir muayeneden geçirecekler- zaptedilmiıti. Edimeden at nalları, 
di. Bu muayenede Selanikten gelen htanbuldan ufak ailahlarla, bir zabit 
rediflerden dördünün ayakları ıit- ve iki nefer muhafazasında iki de
mıı olduğu görüldü ve bu adamca- mir para kaaaaı gelmiıti. Yaptığını 
ğızlar, hiç istemedikleri halde geri- masraflara karııhk olmak üzere 
ye bırakıldılar. Bunları iıe gönder- Pardo patanm yaverinden be§ lira 
medim; ayaklarına iç yağı sürdür· aldım. Cephane ve mühimmatın in
düm; köylülerden ödünç aldığım dirilmesi de, yerlettirilmeıi ve mu
büyük terlikleri giydirdim. Bu aaye- hafazaır da büyük bir dikkat ve ih
de bunlardan iki taneıi iyileıerek timam istediğinden üzücü ve yoru
~nradan bize iltihak ettiler. Geri- cu oluyordu. Haçlar ve sıhhat rnalze
ye kalan iki tanesi karagahta ıöy- mesi Filibeden geliyordu. 
le veya böyle bir hastalıktan ıika- Hepimiz o kadar me§gulduk ki 
yeti bulunan elli askerle birlikte 
bir mülazımın kumandaıında tetkil 
edilen bir "zuafa bölüğü" nde biz 
ayrıldıktan sonra karargahın hiz
metlerine bakmak üzere orada kal
dılar. 

Sonra, ben, mülazım Seymour, 
Tereb ve Seyfi çaVU§la birlikte a
yakkabı muayeneai yaptım. Ayak
kabılar hakkında onları giymekten 
fazla hiç bir feY bilmiyordum. Fa

ben, uzun zaman eve mektub yaz
mak için vakit bulamamııtım. F.ın 

ıon mektubumu harbiye mektebin
de imtihandan çıktıktan ıonra yaz-

mııtım. Liva kumandanı bir teviye 
emir, talimat gönderiyor, kağıdlar 
gelip gidiyordu. 'Hatta bir gün bir 

it için istasyonla karargah araaında 
altı defa mekik dokudum. Fakat İs-

kat zaruret ve ihtiyaç, insana naza- tasyondaki itleri iyi gördüğüm için 
ri sahada öirenmediği ıeyleri de hem kumandanm, hem de öteki za
öğretiyor bitlerin takdirlerine mazhar oluyor-

Aakerlerimizin çoğu yeni elbise dum. Bir aralık ortalığı o liadar ka
almıılardı. Onun için içlerinde an-
cak on iki tanesinin elbisesini atıla- )abalık bastırdı ki artık neferler, 
cak derecede eıkİınİf bularak bun- bekleme salonunda, arabalarda, i
lann yerine Filibeden gelen yenileri- p.ret kötklerinde yatıyorlardı. Bi
ni verdik. zim küçük kulubemize on ikiden 

Daha ıonra büyiik kaputları göz
den geçirdik. Selanikten gelen re
diflerin kaputtan hoıuma gitmedi. 
Bunlar, yolda gelirkea bunlan faz
laca Örselemİ§lerdi. Onlara da yeni 
kaputlar dağıttık. Bu adamlar, Sof. 
yaya gitmek üezere yola çıkmrtlar, 
fakat yollarını ıaırrarak Bellova'ya 
gelmiılerdi. 

Bundan baıka efrada ikiıer çift 
yün çorap, birer büyiik mendil, bi
rer havlu, birer de kaim batlık da
iıttık. Çünkü hava haylı aoğuktu; 
Balkan ve Rodop dağlarmm üzerin
'cle kar vardı. 

Bu hazırlıklarla günler geçti. Bu 
müddet zarfında gündelik itlerimiz 
de intizam içinde yapılıyordu : Her 
gün arabalarla ordugaha gidiyor, 
depolara nöbetçiler dikiyor, günlük 
erzakuruzı alıp geriye dönüyor, ye
mek pİJİrtİyor, gÜnde iki defa efra· 
da Meriç kollarından biriainden ab
dest aldınyor, bazan da Meriçte 
guılettiriyor, nöbetle çamaırr yıka· 
byorduk. Geceleri de askerlerimiz 
trenden eıyanın indirilmeaine yar
dım ediyorlardı. 

Her gÜn, trenle malzeme ve as
ker geliyordu : Bunlar arasmda pi
yadeler, hafif bir topçu bataryaaı, 
amele bölükleri vardı. Hususi tren
lerle bir hayli mekkare hayvanlan
da gelınitti. Tatarpazarcıkla bizim 
iataayon arasında iıleyen terenler de 
et, sebze, yağ gibi yiyecek madde
leri taşıyorlardı. Etrafımızdaki köy
lerden hemen her saat batında ara
balarla öte beri geliyordu. Bunların 
içinde bize en fazla gÜçlük veren 

fazla zabit sığmmıftı. Bulgar kızı
nın yapacağı İ§ te artmııtı. Eğer Ö
pücükleri geçer akçe sayarsanız, 

kızcağız haylı zenginleımiıti diye 
bilirsiniz. 

Parça parça notlardan çıkardığım 
tarih doğru ise 3 niıan ıünü öğle vak· 
ti, erteıi günü hareket için ıon emri
mi almıt bulunuyordum. 

Arabaların ve vaıonlann yükletil
meıi ta gecenin geç vakitlerine kadar 
ıünnüıtü. 

Müfrezede 3000 piyade, Sofya'ya 
ıidecek iki ağır topçu bataryuı, on 
iki mühimmat arabası, bir nizamiye 
müfrezeıi, bir mikdar da çerkea gönül
lüaü vardı. 

Ekıeriai öküzler tarafından çeki
len 500 hafif araba, yüz bq ıığır, 400 
beygm bulunuyordu. Benim bölüğüm
de pekaemet ve aaire tqımak üzere 
dört beygirle, mutfak aletlerini, bat
taniyeleri, kazmaları ve zabitlerin 
ağırlıklarını götürmek üzere bir ara
bası vardı. Y anunızda çadır yoktu. 

Piyadeler iki yürüyiit alayına ay
nlmıttn her alayda üçer tabur, her 
taburda beter bölük bulunuyordu. Bu 
yürüyüı bölüklerinin efradı elli ile 
200 kişi arasında değifiyordu. Bu ku· 
rulutlar muvakkattı ve biz Vidin'e 
vardığımız zaman bozulmuttu. Pardo 
paf& bu kıtanın kumandanı idi. 

4 niaan aabahı erkenden, ıüzel bir 
havada yola çıkbk. Süvariler en ön
de idi. Onun arkasından piyadeler, da· 
ha arkada ağırlık ve topçu geliyordu. 
En arkada da ikinci alay b&Jlıyordu. 

(Sonu var) 

Kahve yurdu 
Hindistanda 

İlk defa bir 
kahve açıldı 

Britanya Hindistanının şarkında 

bulunan ve nüfusu yarım milyonu ge
çen Haydarabad şehrinde, Hindistanın 
ilk kahvehanesi yakında açılacaktır. 

Hindistandan gelen gazeteler, böy
le bir yerin hindliler için görülmemiş 
ve işitilmemiş bir şey olduğunu yazı
yorlar. Doğrusu, insan buna pek ina
namıyor. Nasıl olur da binlerce ton 
kahve ihraç eden bir memlekette bu
güne kadar bir tek kahvehane açıl
maz? Hindistan bugün, kahve ihra
cında Brezilya ile haşhaşa yürüyen 
bir memlekettir. 

Sırası gelmişken kahvenin Hindis
tana nasıl geldiğini kısaca anlatalım. 
Kahve, onbeşinci asırda Arabistana 
yerleşmiştir. Mekkeye akın eden ha
cılar arasındaki hindliler, 17 inci a
sırdan itibaren kahveyi Hindistana 
sokmağa başlamışlardır. Kahve, Bre
zilyaya Hindistandan geçmiıtir. Ön. 
Hindistan yılda 16·000 tondan fazla 
kahve ihraç etmektedir. 

Hindliler, bu kadar geniş ölçüde 
kahvecilik yaptıkları halde kahve iç
mezler. Sevdikleri ve içtikleri şey çay. 
dır. 

Hatta Hindistanda kahve içeni hoş 
görmezler. Fakat bundan böyle çay 
değil de kahve içilmesi için propagan
daya başlamışlardır. Sebebine gelin
ce: 

Ottava konferansı, Hindistanın kah
ve ihracına büyük ölçüde rüchan hak
ları temin etmiş ve bu yüzden kahve
cilik hindlilerin yüzünü güldürmüş
tür. Piyasalardaki rekabet yüzünden, 
son zamanlarda ihracatı çok azalmış 
olduğu için, kahvecilikle uğraşanlar 
büyük bir sıkıntıya düŞmüşlerdir. Bu 
sahalardaki halkın ekonomi hayatiy· 
le yakından alakalı bir dava halini a
lan kahvecilik, günün meseleleri ara
sına girmiştir. 

Şimdiye kadar baştacı olan çay Hin
distandan kapı dışarı edilerek onun 
yerine kahvenin geçirilmesine karar 
verilmiştir. 

Enteresan olan diğer bir cihet var
sa, hindlilerin kahvenin tadını bile 
bugüne kadar tatmamJf olmaları key
fiyetidir. Bunun için, şimdi halkı 
kahveye alıttırmak maksadiyle, kahve 
pi11irenler kahve pifirip bedava kahve 
içirmektcdirler. 

Almanya' da ziraat 
sahasında ilerlemeler 
Almany~ eskidenberi ziraat saha

sında en fazla teknikleşmiş memleket 
sıfatını muhafaza etmektedir. Bunun
la beraber, ekonomik iatikltl uğurun
da mücadeleye girif01iş olan nazi re
jimi, kısa zamanda, aza.mi haddine 
varmış olan nazi rejimi, kıaa zaman
da, azami haddine varmış sanılan al
man ziraatini çok daha tebif etmeye 
muvaffak olmuştur. 

İşte Almanyada yeni bir etüd seya
hati yapmış olan bir fransız gazeteci
sinin, Paul Reymondun verdiği ra
kamlar: 

Uç sene evel Almanya kenevir hu
susunda ihtiyacının ancak yüzde biri
ni istihsal ediyordu: bugün bu nisbet 
yüzde 12 ye çıkmııtır. 

Zirai mahsullerin umumiyeti itiba-

Ekonomik bahisler 

Sanayici Türkiye 
"Endüstrileşmek, en büyük milli davllarımız arasında yer almaktadır.'' 
"Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanlarz memleketimizde mev-'' 
''cud olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız. En başta Vatan mü-'' 
daiaası olmak üzere mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan,'' 
"en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir zarurettir.'' 
"Bu kanaatla beş yıllık ilk sanayi planrnrn geri kalan ve bütün hazırlık·" 

"/arı bitirilmiş olan bir kaç fabrikasını da sür'atle başarmak ve yeni pl§n'' 
''için hazırlanmak İcab eder." ATATÜRK. 

14 yılın inşa faaliyeti, Şefin direk
tifi altında "en ileri ve refahlı Türki
ye idealine ulaşabilmek için" Türk 
milletinin devletiyle müşterek çalış
masının e15iz örneklerini verdi. Bir 
tek iradede ifadesini bulan millet da
vaları, ancak bu tek iradenin yaratıcı 

kudretiyle afakıleşmek, realizasyonla
rını bulmak imkAnını kazandı. 
Beş yıllık endüstri programı, milli 

davalarımızdan biri, fakat en büyük
lerindendir. Şefin yeni direktifler ih
tiva eden nutkuna kadar bu büyük da
vamızdan bir sene içinde başarılan iş
lerin bilançosu iftihar verecek, göğüs 
kabartacak eserlerle doludur. 

Devletin muhtelif kanallardan 3,5 
yıllık program tatbikatı esnasında 
milli ekonomiye yaptığı sermaye en· 
vestismanları 30 milyon liralık bir 
kıymete tekabül etmektedir. Gittikçe 
genişliyen bu envestisman faaliyeti· 
nin tabii bir neticesi olarak inşaat 
malzemesi endüstrisi ve piyasasında, 
ham madde istihsal ve piyasasında, is
tihlak maddeleri sanayii ve piyasasın
da para, kredi ve işçi piyasalarında 

müşahade edilen aktivite, memleket 
ekonomisinde bir ekspansion havası 
yaratmış bulunmaktadır. Memleket e
konomisinin bugünkü vaziyetine biı 
teşhis koymak istersek diyebiliriz ki, 
Türkiye ekonomisi, sürtle bünyevi bir 
teşekkül ve gelişme safhasının bütün 
hususiyetlerini arzetmektedir. 

1936/37 de beı yıllık program muci· 
hince işlemeye açılmış fabrikalar, İz
mit kağıd ve karton, Ereğli bez, Na
zilli basma fabrikalarıdır. Bu suretle 
programın tatbikine başlandığı 1934 
yıhndanberi 1937 teşrinisanisine ka
dar, 9 endüstri teşebbüsü filen faali
yete geçmi§ bulunmaktadır. Küşad 

merasimi yapılmamış olmakla beraber 
işlemekte olan Bursa merinos ve Gem. 
lik suni ipek fabrikalarını da hesaba 
katarsak, işlemekte olan fabrikaların 
adedi, on bire çıkar. On bir fabrika 
sırasiyle şunlardırı 

Fabrikanın inni 

ı- .t:Sakırkoy be:G ıab

rikaaı tevsii. 

2- Kayseri bez fabri
ka11. 

3- Zonıı;utdak antrasit 
fabrikası. 

lıletmeye 
açıldıiı 

tarih 

Mayıs 1934 
(Sümer Bank 
tarafından) 

EylQl 1935 
(Sümer Bank 
tarafından) 

K. evet 1935 
(İş Bankası 
tarafından) 

riyle, memleket ihtiyacının on sene e
vci ancak yüzde 65 ini veren alman 
ziraaati bugün yüzde 85 ini vermek
tedir. Bu netice, ekimin randımanını 
artırmakla kabil olmuştur. Buğday
da, başka memleketlerin 12,5 kentali
ne mukabil Almanyada 21,2 kental 
mahsul almaktadır. Patates ziraatinde 
ise başka memleketlerin 130 ılentalinc 
mukabil randıman 166 kentaldir. 

Bu fazla istihsal yüzünden hubu
bat ithalatı 4 milyondan 1 milyon to
na düşmüitür. 

4- !atanbul cam ve ıi
ıe fabrikaaı. 

5- Keçiburlu kükürt 
fabrikası. 

6- Isparta gülyağı 
fabrikası. 

7- İzmit kiiıd ve kar· 
ton fabrikası. 

8- Ereğli bez fab. 
9- Nazilli basma fab. 

10- Bur1a merinos 
fabrikası. 

11- Gemlik ıunğipek 
fabrikası. 

K. eve! 19JS 
(1ş bankası 
tarafından) 

Mayıa 1935 
(Sümer Bank ve 
İD Bankası 
tarafından) 

Mayıı 1935 
(Sümer Bank ve 
İt Bankası 
tarafından) 

T. evel 1935 
Nisan 1937 
T. evel 1937 

Töreni yapılmadı 
Töreni yapılmadı 
(Sümer Bank 
tarafından) 

Bu fabrikalardan İzmit kağıd fab
rikasiyle Ereğli bez fabrikası piya
sanın ihtiyaçlarını karşılamak mak
sadiyle 936 da munzam tesisatla tevsi 
edilmiştir. 

1 

1936/37 de temeli atılan yeni tesis· 
ler, İzmit'te ikinci kağıd ve karton 
fabrikası, İzmit sellüloz, Malatya pa
muklu fabrikalariyle bet yıllık pro&
ramın en büyük cüzütamlanndan olan 
Karabük demir ve çelik fabrikalarıdır. 
Bunları temelatma tarihlerine göre 
şöyle sıralayabiliriz: 

Fabrikanın iımi Temel atma tarihi 

1- .l.ı:mıt ıkıncı kaıı;ıt 

ve karton fab. T. evel 1936 
2- İzmit Sellüloz fab. T. evel 1936 
3- Karabuk demir ve 

çelik fab. Nisan 1937 
4- Malatya pamuklu 

fabrikası. Mayıa 1937 

Beş yıllık endüstri programı muci

bince, kurulması tekarrür etmiş olan 
kimya; porslen, kendir ıanayiı UZıııt'in
d.e programın tatbiki ifini deruhte et· 

mit bulunan Sümerbank, tetkikatını 

bitirmittir. Önümüzdeki aene de bu 
işler üzerinde faliyete geçmit buluna· 

caktır. Programa bilahare ithal edil

mit olup, bugün tetkikatı bitmiş ve 

yeri tayin edilmiş olan Sivas çimen

to fabrikası da ıark vilayetlerinin i

marında lüzumlu inşa maddesini ver
miş olacaktır. 

Hülasa olarak diyebilirz ki kimya, 

kendir ve porselen fabrikaları hariç ol 

mak üzere 3,5 sene zarfında programa 

dahil olan teşebbüslerin bir kısmı ku

rularak itlemeye başlamış, diğer bir 

kısmının tesisat ve inşaatiyle uğraşıl

mış ve üçüncü kısmının da ihalesi ya

pılmıştır. Program tatbikatının bu 

seyrine nazaran demir ve çelik fabri

kaları da dahil olmak üzere 1939 ip

tidalarında beş yıllık programın der
piı ettiği mevzular zamanında başarıl

mıt olacaktır. 

1. H. T. 

Radyo 
Ankara: 

öOLE NEŞRİYATI - 13.~.o :: 
plak neşriyatı. 14.15 Pllk: Turlr ıs' 
ve halk prkılan. 14.30 Dahili vt 
herler. rJ> 
AKŞAM NEŞRİA YTI - 1~.3S ti 

riyatı. 19.10 Çocuklara karaaoz cı< .J 
li). 19.35 Türk musikisi ve halk 9' 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları) 1~.So ti 
yarı ve arabça neşriyat. 20.15 Türk 
si ve halk ıarkıları (Servet Adnal'" 
daşları) 20.30 Plikla dans muslkisL 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Sail*' 
ve arkadaşları). 21.15 Ajana haberlet" 
Stüdyo salon orkestrası. 1 - Riiclr~ 
nade Andaluza 2 - Allearo Marell"'", 
Joshitoma Suite Ostasiatische. 4' 
Lincke L'oncle Fichte 22.00 Yar~ 
ram ve İstiklal marıı. 

İstanbul: 

ÖCLE NEŞRİYATl-12.30 Pi~ 
musikisi. 12.50 Havadis. 13.0S 1' 
plak neşriyatı. 14.00 Son. ff 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 

dans musikisi. 19.00 Osman pehli.., 
fından halk şarkıları 19.30 Konfe~ 
Salim Ahmet - Hastalıklara daya~.J 
yanmıyan insanlar ve ademi tabi"'"_ 
ııebebleri. 20.00 Sadi ve ırkadaıJarı ti 
dan türk musikisi ve halk ıarkıllrl
Ömer Rıza tarafından arabça ııöytcf· 
Semahat ve arkadaıları tarafından t~ 
ıikiıi ve halk p.rkıları. (Saat ayarı~ 
Orkestra. 22.15 Ajans ve bona habCf'" 
erteıi giinün proğraını. 22.30 Plllrll 
lar, opera ve operet parçaları. 22JO 
lar, opera ve operet parçaları. 23.00 fi 
Avrupa: 

... ~rtLui - Orta dalga: 8.30 ve ıt 
pllk konıeri .14.30 • korolar. 17 • p!J) 
ıeri. 18.20 Kentet. 21.30 - danı mü•İ~ 

BRESLA V - Orta dalga: 11 - ııaf 
zik. 14.15 - ıarkılar. 17.15 - prkılar. 

BÜKREŞ-Orta dalga: 19.15 • ca•· 
- konser. 
BUDAPEŞE - Orta dalga: 17.JO 

gan orkestrası. 20 - konaer. 21.05 - "1' 
Sigan orkestrası. 

BRNO - Orta dalg-a: 17.30 • pl,_ 
aeri. 20. • 1 perdelik opera. 

LAYPZ!G - Orta dalaa: 13.10 .,e 
pllk konseri. 19 - konser (Verdi, ~ 
Rocca, Respighi, Maacagni, Çat 
Rimski - Korsakov, Weber, Beethovcll> 
zar, Wagner.) 
PARİS - Kısa dalp.: 7.20, 7,.S. 

9.30, 11, 12.45, 14.20 • Pllkla muhteıif 
çalar. sJ 

Orta dalga: 6.40, 6.50, 7.20, 7,30, 
plikla klasik ve modem parçalar, ~ 
orkestra konseri: muhtelif dana ~ 
14.30 - hastaneler için ıehlr uva~ 
mlirekkcb konser. lCJ:I!I • pla:r' o,_ ı 
konser: (Mozart ve Schmltı). ~ •; 
kestra ve koro: Weber festivali. fl,J 
pllkla klasik parçalar. 

PRAÖ - Orta dalga ı 18.20 • o~ 
19.15 üç perdelik operet. 20.55 • P~ 
seri. 21.30 - Melody - Boyı. 

STOKHOLM - 17 - plak konıeti. 
danı müziii. 

Talihsiz hırsız 
Kanada'da, Harold Beament 

bir adam gece yarısı şüpheli bir 
rültü ile uyanmış ve odasının bif 
şesinde elinde tabanca ile, gözle~ 
rıştıran bir hırsız görmüş. Tehli' 

hisseden adam, hiç kıpırdamadall 
ucuyla hırsızın hareketlerini 11 

etmiş, beriki işini bitirip gi: 
kalkmış, masa başına geçerek . 
ve yandan hırsızın iki krokisitı1 

miş. 

Bu krokileri ele geçiren poli• 
sızı yarım saat zarfında yakat-' 
muvaffak olmuş. Fakat bu adaı" 
simleri nasıl o kadar benzeteb~ 
diyeceksiniz. Bu işi yapan a. 
memleketinde meşhur bir kar~ 
rist olduğunu söylemeyi unut~ , 

Ve bunu a<zylerken kahramanca bir harekette bu· 
lunmanm coıkunluğunu duyuyordu. Hele Pireye 

dönütte treni gelirken acenta Cemalin : 
- Müsaadenizle ben bir dakika Abdülhamide 

uğrıyacağım. Diyerek iatasyonun ayakyoluna gidi

ti yok mu; doktor Hikmet'e, adeta bir kıyamın, 

bir ihtilal hareketinin ilk adımı gibi geldi. Bütün 
basitliğine ve bayağılığına rağmen acanta Cemali, 
ıimdi, oldukça entereaan buluyordu. Kendi kendi
ne "ihtilalciler araamda böyle becerikli elemanlar
da lazım.,, Diyordu. "Fikir adamları yazar, söy
ler, bu gibiler icra eder.,, 

BİR SÜRGÜN 
rağ)Jıen, birdenbire UYUfAJllıyacak kadar Anadoi' 
çocuğu kalmaıındandı. 

Vapur Napoliye geldiği vakit hemen bütün yJ' 
cular tehri gezmeğe çıktıkları halde o vapurd' 
kalmağı tercih etti. Hatta doktor Hikmet'in : 

Pireye geldikleri vakit "Jeune Turc neıriwat 

acantaaı,, nı kapalı buldular. Cemal, teli.ta diifer 

gibi göründü. Sağa sola koıundu : 

- Vay canına; bizim adam defolup gitmit. Bir 
ıey değil; aize timdi borcumu da veremiyeceğim; 
diyordu. 

Fakat doktor Hikmet iki Jeune Turc beyninde 
böyle ufak bir hesab meselesine ehemiyt verecek 
halde değildi. 

- Adam aizde, ne zararı var. 
- Hayır, yalnız o değil. Şimdi benim Üzerimde 

harçlanmak için de on para yok .. 

Doktor Hikmet, acanta Cemalin avcuna iki me
cidiye ııkrıtırdı : 

- Bunu da bana verdiğiniz brotür ve gazetele
re tutunuz; dedi. 

- Yok olmaz, olmaz. Ben aize onları hediye et
tim. Bu parayı ancak borç olarak kabul edebili
rim. Şimdi aize bu kostümün bedeliyle beraber al
tı mecidiye verecekliyim. Tam bir .lnıiliz liruı. 

Pariae varır varmaz bana adreaiai.si bildirin R-

-8-

nimki malUnı : Jeune Turc, Pire. 

Doktor Hikmet hiç oralarda değildi. Vapura, 

adeta, ulvi bir aerhoıluk içinde döndü. Artık hiç 
bir feyden korkusu, endiıeai yoktu. Sanki, baım
dan attığı feale beraber bütün kara düıüncelerini 
bütün peıimizmaamı kafaamın içinden söküp at
mııtı. Ona, timdi, vapur balkı da tamamen değiı
miı gibi geliyordu. Garsonlar daha terbiyeli, yol
cular daha nazikti. Güvertenin kenarından acanta 
Cemale veda itaretlerini yaparken yanına sokul
gan tavırlı, kara yaiız bir delikanlı yanaıtı. Ga
yet muatalak olmasına çalıtrlan ermeni ıiveli bir 
Türkçe ile : 

- Merhaba hemıehri, dedi. Azimetiniz nereye? 

- Pariae gidiyorwn. 

- Berayı maalahat mı 7 

- Yooooo ••• 
- Desenize bendeniz miaillu .• 
Ve doktor Hikmet'in soran gözlerle yiizüne bak

tığını görerek hikayeıini anlattı. Doktor Hikmet 
az kalsın Ermeni gencinin boynuna atılıp sarrla· 
caktı. Ona iki elini birden uzattı : 

- Oyle iae aJUİ yolun 7olcuları ve ayni gayenin 
fedau.iyiz. 

YAKUB KADRı.. 
Fakat Ermeni komitecisi Karabet Vahanyan, 

Jeune Tun: doktor Hikmet'in bu uzanan ellerini 
oldukça tereddüd ve gevıeklikle tuttu. Yüzünün 
if adeainden onun ne demek istediğini anlamadığı 
görülüyordu. Daha doğruau bir türk tarafından 
bu taıkm dostluk hamlesi Ennenide bir nevi JÜP· 
he, bir nevi emniyetsizlik uyandırmıı gibiydi. Ka
im ve yuvarlak baıına bir istenka kafasının mu
aınmahğı çöktü. Bir müddet swtuktan ve ıaıkm 
§Afkm denize baktıktan sonra dedi ki : 

- Yemek zamanı geldi, müsaadenizle ..• 

iV 

Ve doktor Hikmet'e öyle geldi ki, Ermeni deli
kanlısı, o dakikadan itibaren, kendisinden vapurun 
öbür yolcuları gibi çekinip uzak dunnağa baıla
mııtır. Lakin, Karabet V ahanyan, Doktor Hikmet
ten uzak durmakla beraber baıkalanna da pek o 
kadar sokulmuyordu. Kendiaiyle konupnak iati
yenlere birer heceli sözlerle cevab verib baımı ö
nüne eğiyordu. ilk görüıtükleri zaman doktor Hik
rnet'e Sivaalı olduğunu ve orta tahailini bir Ame
rikan mektebinde yaptığını aöylemiıti. ihtimal ki, 
bu aükUtiliği iyi Fransızca bilmemffİnden ve ya
hut ta Akdeni7.in bu lafazan halluvle. her ıeve 

- Siz çıkmıyor muaunuz ? Sualine, omuzlard" 
ıilkerek cevap verdi : 

- Nideyim ki, itte buradan daha iyi görii10' 
rum. 

Doktor Hikmet iıe yolu üstündeki bu ilk A"lf" 

pa ıehrinin cazibesine dayanamadı. Çıkanlatt' 
arasına karııtı. Çiğ renklerle boyanmıı alacalı r' 
birden bir tenlik gÜnünün tamataaı yükaeliyorci"' 

Sokaklar Galatanın ıokaklan kadar pia, dol_,.,. 

baçlı ve dardı. Doktor Hikmet sağma soluna ,J 
km ıatkın bakınırken yanına bir adam yanaıtı : 

- Napoliyi görmek istermiainiz ? Gelin, ~ 
gezdireyim; dedi. Sonra daha yavaı bir seale ;Jİ' 
ve etti. Bet liretten fazla almam. Fakat üç dört_,
kadat bir olursanız &İze daha ucuza gelir. 

Doktor Hikmet biraz uzakta vapur yolculaf11" 
dan bir kaçının kendisi gibi tereddüd içinde dol.t 
tıklarını görüyordu. Hatti bunlardan ikiai kelli 
kamara arkadaıları idi. Bir an için ltalyan ıiol"" 
rm teklifini onlara açmağı dütündü. Fakat 1()111'1 -

- Ben yalnız gezmeği tercih ederim; dedi. 

Doktor Hikmet Napoliye dair çok ıeyler o'tı" 
M d 

. ,, 
muıtu. a ame de Stael'den, Maurice ~ 

kadar nice büyiik ve derin ruhlu Franaız ecfipl,;i 
bu altın ıırklı dana ve çalğı ıehrinin emıalai• t:'I' 
ıeainden bahaetmiılerdir. Lamartine'nin Me,_-

(Sonu .,,r) 
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Kırmızı 'b'i't;·;·;~ .... ;·ü·k6f ~t 
lıveç akademisinin he• d d"•• k · · · ·-L iıtt • h • · aene •· ıgıne anaat getırerek ıçı r&nat e.. 

da:~ ;;.•t l'~r Nobel mükafatlarm- derdi. O vakittenberi öğrenildi ki 
lanın e ım ıae ve fizıyolojiye aid o- yemeklerde vitaminler buhınmAlfm· 

nı macar hekimi Alb t S b gyo ., . • er zent- ca eslenme tamam olamıyor. Onlar· 
gaz!:::t ~erı~ıt .?l?.uğunu, bilmem, dan herhangi birinin eksikliği bir 

Bu ,r.r e ~ord~uz mü? türlü hastalığa aebeb oluyor. 
denb . mı vıtamın C yi ketfettiğin- Bu vitamin C de kan damarları • 
kend~ epeyce zaman geçtiği halde mızın beslenmesini kanımızın temiz· 

ıııne o bü "k "k"f • , btek le' • yu mu a atı verdır- lenınesini, kanımıza girecek çeliğin 
Soııra ım~nı~ ~atırına gelmemiıti. ve kirecin ite yaramalannı, hazını 
dikler~ .;::mını,. mac~rlarm çok .sev- cihazımızdaki ifrazatı yapacak mü
kasnıdan b~zı ~ı~rlı l~ kapus- közlerin beslenmesini, en mühim İJ 
olara.k 'k ~b~tun ayn ~ır madde olarak da bulatık haatabklara kart• 
vaffaJcl çı .ar ıg~ za~an bıle bu mu· mukavemetimizi temin eder. Yenıek· 
-·- tyeMtıııe yıııe dıkkat eden ol· !erimizde o olmayınca büyüklerde 
-~111 1• acar hoca Nob 1 "k"f ka tma pek . . e. mu a a• akarbüt haatalığı meydana çı r. 
la da d ımrenmıı olacak kı o kadar• Büyilk muharebeyi gönnÜf olan oku· 
iı k uranu•~ııtı. En sonunda baya· yucularnn o vakit Arabista.nda taze 

ırmızı bıberden v't · c · hetn de b.. ..k • 1 amın yı, ıeyler yemekten mahrum kalanların 
0 

ınüki.f uyu ~ıkdarmda çıkarmca bu haıtahktan ne kadar iıtırap çektik· 
titü .. dalı teıuıb eden Ka.rolin ena- )erini bilirler. Çocuklar da o vitaıniıı· 

w ayanaınadı F k t b ·• ı:nerdlikte ı "'. • a u c?- den mahrum olan pek ziyade kayna· 
de tesin' bs 1Panyadakı muharebenm mı§ sütlerle beslendikleri halde fena 

u unsa gerekt · .. kü 1 • l"Upahlann dT ır, çun av. bir hastalığa tutulurlar. Kemik erı 
bir adı dal 1 ınde kırmızı biberin gev§er, kırılır, bacakları ıiıer, ağı:z· 

spany b 'be 'd" Herk . a ı rı ır. ları kanar ... 
ku ile ı:~ ?~luğundan beri kor· Bereket versin ki macar hocanm 
biber b 1 ıgı bınlerce yıllık kırmızı keıfettiği bu vitamin yalnız kırmızı 
,.,.,,k .._ u 1b~etle, lahna kapuska.ısını biberde değildir. Kırmızı biberden 
7- -ven ır rn ·ıı t aayeaind b. 1 e e menaub hoca çokça. çıkarılması ilaç olarak satıla· 
yüksek e, kt~a~ da ad~dan dolayı, bilmesi içindir. Limon auyu ile porta• 
Bütvük ın ~k .. ~a ıteye 8lmıit oluyor. kal suyu bize bu vitamini veren en 
diye kad~ a ~t kırmızı biberin tim- nefis te11lerdir. Üzümde, erikte de 
kadrini yük pel de tanınınıı olmayan bulunur. Onlardan batka soğan, do
kıı aüıılerin~ t~~ve önümüzdeki mates, yetil·salata, ispanak, taze be· 
tarafta da.h ; ~ DA kapuskaaı her zelye, lahna. karnebahar, taze fa-

kırnıızı b~bazl ·~ ~enilecektir. sulye, patates, hindiba, talgam da bi· 
C1 1 er e bırlıkt v· · · · · · 1 l b e Yeniden töhr e ıtaınm C ze o vıtammı verır er. Yanız, se ze-
Besletunemiz v et ~az~§ oluyor. ler yetmit derece ııcaklığa gelince 
lüzumlu olan ve sı atanız için pek vitamin yok our. Bundan dolayı onu 
lerinin hemen ~e~a~ı~arı alfabe harf- yemitlerden, salatalardan bulmak, 
kadar ,gittikçe oçfn; taın~tnlayacak hele aofrada limonu hiç eksik etmiye· 
eheıniyetini bilirsin~ ~nyv.ıta~inlerin rek ektiye tahammül edecek yemek· 
.. ız · ırnı b 1 d h 'h · "' -onceye kadar inaan d' • 1 e§ yı lere sıkmak a a ı tıyath olur . .t"Uua 
rin kibtyaca terkib. ~e ığkı Yemekle- kı:nnızı biberi limona tercih ederse· 
. h ını, ne ada k 1 

rı aad ettiğini bilince e . her a o- niz .... 
Yice slen-

Zehirli gazlardan 
korunma kursları 

1ıtanb 1 5 ( &azlar u' Telefonla) - Zehirli 
dan korunma k . 

On ı.._ • • omısyonu ayın 
UÇ ıncı gü ·· 

teçecektlr 1: her kazada faaliyete 
• A.Uralarda d k 

kura gör o torlaTla 
en nıuaır 1 d l dl ım er era verecek-

er r. Her ku ı . 
eek \te bir raa 00 kişı devam ede-
'di ay ıonra muvaffak olanl 
Ploına veril · ara 

tıtır ge nl ecektır. Kuralara 60 ya-
tılnıak ~ erle mekteb talebeleri hariç 
ki . d zere her aileden bir \teya iki 

§ı evanı edecekti D 
lerden 5--25 r r. evam etmeyen-
tır ıra para eczası ahnacak-

-

G.A. 

İstanbulda odun-kömür 
fiatları yükseliyor 

İatanbul. 5 (Telefonla) - Odun ve 
kömür fiatlarında gayri tabii telakki 

edilen bir yükseli vardır. Belediye o
duna 320 - 325 kuruı azam! fiat koy· 
duğu halde bir çok depolarda 350 -

380 kuruşa satış yapılmaktadır. O
duncular cemiyeti reisi tehrln ihtiya

cını kar§rlayacak kadar bol odun bu-

1 unduğunu, fakat fırtınadan yelkenli

lerin işlememesi neticesi olarak son 
günlerde az mal geldiğini bir de depo 
sahiplerinin odunu 225 kurugtan al

dıklarını söylemiştir 

Erkek kız 
• • Kızhktan 

istifa 
nıçın 

etmis? 
lzmir, (Hususi Muhabirimiz

den) - Dünkü mektubumda Ar
mudludaki garib bir hadiseyi 
bir genç kızın erıkek kıyafetin~ 
girerek bir genç kızla üç ay ni-
t_anb kaldığını bildirmiıtim. 
Erkeklepnek iddiasında olan 
ve adını da Kenan koyan Melek 
Şaziye adındaki genç kız bu 
garib macerayı f(>yle anlabnak
tadır : 

- Ben, ilk. orta ve lise tahsilimi 
de erkek mekteblerinde erkek elbise
siyle yaptım. Hem bu kadar zaman4 
dır, hiç bir erkek arkada§ml benim 
kız ~lduğumu akıllarına bile getir
medıler. Ne yalan aöyliyeyim ben 
kızım.. Ama kızlığı kabul etmek is
temiyorum. Erkek olmak iıtiyorum. 
tıtanbulda hukuk fakUlteıine de de· 
vam ediyorum. Hall da kaydını var· 
dır. 

Bayan Melek Şdziye macerayı an
lattıktan sonra diyor ki : 

- Bu kadar sene erkek olarak ya
,adıktan sonra kızlığa dönmek pek 
güç olacak. Bu kadar erkek arkada
şmı var. Erkeklerle düşe kalka er
kekler gibi düşünmeğe, erkekle; gibi 
giyinmeğe alıştım. Kadınlar arasın
da onların içinde kendimi yabancı 
bulacağım. Askerliğimi yaptığım 
doğru değildir. Yalnız bana asker
lik vaziyetimi sordukları zaman, te
cil ettirdim dedim. Beni erkekliğe 
kabul etseler ilk işim asker olmak
tır. 

Bayan Melek Şaziye, nişanlısı Ke
zibanla nasıl fanıştığını, maceranın 
nasıl geçtiğini zabıtaya uzun uzadı
ya anlatmış ve bir memurla birlikte 
f rtanbula hareket etmiştir. 

Vekaletler 
müsteşarlarının mebus 
"lmasına dair teklif 

kabul edilmedi 
Vekaletler milateşarlarının Kamu~ 

tay adımdan intihabı hakkındaki rna
nlsa mebusu B. Sabri Toprağın kanun 
teklifi teşkilatı esasiye encilmenince 
tetkik edilmi9 ve devlet dairelerinin 
vekaletlere tefriki ve siyasi müstetar· 
tarın vazifeleri hakkında 3317 aayılı 

kan,un bu maksadı tamamen temin et
miş olduğundan teklifin milzakeresine 
mahal olmadığına karar verllmittir. 
Hatırlardadır ki, devlet dairelerinin 
vekt\letlere tefriki ve ıiyaıi müıteşar• 
ların vazifeleri hakkındaki kanun pro
jesini de teklif eden B. Sabri Top• 

Vapur sıkıntzs,.,.,.. - raktı. 
~.u. İ d d• B. Sabri Toprak, bu projeyi, fU mu• 

önlemek için stanbul a ış cib ıebebler dolayıılyle teklif etmiş· 
1ıtanbul, 5 (Telef tab.bl • • t 1 ti: yolları itletnıe 'd anla) - Deniz 1 ennın Op antISI "Veklletlerde itlerin iyi bir tarz· 

1 ı areai Ak clerindekl ıon \tazi deniz iıke· İatanbul, 5 (Telefonla) _ Dit tabib- da, teri ve muntazam bir ıurette yü· 
vap\lrlarını 

1 
f Yet üzerine bUttin rümcll huıuıları vekillerin tahır.ları• 

e ere çık lerl bu akıam etibba odasında fevkali· na. dikkatlerine, g'Yr.:ıtlerlne ve vu· 
\rapurların hep i "- arnıxıtır. Büyük de toplandılar ve ıube vaziyetini ko• kuflarına ~ok bağlıdır. 
hattına h 1 ~radeniz ve J • ı ~ Y'ilklU ta ılı edllmitlerdir zmır nuıtular. Ankara ve zmir gibi kalaba· ly1 bir wkil olabilmek için yalnu 
luna kdtle olan ve gilep · fOrta bil· lık villyetlcrde çılııan dlı tablbleri· :ıcıkl, lllm olmak k&fl ôcfildir. Vekil 

n ğer v ev1a rnda bu· 1 k t da b fl na konul apurlar da Me 
1 

h nln cemiyetin birer ıubeıl halinde bir• o aca sa u vaaı arla ber1ıber bü· 
kıntııını:~ıtUur. Bu tedbiri:~:pu:t!;: leştirilmeledne ve ılmdlllk yalnız An- byilk blr ldt~~ei kakb!ıliyetl bulunmak, 
y n ne gese ... i k t bi b agına geç & ve • et ı,1erlni evelce 

or. ceg .zannedill- ara ile zmirde ret ıu e açılmasına bilmek, kendileriyle çaıı,ıcağı ida• 
~---= karar verdiler re reiılerinl, mUdUrlerini, tanımış bu• 

±tıs 

Hayat, sen ne g·oxelsin ! 

-7-
gene 'tok 

BİLANÇO 

geniş canı~tllyanın veya Perapalaıın 
YebUirdinı. arı .. arkasında avımı bekle
beniın tek ~~nkü bunda neonra blöf 

Ah 1 aılahıın olacaktır. 
olduf~ atn~xn bir resmini göndermiş 
nUf nıa Ceddım gibi ben de ifitilnıe
dhn gib ~~ra~ara atılabilseydim: ced. 
hi kitab; erın hayatlarını anlatan tarl
onlar a ar.dan kaç tanesini okudum 1 
lı ve teflı: ~eaaretli, cüretli, ihtitas
ıanla ~eşelı ınsanlardı; sevimli kor
nln i~r~t Bizl~r glbl tallrn ve terbiye
zna 

1 
ına vararak tereddiye uğra· 

rnı9 ardı Ak 11 tatb'k · ı arından her geçeni 
ı ten çek' olan h ınmezlerdi. Bir efsane 

den, k:r·~~~:ı amanaız mücadeleler-
2naktan y ' ra yanagıp vurgun yap· 
lbatettl~ denıze dökülüp dökmekten 

Kanım d 
1 

aınarıarımda deli gibi do-
atıyor. lıııl • 
d 1'·ı ı yet denılen şey boı. IU 
e&ı Sert b k 1 -r 

dirilmit hl a. ıt ı ceddlnıi ruhumda 
ı edıyorum. 

Amcam. "Sen. ö 
nunkiler • · . ,, ın g zlerln de tıbkı o

gıbı, demişti. Pauaıı: gibl-

NaltleJen: N. B, 
yim. Koca btanbul içlnde ıanki yal• 
nız başımayım. 

Kı' yaklııfıyor. Fakat ne ehemiyeti 
var? latikbal benim. İçim~ yakan :ı
teş. var: Sönmek üzere olan meşaleyi 
tekrar elime geçirdim ve kofuya de· 
vam ediyorum. 
. Yalnu şu var ki zamanlar deği,ıniş· 

tır: Aıır köhne bir aaırdır. Akdeniz 
kıydarı ıimdi en tehlikeli yerler. Ce· 
n~b Aınerikaııına mı &itmeli? Halbu
~~ 0~alarda da Aztek'ler, İnka'lal- ,im· 

1 sınenıalarda :filim çeviriyorlar. Ço· 
~u~~r şimdi elli yaşında doğuyorlar. 

a sune uğramış olan dUnya maeeray: ye~ ~ermiyor. Tek yapılacak şey 
e mcğ_ını taftan çıkarmak ı 
~kı fatihler nerede? Eald fatihler? 

Fatıhler? ..... 

dBul~.unı: 1ıtanbulu ben içinden feth 
e ecegu:n. 

Dün akşatn, Tokatlıyan'da danslı 
çay vaktinde, benimle alakalı .. ··• 
nen nef" b' goru 
r k d 

ıs ır kadın, kulağıma eğile· 
e sor u: 
- Siı neclainiz r 

Hiç JUlmeden, hatt! iillllımerne· 
den, ciddi, cevab verdlm: 

- Altın arayıcı .... 

v 
Tali na$ ı l denenirmiş? 
&ervetlmln geri kalan kıamını ta· 

ıarruf etmek maktadlyle htanbula 
ıelen ben, ktstU bir yol ta:klb etmekte 
oldufumu Gabuk ıudim, 

Husuat veya umumt mUessesel&rclen 
birinde küçükçe bir iş · sahibi olınağa 
rıza gösteremiyei:ek olduktan sonra 
yapacağım şey olduğumdan fazla gö· 
rünmek, bir nevi göa bağcılık etmek· 
ti. 

Son kozwnu korkarak oynadım. Fa· 
kat duramıyacak kadar ileri atılmış· 
tım. Amcamın beni sevketmiş olduiu 
iıtlf ieri dönülüp çıkılamıyaeak olan
lardandı. 

Cemiyet merdiveninin alt basamak• 
larmda kısa bir müdet bocaladıktırt 
sonra ister istemez üst basamaklarına 
tırmanmam lbım eıeldi. Bunun paha· 
sı son Hralarımdı. 

Bu kalkınış elzemdi, zira mtltevek· 
killer muhltlnde kanım pıhtılaşacak· 
tr. 

Evet, ba.zı köpekler yumurta ile ve 
bazr köpekler pirzola Ue beslenirken 
o miltevekkillerin yarı açlığa taham
mül etmelerine hayranım. Evet, bu 
glbilerln ~endilerini zevklerden, pa
ranın temın ettiği neşelerden, hattl a· 

Şehirlerimizin kalkınması . .. .. 
AJtQ•··~ tcwrr: 

t! -o,.,,,,'' . ... 
Cumhuriyet, şehirlerimize La Dame

1

auxCametias 

dört yılda s.210.000 lira 
veren bir kurum yarattı 

durmadan il-erliyen, yürüyen medeni 
hayat vatanda~ların bi~ok haklı istek. 
lerini meydana koyuyor, müteferrik· 
leri bir yana.. Her ıeyden Bnoe ıu ve 
lfık isteniyordu .. 

Belediyeler kanunu 541 beledi~nin 
sınırı içinde yaşayan dört milyondan 
fula türkün dileklerine cevab verecek 

Cumhuriyet, şehir ve kasabaları şu 
halde bulmuştu: doğu umumi harbda 
yanmış ve yıkılmıf, orta ve doğuya 
n.ıuaran daha canlı ve daha varlrklı o· 
lan batı istiklal mücadelesinde yan
mış ve yıkılmıf, orta Anadolu büyük 
kurtuluş uğrunda her şeyini wrmiş, 
Trakya istiladan kurtarılmış.. lıtm
bul ile lzmirden başka bir kasaba he- tedbirler ve kararları kuru kuruya ih
nilz paket taşını, elektrik ışığını ve tiva etmekle kalmıyor. bütün tehir ve 
sıbl şehlr suyunu hiç gönnemiş. be- kasabalamruz için büyük ve merıkezi 
lediyeler iflas halinde... bir kredi müessesesini de vadediyor-

Cum.huriyet kurulunca, mesul hey· du. 
etler ve makamlar, cemiyetin, günlük 1930 tarihli kan'unun vadettiği bu 
ihtiyaçların hangisine koşacaklarını . müesseee, 1933 yıhnda "Belediyeler 
şaşırdılar; mesela, yangından gözü bankası,, adı ve 15 milyonluk bir ser
yılmış kasabalar her şeyden önce itfa· maye ile kuruldu ve aermayeıinin bir 
iye takımı istiyordu. Sokakları yürü· buçuk milyon lirayı geçen kısmı top
nemiyecek kadar çamur olan kasabalı- !anınca onuncu cumhuriyet bayramın
lar yolu her şeye tercih ediyor, susuz- da banka ite ba'ladı. 
luktan bunalanlar su işine elini uzatı- Banka kurucu ve yaradıcı bir ru
yor .... Fakat hepsi bu işleri başaracak hun eseridir, bwıu milli kaynaklar 
fen elemanlarından, toplu paradan meydana getirmiitir. Kasasında bir 
mahrum bulunuyorlardı. Bu"tu··n ı·yı· · b B santım ya ancı parası yoktur. ugiln 
niyetler ve teşebbüsler neticesiz kal- bütün belediyelerin senelik ielirleri 
maya mahkftmdurlar. Cumhuriyetin yirmi milyonu buluyor, yüzde beş o. 
yarattığı hızla, atılan adımlar, yarım larak her belediyenin banka sermaye
tedbirler halinde kalıyor, bazı ka~aba- sini teşkil için göndermekle mükellef 
lar ı>mUrleri az. yarı fenni elektrik te- olduğu para yılda bir milyon olduğu
sislerinden başka büyUk işlere doğru na göre, 19ıf5 yılında 15 milyon lirahk 
dürüst el sürmek imkanını bulamı- sermaye tamamen ödenmiş olacakhır. 
yorlar. Bugütı. bankanın ödenmiş aennayeei 

Şehir ve kasabalar kendilerine kre- 5.610.000 liradır, bankanın dört yıl i
di yapacak müesseselerden mahrum- çinde yaptığı karlar, topladığı ihtiyat 
üular. Milli bankaların yapmakta ol- akçeler ve saire ile sermayesi beş mil-

d 'l yon 880-000 lira olmuştur. 
duldan kre 1 erin tartları fehir işle- Banka ıehir ve kasabalarımızın ba-
rinin hususiyetine ve belediyelerin de ~rmakla müke,lef oldukları işler için 
şartları gayet tabii olarak milli ban- para veriyor veya kefalet ediyor, fa
kaların çalışma prensiplerine uymu- kat her şeyden t>nce bankanın göz ö
yor; mesela en az on senelik bir nünde bulundurduğu esas, para kazan· 
ödeme şekli teklifi, hiçbir milli ban· mak değil, şehir ve kasabalamı en el
kanın çalışma programına uygun dü- zem işi için para vermektir; borç ver· 
şemiyordu. Makine •irketleri. tesisat menin ıartı o şehrin bu parayı elzem 
yapan mU.esseseler, yaptıkları işler i- ve faydalı işl•ere tahsis etmesiyle ka
çin belediyelerden çok H.hiş faiz ve yıtlı ve büdcesinln ödeme kabiliyet've 
kar istiyorlardı. imk!nları ile ölçUlUdUr. Donacak ııer· 

maye, ne kadar lüzumlu bir ihtiyaç i-
Büyük Mecliıin kabul ettiği beledi- çin de olsa kıskanılır. 

yeler kanunu. şehirlerde hemen bir- Belediyeler bankası, tUrk tehirleri· 
Çok tesislerin baıaarılmasını emredi-r-- ne kemalizmin yarattığı yapıcılık kud· 
yordu. Bu tkanun da olmasa. yurdda 

lunmak lazımdır. 
Vekaletlere gelir gelmez i'leri vu

kuf ile döndürecek, iflere aelefleri 
gibi, belki de daha iyi bir intizam, bir 
sürat verecek, evelden tekarrlir etmiş 
programlan ihmal etmiyerek taklb et• 
tireoek hul~sa milletin dafma memnu
niyetini celbedecek milcerreb vekil· 
leri mevkii iktidarda bulundurabilmek 
için birinci çare : 

Her veHlette BilyUk Mlllet medisi 
azlszndan müntehab birer milsbeşar 
bulundurmaktır. 
Müsteşal'lıklarda idari, ahllkt ta

mam ınuvaffakiyet iBsterecekler, ve· 
k!letlere namzed olarak l§atet oluna
bilider. Bir de lıilktlmeti eltnde bu
lu~duran fırka da birçok kablliyetli, 
mücerrıeb devlet adamları elde ederek 
daha kuvvetlenmiş bulunur. 

~u ınüsteşarlıklar için sarfoluna· 
~a tahsisat, elde edilecek !aydalar 
ıle asla ve katiyen mukayese edllebi
lecek bir para değildir, hi~tlr. 

. İş~e bu sebeblere binaen addeki la· 
yıhaı kanuniyeyi heyeti umumiyeye 
takdim ve teklif eylerim.,. 

nalık gibi tabii vazifelerden mahrum 
etm:!erine hayranım. 
Mutıevckkillere hayranım, ancak bu 

ha~~anlığın beni de onlara benzete· 
cegınden ürküyorum. Asırlardan beri 
onların omuzlarına çöken esirlik beni 
de tehd~d ediyor; fakat diz üstU gel· 
~eme~ ıçln ayak direyerek tam vak. 
tinde ısyan ediyorum. 

. Fakat hen ne işe yararım? Bilgile
rım acınacak derecedo umumi ıeyler. 
H'.e~ ~ey hakkında az çoı. malumat ıa· 
hıbıy11n, Fakat hiç bir şeye dair sa
rih, kati ınilsbet, bir ilmim yok. Orta 
tahsilin mend malı proıramı aihni. 
me en eh~miyetsiz çarpışmada, yani 
her hangi ·· be . mus t bır sual kar9ısında 
çatlayıp. dökülmeğe hazır öyle bir ci· 
li vernıı, kı· -~ı . . .. .. ··- zcnıesının ne derece 
kotu olduğunu teredd'"d" .. f k 
debile k . u ı.ımu ar e-

ce vuıyette bulunanların anla. 
mamasına imkan yok ..•. 

Ben bir şef ı k h . o ara azırlanmış ve 
bır memur ·iibi de emre itaat etmeği 
anlamış bir adamım. Fakat parayı zah· 
met çek:ıerek. aabrederok kazanmak ta· 
rafdarı da deg~ ilim Alt k k 
k b

·1· · ını, o u alma 
a 1 ıyetlm.l kullanarak k., k k b , ıe il ve ıora 

1d1 

1
91 at vurarak kazanmak niyetin· 

ey m. 

•Bunun için de, kudretli vo bel# zen 
gın adamlarla münaeebet t . . 
b 1 

. • eaun mee· 
ur yetındeyim. Yumurt d k' k a an poste ı 

çı arılaınıyacağı gibi suyu kalmamıf 
limonu sıkmak da beyhudedir. İktidar 
ve servet sahibleriyle tanışmak mak-

retiniq mühim bir malzıemeai olan pa-
rayı yetiştiriyor. BugUne kadar ban• 
kadan 151 belediye borç almıştır. Ve• 
rilmesi kararlaşan borç paranın tuta· 
rı 5.280.000 liradır •.. Bu paranın üç 
rnilyonu bugüne kadar filen ~dcn
mittir, bir buçuk milyon lira11 bele
diyelerin emrine hazırdır. Geri kal&n 
soo.ooo lira da yenl yapılacak işler i· 
çin ge.n.e belediyelerin heaablarını ay• 
rılmıştır. 

BugUne kadar verilmiş olan 3 mil· 
yon liranın, bir milyondan biru fu
lruıı şehlr sularına, bir milyondan bir 
aı noksanı elektrik iflerlne vı geri 
kalanı da tehirlerimldn mubaha. 
hal, ıtad, sinema ,otel, hamam ve u.· 
ire gibi hizmetlerine harcanmak igln 
verilmiştir. .. 

Bugün belediyelerimiz yUıde altı 
buçuk gibl en aşağı bir f a.lde ve on 
yıl gibi uzun bir vlde lle para bulu
yor ve bu suretle bir yandan au albi, 
harta gibi, elektrik teslsıtı gibi bil· 
yük işlerini bir hamlede başarıyor, 
bh· yandan da diğer belediye hizmet• 
leri için de tahsisat ayırabiliyor \l'e 
büsbütün darlığa düştnliyor. 

Cumhuriyetin yapıcı ve yaratıcı 

9 

sadiyle son dolularımı bo9altmak ka· 
rarmdayım. 

1ıte bu sebeble bir apartıman ara• 
mağı ve kıymetli zamanlanmı boşuna 
sarfetmemek için de apartımanı dö
şeli olarak tutmcl~ı diltllndUm. Bir ga· 
zetenin son sayfasındaki kilçilk illn· 
tar imdadıma yetlfti: Aradığımı bul· 
dum. Apartıman Taksimin yan 1<>· 

kıklarından birindeydi, fakat 11ra ıer· 
vilere yakın olduğund•n "Sıra aorvi .. 
ler,. adresinin kartımda iyi blr yer tu
tacağını da pek miinaaib bir toııadilf 

•aydım. 
Apartman Hüaoyin Tuiru1 adında 

birine alddi. Bu HüHyin Tuıjrulun, 
malt vasiyeti her halde pek yolunda 
olmıyacak ki üç yüzü derh{/ w geri 
kalan kısmı on ay sonra ödenmek şar
tiyle apartımanı bana altı yilz liraya 
kiraladı. Bu halde olan bir adamla ya. 
kından tanışmak pek işime gelmemek
le beraber, biliruno:ı, neden, kendif!ni 
birden bire pek sevdim. 
Kırklık bfr adamdı: Duglasvırt bo· 

yah bıyıklı, baaık ılınh, f&kak damar• 
lan çıkık, kalın çeneli, poı katları aı .. 
tında' ka§jıoı bakıfhı koc;aman olh a• 
caib bir adamdı. Bir omusdat ııibi o• 
muzlarının biri a9a1iıda we diiorl 
mutlaka yukarıda durur, •arafetind~· 
ki sahtelik ııiyimdcn her anlayanın 
derhal iÖzline çarpardı. 

Hüseyin Tuğrul kendini benimle 
derhal em:ıiyette görmli,tÜ: ilk kma· 
sımızdan bir saat sonra, hayatının ol· 
dukça karışık olan büyük hatlarından 

Son günlerde dünyanın her taraı 
fmda bir La Dame aux Camelw net
riyab bqlmmıtır. Dünyamız üzerin
den uman zaman geçen ııcak dalgaeı, 
ıoğuk dalgası, cinayet dalgaıı, intihar 
dalııuı gibi bu La Dam• aux Cune
liaa nefl'İyab:nı da maddi ve manevi 
dalaalardan biri mi 18.J'İılmt? 

Halk yığınları gibi güzideler 
ziimrui de ııünün mocluma ti.bi ol· 
maktan kendilerini kurtaramıyor. Bu· 
nun içindir ki gazetelerde, dergilerde, 
sinemalarda bugünün hini mefllUU 

La Dame aux Cameliaı'dır: Bir dersi 
Aelxandre Dumaı Fila'e ölmez eserini 
ilham etmiı olan güzel köylü lozm ha
kiki romanını neırediyor, sinemalar 
Greta Carbo'nun yeni çeTirdiği fihnl 
oynatıyor, diin Ankaraya gelen bir 
franıız gazetesi de '"her gÜn çiçekler
le ıüılenen mezar" m hikayesini an
labyor. 

Hepimbin okumuı oldufaımuz ba 
harikulade romanın kahramanı 1824 le 
doğmu§ ve 1847 de ölmüt oldufuna 
ııöre yirmi üç ıene yaa,ınııtır. RI). 
manda Marguerite Gautier admı tap.. 
yan köylü kızın asıl ismi AlphonıJne 
Pleuiı idi; Vikontes de Perreı1111.s 
unvanını alnu,tı; Yakından tanHmf 
olanlar kendiıini Marie Dupleaaiı na· 
miyle anarlardı; tiyatro muhiti ona 
La Dame aux Cameliaa lakabın nei'W 
m.i,ti. 

Alphonıine'in kabnnı korıumak 
vazifesini büyük romancının damadı 
Üzerine almıtlır .• Faakt kim olduklan 
bilinmiyen bir takım hiıli insanlar da 
bu mezarı her gün çiçeklerle ıüılemek 
vazifesini kendilerine vemıi,terdir. 

Monmartre mezarlıiının on betin• 
ci kısmının dördüncü sırasındaki otuz 
iki numaralı mezarın ba,mda genç ve 
YAflı, kadın ve erkek onlarca ziyaret• 
çi görürsünüz. Bunların çotu oraya 
bir menekfe, bir gül veya bir kamel
ya demeti ile gelmitlerdir. Bunlann 
Alphonıine Pleasis'den iıtedikleri ne
dir, bekledikleri nedir? 

- Ancak aynı ıztırablan çekmek· 
te olmaktan doğma bir his Jıtiriki de

iil mi? - N. B. 

vaaıtalarından birisi hakkındaki bu 
kısa yazımız, büyük kalkınma ha~ 
ketinde "Belediyeler bankası' nın ro-
lü hakkında kısaca bir fikir vere}:ıilir 
ümidindeyim. .. 

Bu müessesenin hizmetleri arasına 
tlmdiye kadar yandıkça yerine milş· 
külatla konulan belediye ve husuııt i· 
dare emlakinin sigorta edllmesı i,ini 
de ilave faydalıdtr. Bu yıl bank:ınm 
delaletiyle yedi buçuk milyon liralık 
belediye ve altı buçuk mllyon lira\rk 
husud idare mi.ilkil sigorta edllmlş 
bulunuyor. 

Bundan bafka memleketşilmul inta 
ve imar hareketinin idare ve fen ceb
heainden hakiki nbımlığmı yapan 
belediyeler imar heyetinin ve bu he
yetin fen tefkilatınm nasıl çalııtrğı
nı ve şehirlerimizin su işlerinin sağ
lam ve emniyetli bir programla na· 
sıl başarılma yoluna girdiğini yarın· 
ki yazımızda iÖreceksintz. Bu çalış
malar rakamlarla, grafiklerle iÖ%Ü· 
nüziln önilne serllirken, fen heyeti
nin bUtün .. ylık ve masraflarının be· 
1-ediyeler bankasının her yıl bilinço
sunda tesblt edilen belediyeler te
mettu hissesinden ödendiğini de ha· 
tırlamak, bu cumhurlyet mUcsıesesi
nin hizmetlerinden biri olarak g<Sı;ü. 
nUze çarpacaktır. 

NQfid ULUG 

hiç biri meçhulüm delildi. Bunu öğ
renmek benim için c;an ııkıcı bir fey 
oldu; a..ira bu mal\ımat dolayııiyle a· 
ramıada &deta bir ıuç ortaklıiı teeuUı 
~tmi' bulundu. 

Hüaoyln Tutruı. • kendi beienip al
mı' olduiu bu iıimden evel yıllarca 
ta9f!Nf olduğu iıim bu delildi • haf· 
kalarının. tanmmıı c;edlerini biror bi· 
rer ıayıı.rko.n duydukları ııurura ben· 
zer bir böbilrlenJtle bir afi' kadının 
oğlu olduiunu ve kendi başına kalkın
dığını, sey.islik, pa:ıarcılık, bir vek~
lett"I başhademelik, ıonra bir banka· 
da vıeznedarhk etmiş ve bu vazifede 
temin ettiği bazı tanı§ıkhklar sayesin· 
de kısa zamanda şahsiyet sahibi olmuş
tu. Hatta o kadar ileri gitmişti ki bir 
banka açmafa bile kalkıfJnış ve bu iş· 
te muvalfaJr olmasına ramak kalmış
ken ruhundaki M!rserllik •otayısiyle 
girfJt:ill ve kanunun yasak ettiği bazı 
muam~•ler {tf>er!ne yakalanmrı, deli 
rolü oynayarak ve gtne tanrşıkların 
nUfuıundan t' .. ydalanarak yakasını 
hapfıten ıouuruna kurtırmrıtı. Bu 
ıırılırda bllyUk harıb ve lstildll znUca
deleai lnıdadına yetlf1Dlş, birç~k ya
rarlıklarda buluntnuf, tUrlU tilrlı.t ma
dalyalar kaıanmıı \re ıivil hayata gtlğ· 
ıUnğ~kl bu nıadalyalar ve iü,.•ndaki 
bir yarı ile ihtiram garmekte haklı bir 
vatanda' olarak dörunl.i9tü. 

.. Hüaeyin Tuirul timdi • iOfidli itler 
iOreııek • kendini nihaf .afere Cötilre"' 
cek yolu, dalla doğrusu anaçaddeyl a-
rıyordu. (Sonu var) 
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Yabancı basında gördüklerinıiz 

Orta Avrupa ve 
Alman tehdidi 

en Avrupanın 
derin 

. ,.. 
sıyası 

nazik noktasında 
çalışmalar var 

(Fransızca Le Temps gazetesinin başyazısı ) 

da yarı askeri veya sivil komiteler teş. 
kilini ve muhtemel harbın başlangı

cında bu komite vasıtasiyle asker top
lanmasını tasavvur etmektedir. 

Milli muhafızların bugünkü mev
cudları 37 5.000 kişidir; harbm dör
düncü ayında bunlar bir buçuk milyo-

1 nu bulacaklardır. 

Fr~nsada 
X iki parti kongresi - Fransa'da 

parlamentonun açılması arifesinde 
yapılması mutad olan parti kongrele
rinden ikisi bugünlerde toplanacaktır. 
Bunlardan birincisi Alliance democra. 
tique ve diğeri S. F. t, O, kongresi -
dir. 

Le Journal'in, bu kongrelerden 
bahsederken şu fikirde bulunmakta -
dır: "Demokratlar birliği kongresin . 
de halk cephesi birinci hükümetinin ic 
raatı ve dış politikada komünist taş
kınlıkları aleyhinde konuşmalar ola
cağı tahmin edilebilir. 

6 - 11 • 19 

Orta ve §arki Avrupada inkişaf et
ınektc devam eden diplomatik faaliyet 
dikkatleri çekmektedir. Avusturyanın 
dış bakanlık müsteşarı B. Guido Sch
midt'in Varşovaya yapmış olduğu zi
yaret, bulgar kıra! ve kıraliçesinin 
Londrayı ziyaretleri, aynı hükümet 
merkezine Elen ve daha sonra romen 
kırallarırun da beklenmekte oluşu, bü· 
tün bunlar su dakikada Avrupa ktıa
sının en n~ik noktasında derin bir 
siyasi çalışma yapılmakta olduğunu 
teyid eden hareketlerdir. Müstakil 
mevcudiyetleri üzerinde Almanya ve
ya İtalyanın üstün bir nüfuz alm~a
rından endişe eden küçük devletlerın, 
Milletler Cemiyeti Çerçevesi içinde Tu 
na havzasında muvazenenin idamesiy
le bilhassa alakalı devletlere istinad 
eden bir tarafsızlık politikası esası da
hilinde biribirlerine yaklaşmaya ve 
aralarında anlaşmaya çalıştıkları intı
baı mevcuddur. İtalya ve Almanyanm 
danışıklı politikaları ve Çekoslovak
ya'ya kar§ı açılan nasyonal sosyalist 
kampanyası Tuna devletlerinin hük~
met merkezlerinde liakh sayılan endı
şeler uyandıralıberi, kendilerini teh
likede hisseden milletler işte bu saha
dadır ki yakın istikbal için garantiler 

nun hissedilmiş olması, siyasi bir ma
na ifade etmekten geri kalamaz. 11 
temmuz 1936 anlaşmasına rağmen 
Avusturya ile Almanya arasındaki mü 
nasebetler müşkül bir safhada kalmış. 
sa, Avusturyaya karşı nasyonal sos
yalist kampanyası, aynı basının Çek· 
oslovakyaya karşı olan hareketine mu· 
vazi bir seyirle inkişaf etmekte bulu
nuyorsa, Almanya ile Polonya arasın
daki münaseebtler de karşılıklı güven 
hususunda daha iyi bir halde değildir. 
Danzig'de nazilerin yaratmış olduk
ları vaziyet Polonya kamoyunu ciddi 
surette endişeye düşürınektedir. Öte
yandan Berlinle Varşova arasında ga
zete polemikleri, 1934 den evvel, al
man. leh gerginliğinin Avrupa'nm bu 
kısmxnda havayı tehlikeli bir surette 
bulandırdığı devri andıran bir perde
ye yükselmi§tir; nihayet yukarı Silez
ya'da alman propagandası, Alxnany~
da leh azlxklarırun tazyik görmelerı 
bütün bunlar, leh - alman münaseebt
lerinin 1934 anle.şması~dan önceki 
devirde karakterinin değişmemiş oldu
ğunu isbat etmektedir. 

Sosyalistlere gelince: bunlar pek 
tabii olarak Leon Blum•un iş başına 
gelmesini istiyeceklerse de bu takdir
de halk cephesinin dağılacağını bil
diklerinden sosyalist veçheli bir ka -
binenin teşkilini de imkansız görecek
lerdir. Bu kongrede sosyalist nazırla
rın çekilmesini istiyecek gruplar bu -
lunduğu gibi Chautemps tecıübesinin 
devamına taraftar olanlar da zuhur 
edecektir. Kongre ekseriyetinin halk 
cephesinin devamını istiyeceği umul 
mak lazım gelir.'' 

Fotoi!ralla Türkiye Albümünden bir manzara : lstanbul 

arıyorlar. 
Bulgar hükümdarının Londrayı 

ziyaretleri hususi mahiyett~ ,. olar~k 
gösteriliyor; fakat kıral Borıs ın, bır
leşik kırallrk payıtahtmdaki ikameti 
esnasında B. Anthony Eden ve dış ba
kanlxk müsteşarı B. Robert Vansittart 
la görüşemkten geri kalmıyacağx .~öy
lenmektedir. İngiliz basını, bu muna
sebetle, Bulgaristaın, ordusu~n mev
cudunu 20.000 kişi ile tahdıd eden 
Nenilly muahedesinin askeri hüküm
lerinde bazı tadilat elde etmek husu-
6undaki arzusuna telmik etmekte
dir. Sofya, "Macaristanın yeni~e~ si: 
lahlanma hususundaki misalinı ılerı 
sürmekten geri kalmıyacaktır. 
Londra gazetelerinden bazıları 
alman veya italyan kontrolun· 
dan kurtulmak için, Bulgaristan'ın 
!ngiltere ve Fransaya döneceğini be
lirtmekte ve Elen kxraliyle Romanya 
kırahnın Londraya yakında yapacak
ları ziyaretleri de aynı suretle orta ve 
~rkl Avrupa küçük devletlerinin, bü
yük devletlerle münasebe!lerini sara
hatlendirmek ve alman • ıtalyan blo
kunun peşinde sürüklenmekten kur
tulmak arzusiyle izah etmektedirler. 
Esasen bu, alman propagandasmm bu 
mxntakalardaki faaliyetine karşı pek 
tabii bir reaksiyon teşkil edecektir. 
Bu mevzu üzerinde bir fikir edinme· 
den önce vaziyetin inkişafını ve he
nüz ihtiyatla teressüm etmekte olan 
ve hakiki karakteri üzerinde ge
rekli sarahat mevcud bulunmıyan bir 

Olüsyon'un mümkün neticelerini ev . • 
beklemek lazımdır. Şimdilik, sıyası 
bir ehemiyet arzeden bu hareketler ü
zerinde dikkatli olmak kafidir. 

B. Guido Schmidt'in Varşova ziya
retine gelince, vaziyet daha sarihtir. 
Avusturya dı§ bakanlxk müsteşannm 
seyahatindeki maksadın Avustury~ ~e 
Polonya arasında, Avusturya huku
metinin Fransa ve İtalya ile imzala
dığı anlaşmalara benzer bir kültürel 
anlaşma akdetmek olduğu söylendi ve 
tekrarlandı. Avusturyamn mümessili 
Varşovada memleketi ile Polonya a
rasında mevcud ekonomik meseleler 
üzerinde de görüşmelerde bulunmuş
tur. Polonyanm menfaatleri Avustur· 
yanın bugün takib ettiği ekonomi po. 
litikasından zarara uğramış olduğu 
için polonyalılar iki me~leket. a:asın
daki ticari mübadeleler sıstemmın ye-
niden gözden geçirilmesini ve Polon
ya kömürünün Avusturyaya ih.ra~mın 
terviç edilmesini elde etmek ıstı~or
lar. Fakat, bu meseleler, B. Schmıdt
in Polonya devlet adamlariyle yaptığı 
görüşmelerin esasını teşkil etmiş olsa 
da, Avusturya dış bakanlık n:üsteşa
rının B. Bek ve diğer leh ricaliyle or
ta Avrupada husule gelmiş olan vazi. 
yetin umumiyeti üzerinde geniş görüş
melerde bulunmuş olmalarına bir ma
ni teşkil etmez. 

Hakikatte, B. Guido Schmidt'in 
. bu seyahatindeki asıl dikkate değer o

lan nokta, Viyana ile Varşova arasın· 
da güvenli münasebetlerin bu §Cki~d.e 
sağlamlaştmlrnasmııı. alman tazyıkı
nin orta Avrupa memleketleri üzerin
de bilhassa hissedildiği ve diğer taraf
tan alman - leh münasebetlerinin ağır 
bir s:ı;kıntı geçirdiği bir zaınana rast· 
lamış olmasıdır. Bugünkü şartlar için
de leh Avusturya dostluğunu resmi 
bir te~ebbüsle takviye etmek lüzumu-

Günden güne şiddeti artan alman 
tazyiki ile kendilerini aynı . der.e~e~e 
tehlikede hisseden milletlerın bırıbır
lerine yakınlaşmalarında ve, imkan 
dairesinde, müşterek bir tehlikeye 
karşı koymak için aralarında teşkilat
lanmaya çalışmalarmda hayret edil
cek bir taraf yoktur. Avusturya ile 
Polonya arasında, ekonomik sahada 
teessüs eden güvenli münasebetler, 
Macaristanı Avusturyaya bağlıyan ra
bıtaların srklaştmlması, Polonyarun 
bugün Avrupa işlerine daha faal bir 
alaka göstermekte olması da bu ba
kıından izah edilmelidir. Alınan politi· 
kası, karakteri itibariyle, Almanyanın 
en faydalı elbirliklerini bulması ihti
mali tasarlanan' yerlerde itimadsızhk 
ve çekingenlik uyandırmaktadır. 

İngllterede 
X Kışlalar ıslah edillyor - Bazıla

rı Kırını muharebesi zamanında inşa 
edilmiş olan askeri kışlaların ıslahı ve 
çağımız icablanna uygun bir hale if
rağı için İngiltere hükümeti büdceye 
7 .500.000 ingiliz liralık tahsisat koy· 
muştur. 

X Radyo netriyab - Posta ve 
telefon nazırı, ingiliz radyolarının ya
kxnda yabancı dillerle neşriyata baş
lıyacaklanru ve bu neşriyatın sadece 
haber vermeden ibaret olup diğer bazı 
memleketlerde olduğu gibi propagan
da mahiyetinde bulunmıyacağını A
vam kamarasına bidlirmiştir. Bu neş
riyat yalnız arabca, ispanyolca ve por
tekizce olarak yapılacak ve yakın şark 
le cenub Amerikasma hitaben İtalyan
larca yapılan radyo propagandaları · 
nm tesirini izale maksadxnı güdecek
tir. 

İsvi~rede 
X Enternasyonal tedhişçiliğe kartı 

konferans - Bu ayın ikinci günü, Ce
nevre'de, Belçika devlet nazın B. Car
ton de Viard'ın başkanlığında, enter
nasyonal tedhişçiliğe karşı bir konfe. 
rans açılmşıtır. 

Konferansın açılmasını, 9 birinci
teşrin 1934 de, Yugoslavya kıralı ile 
Fransa hariciye nazırının Marsilyada 
öldürülmeleri üzerine bu gibi enter
nasyonal tedhişçilere karşı enternas -
yonal bir yardımlaşma lüzumunu his
seden Fransa, Milletler Cemiyetinden 
istemişti. Milletler Cemiyeti de 10 bi
rincikanun ı 935 tarihli karariyle, bu 
meselenin tetkikine ve bir anlaşma 
projesi ihzarına bir ihtisas komitesini 
memur etmi§ti. Konferansa iki proje 
tevdi edilmiştir: bu projelerden biri 
tedhişçiliğin önlenip ortadan kaldın!· 
masma ve diğeri de enternasyonal bir 
ceza divanının teşkiline aiddir • 

Amerlkada 
X Seferberlik hazırhklan - Ame

rika genel kurmayı, bir harb vukuun
da, ilk iki ay zarfında 500.000 gönüllü 
toplanmasını temin edebilecek bir ofis 
vücude getirmek maksadiyle bir pro
je hazırlamaktadır. Bu ofis, mecburi 
hizmetin ihdasına intizaren, mevcudu 
süratle çoğaltmak vazifesi ile mükel 
lef tutulacaktır. 

Proje, Birleşik devletleri teşkil e
den her devletin stratejik noktaların-

İranda 
X İran dilinde - İran dilinden ya

bancı kelimeler ~ıkarmakla meşgul o
lan İran akademisi, bir kaç aylık yaz 
tatilinden sonra tekrar faaliyete geç
miştir. Akademi, karşılığı iran dilin
de bulunan yabancı kelimeleri atmak
ta teknik ve ilmi ıstılah ve tabirleri 
tesbit etmektedir. 

X Şehinıahm heykeli - Parlamen
tonun 11 inci içtima devresi başlaması 
münasebetile, Parlamento meydanın
da, Şehinşah Rıza Han Pehlevi Haz
retlerinin at üstünde, üniformalı bir 
heykeli büyük bir törenle açılmıştır. 
Heykel, mareşal Joffre ile Foch'un 
heykellerini yapmış olan Paris hey
keltıraşlarından Maillard'ın eseridir. 
Yeni anıt İran hükümet merkezinin, 
hükümdara karşı beslediği saygı ve 
sevginin bir nişanesidir 

Arabistan 
X Arkeolojik tetkikler - Alman 

gazetelerinin haber verdiklerine göre, 
Oksford'daki "Ashmolean,, müzesinin 
coğrafya cemiyeti ile Kembriç'deki. 
arkeoloji ve antropoloji müzesi namı· 
na cenubi Arabistanın Haaromo taraf· 
larmda araştırmalarda bulunmağa me
mur edilmiş olan İngiliz heyeti yola 
çıkmıştır. Heyet, vaktile Luristan'da 
dolaşıp araştırmalarda bulunmuş olan 
Bayan Freya Stark'ın idaresindedir. 
Heyetin diğer azaları, Libya çöllerin
de araştırma ve tedkiklerde bulunmuş 
ve dolayısiyle büyük bir şöhret yap
mış olan Bayan Coton-Tompson ile 
coğrafyacı ve jeolog Bayan E. W. Gar
duer'dir. Bu sonuncu Bayan da, yakın 
şarktaki araştırmalariyle tanınmış bir 
bilgindir. 

Arkeolojik maksadlarla yapılacak 
olan bu araştırmaların 1938 ilkbaha
rında sona ereceği ümid edilmektedir. 

Mısır 

( "Journal des Debats,, - Paris, 
31. 10. 1937 ) Dahiliye Vekaleti Mat
buat Umum Müdürlüğü tarafından 
neşredilen "Fotoğrafla Türkiye,. al
bümü hakkmda siyasi baş muharriri 
B. Maurice Pernot imzasiyle ve ga
zetenin ikinci sayfasında neşrettiği 

fevkalade sitayişkarane bir makalede 
diy-0r ki : 

" (Fotoğrafla Türkiye), An karada 
Matbuat Umum Müdürlüğü tarafın

dan neşredilen zengin bir albümün 
unvanıdxr. Ve bu unvan katiyen mü
balagalı bir şey değildir. Açık kırmı· 
zı renkli bir kap içinde bulunan al
bümün sayfalarını çevirmeye başlar 
başlamaz hayalhanenizde binlerce ha
tıra ve intiba uyanmaya başlar. Re
simlerin intihabında hiç bir bayağılı
ğa tesadüf edemezsiniz; kart postal 
ağrandizmanları yoktur. Gördükleri
niz kah tabiatm Türkiyede besteledi
ği eşsiz bir güzellik, kah Türkiyede 
insanlar tarafından inşa edilmiş fev
kalade ahenktar bir eserdir. Boğaziçi 
ve Haliç manzaraları yanında Toros 
ve Ararat dağlarının, Karadenizde 
güneş gruplarının, Kilikyanın yüksek 
yaylalarındaki dağ ta.lesi tarlalarmm, 
Adananın altın yaldızla işlenmiş bah
çelerinin ve Aydının devaasa incir 
ağaçlarının resimleri var. 

Albümde lstanbulun bir kaç camii, 
Bursanın Yeşil camii, Konya camii 
gibi klasik, eserler, Boğazda çmar 
ağaçlarının koyu gölgeleri altındaki 
eski bir çeşme gibi az tanınmış sanat 

eserleri ve Sard sütunları, Urfa hara
beleri ve Boğazköyde bulunmuş bir 
bas-relief ile yanyana görülmektedir. 
Hitit sanatı, hakkedilmiş ve gayet 
karakteristik figürler ile temsil olun
maktadır. Ancak, bunların mahiyetini 
takdir işi albümü seyredenlere bıra
kılmıştxr. Ben bunlar arasında Kar
kemich'in kitabelerinden birini ve 
Saktchagheusu'nun meşhur canava
rım seçer gibi oldum. İki s;ini duvar 
o kadar maharetle almmıştzr ki, in
san bu çinilerin rengini farkeder gibi 
oluyor. 

Ankara kısmı 
Albümün Ankaraya mahsus olan 

kısmınm sayfalarını çevirirken sür
prizden sürprize düştüm. Bundan on 
iki sene evvel, ötesinde berisinde şe
kil ve üslftptan mahrum birkaç bina 
bulunan çorak yaylada, albüm, büyük 
ve güzel binaları, geniş bulvarları, 

ruh okşayan bir tarzda tarhedilmiş 
bahçeleri ve, gariptir ki... ağaçları o
lan bir 9ehri göatermektedir. Ağaç bir 

vakitler Ankarada tanınmayan birşey 
idi ve hakiki bir gölgelik bulmak için 
Gazinin ikametgahını inşa ettirmiş 

bulunduğu Çankayaya gitmek icab 
ederdi. Yeni Türkiyenin merkezi es
ki Osmanlı imparatorluğiyle tam ma
nasiyle bir tezad teşkil etmektedir. 
Fakat bu tezadı manzaralarm ve za
manın tenevvüü muhık göstermekte
dir. Geçmiş asırları, yalnız, öğlede 

boz renkte olup akşamları da, grup 

eden güneşin altın ışıklar ve 
renklerle boyadığı yüksek kale 
!atmaktadır. Bundan sonra dek'. 
albüm tarafından yaşatılan diğ 
sımları bana Hamburg ve 
dam'ın yeni mahallelerini ve 
Romanm yeni binalarını hatırla 
tadır. 

Ekonomik tesi!'at 
Türkiyenin ekonomik tesisa 

teçhizatı insanı hayretler içinde 
kan resimlerle tasvir olunmak 
Bunlar da geniş bir dağ yolu 
nehri üzerinde madeni mllilteşe 
köprü, Adana dokuma fabrikas 
mir tütün fabrikası, gülyağları 
Isparta gülyağı fabrikası ve Ata 
ün eseri olan Yalova kaplıcala 
Bütün bunlar hayret verici bir s 
le ve fakat metodik bir tarzda 
mış gayretlerin mütenevvi ve 
şahitleridirler. 

Spor v~ gençlik terbiye!" 
Albümün son kısmı spora ve 

!iğin terbiy•eine tatislS OlU 

lunmaktadır. Eski Türkiyeyi ta 
olanlar trampetelerin ritmi içind 
vik genç kızların resmi geçit ya 
larmı gördükleri zaman hayr 
gözleri dört açılacaktır. Bu çevi 
nç kızların şahsında eski İstan11 
sessiz sokaklarına ve Asya sahill 
deki derelerin sularına zarafet 
hir katan örtülü heyulaların kı 
nı tanımak gerektir.,. 

Maurice Pe 

X Montrö anlatması - Kapitülas
yonları kaldıran ve konsolos mahke
meleri yerine muhtelit mahkemeleri 
geçiren Montrö andlaşması, 15 ilkteş
rinden itibaren tatbik edilmeğe baş

lanmıştır. Bu münasebetle, Kıral Fa
ruk'un huzurile İskenderiyede büyük 
bir tören yapılmıştır. Mahkeme bina
sında o gün, ilk defa olmak üzere, Mı
sır bayrağı yalnız olarak çekilmiştir. 
Muhtelit mahkemenin başkanlığmda, 
eski başkan Richard Vaux kalmış, ye
ni ihdas edilmiş olan asbaşkanlxğa kı
ralm kayın babası Zülfikar paşa geti· 
rilmiştir. 

F otoiirafla Türkiye Albümünden bir manzara : Ankara 

X Tayyare meydanı - İskenderi
yenin garbmda bulunan Dekbala tay
yare meydanı askeri idareye devredil
miştir. Bu meydana 80 askeri tayyr 
renin yerleştirilmesi düşünülmekte 

dir. 

Gülcemal vapuru 
Halice sokuldu 

Şair Abdülhak Hamid 
caddesi 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Halk 
Partisi Şair Abdülhak Hamid'in öldü~ 
ğü Maçka Palasın bulunduğu Maçka 
Silahhane caddesine Şair Abdülhak 
Hfunid caddesi adı verilmesini beledi
yeye teklif etmiştir. Teklif şehir mec 
lisine verilmiştir • 

Adanalıların Türk Hava 
İstanbul, s (Telefonla) - Bir müd- Kurumuna teberruları 

det evel satılığa çıkarılmış olan Gül- Adana, 5 (Hususi muhabirimiz 
cemal vapuru dün sabah Halice çekil· !n) - Türk Hava Kurumu Seyha 
di. Teknesi bir hayli zayıflamış oldu· ubesinin teşebbüsü ile bugün topla 
ğundan Boğazın akıntılarında durma : 1an Adana ve civarı çiftçileri her ne 
sı tehlikeli görülmüştür. Vapurun de- vi mahsullerinden yüzde üçünü Tür' 
mirinden istifade edilmek üzere aske- Hava kurumuna terketmeği büyük vı 
r1 fabrikalar tarafından satın almaca· samimi tezahürleı: arasında kararlaş-
ğr söyleniyor. tırmıtlaııdır. 

Y ankesicilerde mesl~kdaşlık hatı 
Geçenlerde Paris futbol sahaların

dan bir çok tuhaf bir hadiseye 
sahne olmuştur. Bu hadisenin kahra
manı bir futbol meraklısıdır. 

Banka memurlarından Piyer Kor
doniye mensub olduğu kulübün bir 
maçını seyre gelmişti. Maç çok heye-
canlı bir tarzda cereyan ettiği halde, 
o boyuna dostlarından birinin yan ce
bindeki kıp kızıl ipek mendile bakı· 
yor. ve bu zevksizliğine fena halde i
çerliyordu. Kızıl mendilli dostu ise, 
kendini maçın cereyanına bırakmış, 

kendinden geçecek derecede oyunu 
seyre dalmıştı. 

Kordoniye maçı ağız tadiyle ve a
zab çekmeden seyretmeğe azmettiği 

için, arkadaşına sezdirmeden ya 
bindeki mendili çekip almış. Falc 
bu işi yapar yapmaz, karşısına, el. 
de bir para cuzdanı tutan biri dı 
rek "Ben meslekdaşlarımı so 
demiş ve cuzdanı Kordoniye'nitı e 
sıkıştırıp uzaklaşmış • 

Neye uğradığım şaşıran Kord0 

cuzdana dikkatle bakınca, bunutl 
di cuzdam olduğunu hayretle gö 
Anlaşılan yankescci, Kordonir: 
cuzdanmı aşırdıktan sonra, oııutl 
ka birinn ~endilini aşırdığını 
müş ve yanhşlıkla bir meslek~af~ 
cüzdanını çarptığına hükmetcıllt 

!etli yankeseoi 1 
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KİTABLAR VE 
ENDİŞELERİMİZ 

insanlar meselelerin hal çarelerini kendi fiilleri ve 
ha!Csasiyetlerine uygun olarak ıesbiı etmek imkunla
rını kiıablarda ararlarken bir taraf tan akıl bir taraf
tan da zaruret giinün birinde en muvafık yolu bulup 
kendilerine gösterecektir. o zman mütefekkir ae al
danmak ve aldatmak ayıbından kurtulacak, insan
i.ar da kitablarda endişelerine cevab aramak Me
tinden belki vazgeçecekler. 

t k 
Db~tarı ile münaıebetlerimizde 

e ır gay ''d · h k e gu erız : Her yerde 
'-er eıte enditelerimize makeıle; 
uulınak o· ~ l 1 . b: ımagı ınetgul eden mese-
.; erı ızzat halletmek zahmetine •\anan pek azdır. Onu ba~kaları
~ ~ra~mak daha külfetsiz oluyor. 

1 
e . aıkalarmm bulacakları hal 

ça_re erınden kendimizin temin ede-
IDıyec ~· · · · 
beki 

~gımı~ı bıldiğimiz faydalar 
erız; çunkü . 

:Veya hükmü ~e~eceklerı karar 
b ·• d. n lehunızde olması ta 

u . ır. Dostluklarımız bu 'ht" . ." 
zerıne bina d'Jd" w. • • ı ıyaç u
C:l'" • · e 1 ıgı ıçın en çok aev-
ıgıınız doıt b. . 

bize kend· '. ~zı en iyi dinliyen ve 
len doıttu':.1ız De~. ~·~~tmesini bi
C!e kal b ı egıııklıgı sevmemiz 
• , a a ığı ar 
ileri gelir F d aınatnız da bundan 
dini arar · elr • baıkalarında ken-

' on ardan 'h . . k Yan feylere zı nını urcah-
k cevab beki c·· .. 

ıne , konuıın k .h . er. oruf· 
•Özünden vey: h~z tıyacı batkasmm 
ınaktan değil Y 1 tırundan zevk al-

. ' a nız o tı.dd ı· 
rureti tatmin etmek e! ı ~a-
den doğmuıtur. ınecbunyetin-

. Bu en~İfelerin mahiyet• h 
d .. 1. ı akkm-

a ıoy ıyecek pek az • -'- . 
s'' d • f~aıyete 

ore eğittikleri de maluınd 
k t .. ur. Fa-

k
a nıuıterek bir noktalan var k. 
IYJnet ve eh . . . . ı, 

1ı ol emıyet ıtıbarıyle fark-
dukları halde he • k f 

•Yni k psı, a amızı 
rünı.. .~vvetle deıerler. Zaten önı-

uzu endişe} · · 
inalda • • erımıze ceva.b ara-

. ~eçır.•z ıniyiz ? Fikri ol
auıı, hıaaı olsun, ruhi ahli.k~ b d'" 
olsun h · .. ' 1

' e 11
• a· er dunagın takıldığı bir en-

ıte vardır ve hiç birimi b h . z unu 
emcınalerimize bildirmek 1 

aan , on ar-
tiy cevab ve İmdad beklemek ih

acına mukavemet edemeyiz. 

Kitablar d b 'h • a u 1 tıyacı gidermek 
arzusuna 
h. 

1 
sonunda ilet oldular. Ma-

ıyet eri itibar. l 1 
kadde • ıy e o malan da mu-

rdı. Herhangi b. k " . 
sözünd ır ımaenın 
dmı en, ~ahud huzurundan • yar

Ulnan ınaan t b' • 
bir çe "d . • a ıatıyle, batka 

ıı endıteni h .. 
kitabtan k . . n ma ıulu sayılan 

endıaı için h 
bekliyecekti . al çareleri 
V · Nıtekiın .. 1 ld e bir e•n • oy e o u. 

'""" ob' k hakeme ebneJc Je tif surette mu-

ne gör h ' ona aıli kıymetl-
e Pa a b' 

Yavaı kalk . ıçınek adeti yavaş 
ne fik' dtı, bırkaç ihtiıas sahibi-

' ıraaın . o· ~ ına ınhisar etti. 
unagıınızı rne 1 

lere k "t hl fgu eden mesele-
ı a arda b 

rakı d ceva aramak me-
a zamanla .b . .h l geçird' E garı ıstı a eler 
ı. ••sen b 

tarihi L d u merak edebiyat 
aa ar e k.d. 'k· s 1 ır. Hatta onu mu-

adı ıye tatbik ederaek 
beıeriyet ka-

ar eski olduğuna hükm d'l b·1· 
Mu "ki . e ı e ı ır. 

b 
11 

' endııemizi ızhar etmek 
ona Ao:ka} • 

-ı arının da · ti' ::. ı_ ri ıı r- etmele-
ne Yardırn edecek b" k'l inek ih . ır fe ı ver-

endi tıyacından doğmuttur. Bu 
li ~ her §eyden ziyade hissi idi. 
e at~a kitabın, daha doğrusu yazdı 
serın ilk d . 1 • . e d' evır erınde, aynı çeıid 
n ııeye makeı aranmı•br. N 

b ,. azm, 
U arzu k . . Ya uvvetle cevab verdiği 

ıçın p k 
etti. e çabuk yayıldı ve inkitaf 

h 
Eaaıen ahenkle ifade edilen 

er hiı •ey f'k" h. • d" 1 . . a ı ır, ıssı en ışe eri-
mızı fevk ı · d b" 
•e beıler. 

a a e ır kudretle okıar 

Tefekk·· ·· · 1 urun ılerilemeıi ve geniı-
erneıiyl ~ " d. d h " en ııe,, ye yeni bir kapı 
b~ b a h~çıldı. Din, ahli.k, felıefe gi
- ba •.slere dokunan eserlerin dai-
-.a aaıt dim wl b. • 

lar. Çünkü ezeli sanat kanunları ya
nında bir de moda kanunlar var• 
dır : Enditelerine cevab arıyanla
rın bu ikincilere takılıp kalmaları 
mukadderdi. 

Ahlak itlerine dokunan "endiıe,, 
ler ise ıon zamanlara kadar kitab· 
larda pek zengin sahalar bulabildi
ler. On dokuzuncu asır bunların ta· 
rihiyle doludur. Fevkalade genit 
bir edebiyatın doğmasına yardım 
ettiler: "arz ve taleb,, kaidesi, &a· 

natta da, fikirde de, yazanla oku
yan arasında da ayni kuvvetle ha· 
kimdir. Kaygularımızı dikkatle din
liyen dostlar bulmak için naııl bir 
çok fedakarlıklara katlanırsak ve 
bu fedakarlıkların cazibesi nasıl bi
ze bir çok dost edinmek imk&nmı 
verirse ahlak meıelelerini inceliyen 
eıerlere kartı insanların gösterdi
ği alaka da o derece bol bir ede
biyat vücude gelmesine ıebeb olur. 
Evet, on dokuzuncu aıır bu ba· 
kımdan pek feyizli sayılır 

Fakat artık o çeşid endişelerden 
kurtulduk gibi. Artık kendimizi 
baıka "endiıe., lere verdik. Bunla· 
rın mahiyetleri ise, yamandır. Eıki
ler, ıimdikilerin yanında bir genç 
kız hulyası kadar masumdu. Bat· 
ka bir tabirle az çok "gratuit'' 
endiıelerdi. Bugünküler doğrudan 
doğruya hayatımıza, yani can da
marımıza dokunuyor. Dünya itleri 
arbk birkaç lciıinin iıi olmalit.aiı çı

karak bütün beıeriyeti ekmek me
selesi gibi, daha doğruıu ekmek me
selesi teklini aldığı için ilgilendiri
yor. Bu meselenin hal çareıi ne, ha
kikat nerede, giriıilecek yol hangi
sidir ? lıte be,eriyetin, cevabını 

her yerde ve her şeyde aradığı yeni 
kaygusu. Ve ıimdiye kadar onu 
kurcalı;yan endi~elerin hiç biri bu
nun kadar gcniı, ,ümullü, ~orkunç 

olmamıttı• 

Onun kitablarda, daha doğrusu 
edebiyatta gördüğümüz akisleri 
hayret verici bir ,ekil aldı. Bugün 
estetik, sanat, ahlak bahislerine 
ancak birkaç edib ıadık kalrnııtır. 
Her memlekette edebiyatm en can· 
lı, fikir ve kültür b~krınmdan en 
zengin mümessilleri kendilerini bü
tün beıeriyeti saran aosyal ve dola
yısiyle siyasi meaelelere vermi.1 bu
lunuyorlar. Hatta garjb bir tesadüfle 

hadiseler, edebiyat mesleğine yal
nız birer sanatkar, birer fikir ada
mı olarak girmit muharrirlerden 
bir çoğunu bile bu ana bahıi yeni 
eserlerinin esaı temleri olarak a). 

mağa mecbur etmiıtir. Denilebilir 

ki bugünkü tefekkür, beteriyetin 
sosyal meıeleıiyle, açıkça söylemek 
lazımsa ekmek meselesiyle meıgul 
olmaktadır. Politikanın milletler öl-
çüıünde ekmek ve hayat meselesi 
olduğu hatırlanırsa mahiyeti itiba
riyle bu gibi kaygulardan uzak bu
lunduğu zannedilen edebiyatın da 
nihayet, yine bir nevi "arz ve ta
leb,, kaidesine uyarak umumi cere-

GARPTA 

Fikir hareketleri 

Tarih kltablar1 
hakkında 

Alman· Fransız 
anlaıması 

Berlin ve Paris hükümetlerinin 
manevi müzahareti altında toplanan 
alman ve fransız tarihçi ve tarih ho
caları komisyonu, uzun münakaşa ve 
müzakerelerden sonra enternasyonal 
münasebetlerde henüz benzeri görül
miyen bir karara varmışlardır. Bu ka
rardan maksad, her iki memieket mek
teblerindeki gençliğe tarihi, öbür 
memleketi yanlrf ve fena tanıtacak 

şekilde okutmak adetini ve böylece 
Fransa ile Almanya arasındaki müna
sebetleri zehirliyen unsurlardan bi
rini ortadan kaldırmaktır. Lcs Nouvcl
lcs Litteraires gazetesi bu anlaşma 
hakkında neşrettiği dikkate değer ma
kalede aşağıdaki tafsilatı veriyor: 

Takib edilen usul pek sadedir: al
man ve franstz profesörleri, gerek al
man, gerekse fransız mckteblcri tarih 
kitablarının münazaalı hadiseler hak
kındaki tdsirlerini karşılaştırmışlar 
ve iki tarafı tatmin edecek bir mütc
vassıt şekil bulmağa çalışm17lardu. 

Bu suretle devam eden çalışma ne
ticesinde kararlaştırılan 39 tekliften 
bazılarını gözden geçirelim. 

Komisyon, fransız inkılabı bahsin
de inkılabın, "milletlerin kendi mu· 
kaderatına hakim olmaları esası'' gibi 
bir esas ortaya attığını "tatbikatta na
sıl tahakkuk ederse etsin'' kaydiyle 
kabul eylemiştir. 
Anlafmanın en 'tipik" noktalan 

1870 ve 1914 harblarına temas edenle
ridir. 

1870 harbı meselesinde komisyon, 
kavganın başlamasından az evet üçün· 
cü Napolcon ve Bismark tarafından, 
Fransanın teminat istemesi gibi, Ems 
telgrafı gibi giriılen te,ebbüaler neti
cesinde fransız ve alman milletlerinin, 
hakaret gördükleri kanaatiyle savaşa 
gi.rdiklcrinc hükmetmiştir. 

Büyük harbın mcsuliyeti meselesin
de ise komisyon aşağıda hulba etti
ğimiz hükümlere varmıştır: 

"Elde mcvcud vesikalar, hiç bir hü
kümet veya millete bir Avrupa harbı 
çıkarmak hususunda evelden verilmiş 
kati bir karar atfcdcmez. Buna mu
kabil muhtelif devletlerde harb arzu
su mcvcuddu.'' Böyle olduğuna göre 
mektcb kitablarında itimadsızlığın en 
yüksek dereceye vardığını, hükümct· 
terin harbtan kaçınılamıyacağz hak
kında kanaat mcvcud olduğunu ve her 
kesin, karşısındakinden şüphe ederek 
harb tehlikesine katlandığını yazmak· 
la iktifa etmek makul olur. 

Fransızların bu noktadaki ihtirazi 
kayıdları funlardır: Alman yanın harb 
arzusu en tesirli bir amil olmuştur. 

Diğer taraftan orta Avrupa impara
torlukları "zamanın kendi aleyhlerin
de olarak geçmekte" olduğu kanaati
ni beslemişlerdir. 

Almanların ihtirazi kayıdları ise 
Poincare ve İsvolski'nin ''mütereddi 
politikasını" ileri sürmüşlerdir. 

Saraybosna suikaadı meselesinde 
komisyona göre alınan tarih kitabları 
Bclgrad hükümetinin mcsuliyetini 
mübalaga, fransız tarih kitabları ise 
Sırbistanın bu işte oynadığı rolün ehe 
miyctini aztltmağa teşebbüs etmişler
dir. Fakat komisyon, Avusturya tara
fından harb i18n edilmesinin bir bata 
olduğunu ve Almanyanın bu hatayı 
önlemek için hiç bir şey yapmadığını 
kabul etmiştir. Alman murahhasları 

memleketleri lehine, harbın başka ül
kelere sirayet ctmiyeccği kanaati 
mevcud olduğu yolunda bir mazeret 
ileri sürmüşlerse de fransız murahas· 
tarı bunu pek makbul bir mazeret o
larak kabul eylcmcmişlcrdir. 

Belçika bitaraflığının bozulmasına 
gelince alınanlar buna karşılık olmak 
üzere Yunanistan bitaraflığının bo
zulmasını göatcrmiılcr ve fransızlar, 
Venizelos'u Yunanistanı işgale izin 
vermiş olduğunu ileri sürerek iki ha
dise arasında münasebet olmadığını 
söylemişlerdir. rn ag arı ıle alakalandır-

lf olmaları İtaret tt' w. 'ht' 
cın idde . . .. e ıgım ı ıya-

d 
1 .__,.tını goıtermez mi 7 Onlar-

a, IUU&mı • J 
aurl d z~ ıt etımeğe yarar un-
nıiz:rh;:' zıyad~ ıahsl meaeleleri-

. b 1 Çarelerı aradık. Bu çarele-
rı u anlar da ld dir ki 0 u. Ve olduğu için-

anyanların ıa . tile v 
dı Daha YIH gıt çe çogal-

. sonraları bir d . idi k' zihni ın 
1 

evır ge ı 
tik ve ,a:ı~u eden bir takım est~
akseder : b~eselelcri kitablara da 
IDodalar~ 1~ çok . fikir ve sanat 

yana kapılması, zamanımızın en zi

yade dikkate değer hadisesi sayılır. 

Beteriyet de, yeni enditeıine yi

ne kitablardan cevab arıyor. Yine 
kitablar ona, ba,ka bahislerde ol
duğu gibi, birçok yollar gösteriyor 
lar. lnaanlar, meselenin hal çarele
rini kendi meyilleri ve hassasiyetle
rine uygun olarak tesbit etmek im
kanlarını kitablal'da ararken bir ta
raftan akıl, bir taraftan da zaruret 
günün birinde en muvafık yolu bu
lup kendilerine aöıterecelderdir. o 
zaman tefekkür de aldanmak ve al
datmak ayıbından kurtulacak, İn• 
&anlar da kitablarda endişelerine 
cevab aramak adetinden belki vaz 
geçecekler. 

Almanyanın tamirat hesabına verdi
ği paranın yck\inunu tcsbit hususun· 
da komisyon müşterek bir karara va· 
ramamışttr. Fransızlara göre Fransa 
ya verilen para ancak gördüğü .za. 
rarların üçte birine tekabül etmiş. 
Kıymet . tahmini işlerinde ne derece 
keyfi hareket edildiğini göstermek i
çin fransızlar meseli Sarrc madenleri 
kıymetinin 1924 de Almanya tarafın
dan 1.040.000.000 altın mark olarak. 

urenıesıno aebeb oldu-
Reıcul Nuri DARAGO (Sonu 8 inci sayfada) 

Sinema ve Edebiyat 
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Sinema kımıldanmadan 
yapılan bir seyahattir 

İ nsan zekası sinemayı icad ede-
li kırk iki sene oluyor. Fakat 

sinemanın insa~ ruhu üzerindeki tc• 
sirlcri bilhassa son on aencdenberi gö
rillmcktcdir. Yaptığı heykelin cazi
besine tutulan Pygmalion gibi insan 
da yaptığı makinenin tesirinden ken
dini kurtaramamıftır. İşte asrımızın 
sıkıntısı insan ruhu ile bu ruhun 
mahsulü olan makine arasındaki an
laşamamazhktır. Makinenin lehinde 
ve aleyhinde çok şeyler ıöylcndi. Bu
rada onları tekrarlıyacak değilim; 
maksadım sadece mükemmel bir ma
kine olan sinemanın edebiyata nasıl 
müessir olduğunu, onu nasıl değiştir
diğini anlatmaktır. 
Sinemanın en rağbette olan, en çok 

takib edilen ?ir sanat olduğunda şüp
he yoktur. Bılhassa Amerika gibi nü
fus kesafctinin çok olduğu memleket
lerde bu rağbet göze çarpmaktadır. 
Bu rağbetin, bu alakanın sebebini a
çığa çıkarmak güç bir şey değil. Ev
vela sinema diğer bedii eğlence yerle
rine nisbctle daha ucuzdur, ıonra halk 
nisbeten ·az bir para ile mütenev
vi bir zevk temin edebilmektedir. Si
nemaya giden kimsenin kulağı musi
kiden, gözü beyaz perde üzerinde 
yckdiğcrinl takib eden hayallerden 
ayni zamanda zevk alır; muhayyilesi 
yorulmadan komik veya trajik bir 
hayatın aşinası olur. 

Georgcs Duhamel ne kadar aley
hinde bulunursa bulunsun (1] sinema 
ı.günün en hakim, en canlı sanatıdır. 
Sanatın en mühim gayelerinden biri, 
belki en mühimi de, bedii z:cvk vası
tasiyle tuuru, intifai alakalardan sö
kerek hayatın verdiği sıkıntıyı unut
turmaktır. İnsan sinemada asgari cc
hidle azami zevki, en büyük unut· 
mayı temin edebiliyor. 

K aranlık bir sinema salonunun 
içerisinde bulunduğunuzu ta· 

savvur ediniz:. Ruhunuz musikinin 
ritmi ile ayni tempoda. Gözleriniz 
uyanık bir rüya görür gibi beyaz per
de üzerindeki müteharrik hayalleri 
takib etmekte. Hiç bir zihni cchidde 
bulunmuyorsunuz, bununla beraber 
gözleriniz önünde ya~yan hadisele
rin uyandırdığı heyecanla içiniz tit· 
ri_Yor. Halbuki okumak, büyük bir 
dıkkat cehdi ister. Evvela kelimele
rin manasını anlamak, sonra o mana
ları bir düşünce lialinde kavramak, 
veya bir cümlede gizli bulunan irnaji 
cclbctmek icab etmektedir. Tiyatro, 
metne aktörün jestini ve sözünü ila
v_e .etmek suretiyle zihnin bu faaliyc
tını bir dereceye kadar basıtlcştirmi
yor değildi. Fakat bir dereceye ka· 
dar diyorum, çünkU tiyatro mantıki 
!es~lsülU, binnctice zihni cehdi gene 
ıstılzam ediyordu. 

Musikiye gelince; musikinin ifade 
v~ tebliğ vasıtası ritm ve ahenk oldu
ğ~ndan tamamen fiziyolojiktir, yani 
zıhni bir cehdi icab ettirmektedir. 

Sonra herkes musikişinas değildir 
v~ musiki ancak müphem şeyler tcl
kın eden bir sanattır. Zaten çok kim
ıe musikiyi dram için, dans, sinema, 
aşk ve yemek için bir yardımcı telak
ki eder. Biiyilk bir anlayıf istiyen 
resmi, mimari '"~ hcykeltraşiyi ise 
burada zikretmeği zaid bulurum. 

Sinemada if dcğifiy'or; koltuğunu
za gömülüp gözlerinizi açık l:ıulun
durnıaktan başka yapacağınız şey 
yoktur. Zihni faaliyet en kolay fiile: 
yalnız bir hassanın, en kullanılan 
hassanın uyanınk tutuluşuna irca o
lunmuştur. Düşünecek hiç bir şey 
yok,. h:r §ey göz önünde. Scyahatın 
vcrdığı zevk ve nefelerdcn biri de va
gonun veya otomobilin pcnceresin
~cn manzaraların akışını scyrctmck
~r: Dekorlar kendiliğinden ıize gc
Jır, ve çiçekler nasıl kokularını dö
kerlerse onlar da ruhunuza öylece 
huiyalar serper. 

S i~eına kımıldanmadan yapılan 
bır seyahattır. Çünkü sinema 

yalnız ~i~ ~ğlence olmakla, yalnız 
z~vklcnrr.ızı ve itiyadlarımızı değiş
t~~cklc kalmıyor, aynı zamanda ar
tıs~ık faaliyetlerimize dt derin bir 
tcsır yapıyor. 

Yaratrcı sanatkar ve yaratrlan eser
lerle ha~. başa kalan amatör, hiç bir 
zaman kutlcdcn tcc•ı"rüd etmiş_ de~il-

(1) G. Dubımıİ- Scinea de /a viı /ucun . 
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~ Sinema yalnız zevklerimizi ve § 
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kalınıyor a y n ı zamanda 
artistik faaliyetimize de 

--------------- • -yapıyor tesır --------- ----ıuır" 
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dir. Wagner'in bir dramını tek başı
na olduğu halde kendi huzurunda te
maşa sahnesinde göstertmek gibi ka
çıkça bir sefahate mübtcla olan Bav
yera kralı Louis bile malQl zekisiyle 
bir hüküm verebilmek için evvela 
kendisinde bir kütle, bir halk zihni
yeti yaratmağa mecbur oluyordu. 

Seyirciye taallfik eden bu fikir ya
ratıcı için de mcriyetini muhafaza et
mektedir. Sorbonnc profesörlerinden 
(Lalo) nun dediği gibi : ''hangi sa
natkar vardır ki zevkleriyle en ziya
de inzivaya, terbiyesi ve iktidarı ile 
en çok kibarlığa mail bulunsa bile 
bir halkı tahayyül etmiş olmasın.,, 

Binaenaleyh dram muharrirleri ve 
romancılar, eski tiyatronun formülle
rinden bıkan ve bedir terbiyesi sine
mada teşekkül eden halkın temayül
lerine makea olmağa çalı,mışlar, sine
manın proıcdelcrini sahne eserine ve 
romana tatbik etmekte tereddüt göa
tcrmemişlcrd ir. 

Sinemanın ilk tesirinde kalan ede
bt sanat, tiyatro olmuştur. Bin dokuz 
yilz yirmi beşten sonra tablo halinde 
tertib olunmuş bir çok piyesler görül
meğe başladı. Her tablo müteakib tab
lolara itibari bir bağla ilişdiriliyor
du. 

Dram müellifleri artık karakterle
rin ve ihtirasların tahlili ile bir te
sir yapmağı dUftirunüyorlar. Çünkü 
bugünkü orta adamm ne kesesi, ne de 
yorgun dimağı uzun tasvirleri kaldı
rabiliyor. Binaenaleyh bugünün hal
kı tiyatroda bile ancak eğlendiren ve 
yormıyan bir manzara arıyor. Başlan
gıcı, sonu, mantrkt teselsülü olan bir 
piyes mi vücuda getirmek, bir entrika 
mı tertib etmek, karakterleri mi ince
lemek, ihtirasları mı geliştirmek isti
yorsunuz? Boşuna yorulacaksınız. 
çünkü sizi takib için girilecek şuuru 
bulamıyacaksınız. Artık dikkatimizi 
teksif etmeğc kabiliyetimiz yok; an
cak gözlerimizi, tesbit edebiliyoruz. 

Böylece en değerli, en ünlü muha
rrirler dramatik piyeıtcn yani tiyat
rodan spectaculairc piyese gcçmcğc 
mecbur kaldılar. Halkın Müzik Hola 
gösterdiği rağbet buna delildir. Bu· 
gün büyük ~chirlcrin seyircisi mali
dud olan bir iki sahnesi müstesna, bü
yük tiyatro müesseseleri sirk numa
ralariyle başlayıb klasik sahnelerle 
nihayetlenen melez programlarla do
ludur. Comcdic Française'in meşhur 
artistlerinden Madam Cccile Sorel'i 
bir Müzik Hol sahnesinde görerek 
hayrete düşmemeli, Müzik Holde de 
sinemada olduğu gibi düşünmegc, ka
fayı yormağa lüzum yoktur; gözler 
önünde sahnelerin tcvalisi klfidir. 

Suud Kemal YETKİN 

rçludurlar. Rağbet gören uslubun ta· 
yanı dikat tarafı, yalnız viıucl unsur
ları ihtiva etmesi değil (çünkil evvel• 
cc de imajlı, picturalc üslub kullanan
lar vardı), fakat bu imajların tesadü
fi ve gayri mantıki bir karakter gös
termesidir. Tesir, beyaz perdede gö
rillen tablolarda olduğu gibi, bckle
nilmiyen tesadüflerden gelmektedir. 

Bir Amerikalı fantezisinin doğur• 
duğu bir vakanm şu tasvirine bakın f 
"Başka bir defasında Amcrikaya 

"bir Panter getiriyor; Panter vapur
"da kafesinden kurtuluyor; yolcuları 
"kabinelerinde hapsetmek llzım ge· 
"liyor; Güverteden güverteye takiö 
''edilerek dch~tli bir korkuya tutu• 
"lan hayvan nihayet korkuluğun üs
"tündcn denize atlıyor. Derhal dört 
"köpek balığı onu bir vatcr polo topu 
"gibi birbirine fırlatıyor, ve denizin 
"üzerinde bir kan lckcıinden ba~ka 
"bir fCY görülemiyor ... ,. 
Yalnız hareket tasvir eden, en uzati 

imajları yckdiğcrine yaklaıtıran di· 
namik, "filme" bir üılub, muhayyele· 
si dehşetli bir süratle döndüğü için 
arzın bütün safhalarını iki yilz elli 
sayfalık bir kitabın içine stkıştırıve· 
ren parlak bir seyyahın üslubu. [1] 

Mecmualarda ve gazetelerde dra• 
matik edebiyata, pgikolojik uzun tah• 

lillere verilen yer daralıyor; büyülıi 
anketler, röportajlar artıyor, mücer

rcdden müşahhasa bir akın batlryor. 

İçinde yaşadığnnız asra tam zıd bir 
asır aramak icab etse, tcreddildıüz 17 

inci asrı zikredebiliriz. Bu asrın De· 
kartçı amatörü, fikirlere olan h,ayran· 
lığı ile nasıl tanınmışsa, yirminci u
rın sanatkarı ve amatörü de müşahha· 
sa ve imaja olan aşkı ile tanınmıştır. 

Müfrid rasyonalizmin, şiir havasını 
dağıttığı nasıl muhakkak ise, müfrit 
''cincmatisme" in de insanı irade ve 
tefekkürden uzaklattırrp otomatizme 
yaklaştırdığı öylece muhakkaktır. 

Hüküm vcrmcğc ne lüzum var. Ha· 
yatta her şey baş döndüren bir hızla 
ilerliyor. Kendisini sürata kaptıran 

bir asra sinemadan daha uygun bir 
sanat tasavvur etmenin imkanı var 
mı ? 

İyi veya kötü, sinema, bugünkil 
standard adamın yegane sanatıdır. 

Suud Kemal YETKiN 

(1) Pau/ Morand. Ritn quı la Terr• 

Bu yıl Nobel edebiyat 
mükôfatlnın namzetleri 

kimlerdir? 

R oman da sinemanın tesirinden İsveç akademisi ırı ikinci tctrinde 
kurtulamamıştır. R=-~bet gören bu yılın Nobcl edebiyat mükifatmı 

bütün eserlerin filme alındığını gör- kazanmıf olanı ilan edecektir. 
müyor muyuz ? Bu hal, kitabın bir İavc~ gazetelerinde bir çok tahmin
filım gibi tasavvur olunduğu zannını ler yapıioıaktadır. Bir çok adlar ara
bizde nasıl · uyandırmasın ı (Julea sında iki kişinin adı bit..ıassa bir kaç 
Romainı) in Donogoo Tonka'aı filim yıldanberi tekrarlanmaktadır. Bunun 
gibi tasarlanan romanlara güzel bir biri ~inlandiyalı edib Sillanpai, öbil· 
örnektir. . rü de fransız adakemi azaamC: ın bü-
Artık kompozisyon içcrden değil yük muharir "c şair Paul Valcry'dir. 

dışardan, hiılcrin tahlili ile değil jest İsmi geçen namzedler arumda in
lerin ve tavurların tasviri ile yapılı· giliz muharriri Robert Gravee vardır. 
yor. Sahne eserleri gibi romanlar da Bu ut, Nobel mUJ-lfatında iLJc defa 
tablolar halinde vücudc getirilmekte- adı geçen bir edibtir. 
dir. Çünkü okuyan kimae, göz mu- Fransızlardan, Roger Martin du 
hayyclcnin yerini aldığı zaman, zevk Card'da bahsin mevzuunu ~)kil edi
alıyor. Üslubdaki bu viaucl karakter yor. 
yeni edebi neslin eserlerinde daha Çekoslovaklarr, Karcı Çapd. danl
ziyad .. göze çarpmaktadır. Bir çok markalıJarı Johanncs V. ]ensen ile, 
romiuıeılar 'öhretlcrini, imajların o- fair, Eseyit ve mütercim Valdcmaı 
yununda gösterdikleri kabiliyete bo- Rördam teınwil etmektedir. 



Kamutay dün toplandı 
encümenler seçildi 

Reisler ve azalar arasında 
bir detiıiklik yoktur 

esash 

(Başı 1 inci sayfada) 
.,Bele ve teşkilatı esasiye encUmenin

den Ahmed İhsan Tokgöz Divanı mu
hasebat encümenine, 

İktısad vekiletinc tayin olunan Şa
kir Kesebirden inhilll eden İktıaad 
encümeni reisliğine Rahmi Köken 
(İz:mir), üyeliklerine de Bekirkaleli 
(Gazianteb) ve Maliye encümeninden 
İzzet Akosman (Afyon). 

Maarif encümenine dahiliye encü-
meninden İzzet Ulvi Aykut, . 

Sungur Yoziat. İbrahim Necmi Dil
men Burdur, Ahmed Cevad Emre Ça
nakkale, Nabi Rıza Yıldırım Çorum, 
Haydar RUttü Öktem Denizli, Nafiz 
Dwnlu Euunun, GeMral Refet Bele 
tıtanbul, Hamdi Oürwoy lıtınbul, 
Hayrullah Ergin İstanbul, İbrahim 
Grantay Kastamonu, Nuri Tamaç Kas
tamonu, Ferruh Güp,Up Kayaeri, Ha· 
ıim Börekçi Xırtehir, Muetafa Halid 
Uner Konya, Memed Erten Maraf, 
Hilmi Çoruh Mardin, Hüsnü Kitapçı 
Mutia, Ahmed ltiaan Tokgöı Ordu. 

Gümrük ve lnhiaarl.ar 
Divan kltipliğine ıeçilen Kemal U

nal (İıparta) dan inhilal eden maliye 
encUmeni mazbata muharriliğine Mus
tafa Önsay (Çankırı), encümenin kl· encümeni 
tiplitine Emin Draman (Yozgad), İsmet Eker Çorum (reiı), Sadettin 
Nafıa encümeninin mUnhal azllığma Uraz İıtanbul (mazbata muharriri). 
iktıaad encümeninden Eşref .Demirel Sabiha Gökçül Bahkeair, Nafiz Aktm 
,(Ankara), Amaaya Dr. Muhar Ocrmen Aydın, 

Te9kilatı esasiye encümeninin mUn- Nuri Göktepe Aydın, Dr. Emin Ce
hal azllıklarına İsmet İnönü (Malat- mal Suda Bolu, Dr. Ki.zım Samanlı 
ya), Dr. Refik Saydam (İstanbul), Denizli, lstamat Özdamar Eskitehir, 
Muhliı Erkmen (Bursa). Ali Dikmen Kocaeli, Bediz Morovı 

Ziraat encümeni başkanlığına bildce Konya, Ömer Dinç Kütahya, Abdür
encümeninden Faik Kaltakkıran (E- rczzak Şatana Mardin, Dr. Hüseyin 
dime), ve divan üyeliiine divanı mu- Avni Ercan Muğla, Naki Yücekök 
hasebat encümeninden Ali Rıza Özenç Muf, Memed Gilnefdofdu Samsun, 
1eçilmittir. İbrahim Mete Seyhan, Hulfiai Oruc-

EncUmenler intihabı neticesi fUdur: oğlu Sinob, Danit Eyipoğlu Trabzon, 
j4dliye encümeni Ekrem Pekel Yozgat. 

Münir Çağıl Çorum (reiı), MUmtaı Hariciye encümeni 
Ölıı:men Ankara (mazbata muharriri), Hasan Saka Trabzon. (reiı). Nec· 
Fuad Sirmen Erzurum, Numan Aboy mettin Saöık Sıvaa (mazbata muhar
Antalya, Tevfik Arıcan Antalya, Os-· riri), Şerif llden Kastamonu, Falih 
man Niyui Burcu Balıkesir, Örğe Rıfkı Atay Ankara, Dr. Cemal Tun
Evren Balıkesir, Atıf Akgüç Buna, ca Antalya, Cevad Abbaı GUrer Bo
Sadettin Ferid Talay Bursa, Şeref lu, Haaan Cemil Çambel Bolu, Dr. İb
Aykut Edirne, Abdillhak Fırat Erzin- rahim Tali Öngören Diyarbekir, Zeji 
can, Dr. Sami Ali Dilemre Erzurum, Mesut Alsan, Diyarbekir, Fuıl Ah
ömer Aıım Aksoy Gazianteb, Hamdi med Aykaç 'Elaziz, Gl. Pertev Dcmir
Ongun İçel, Dr. ŞilkrU Şcnozan Ku- han Erzurum, Selih Cimcoz İıtanbul, 
tamonu, Huan Ferit Perker Kayseri, Halil Menteşe İzmir, Gl. Muhiddin 
Retid Özso~ Kayseri, Hasan Hayri Akyüz Kara, Hüıeyin Rahmi Gürpı· 
Ten Kocaelı, Ragıb Akca Kocaeli, nar Kütahya, İbrahim Süreyya Yiğit 
Refik İnce Manisa, Muhiddin Baha Kocaeli, Hikmet Bayur Manisa, Ki-
Para Ordu, Fuad Gökbudak Urfa. mil İrdlep Nigde, Yahya Kemal Be-
'.4.rauhal encümeni yatlı Tekirdağ, Nurm Poroy Tokad. 

Gl. lhaan Sökmen 'Giresun (reis), lkıuad encümeni 
Ziya Karamürsel latanbul (mazbata 
muharriri), Meliha Ulq Samaun, 11-
mail Hakkı Mumcu Am...ya, Tayfur 
Sökmen Antalya, Hayrettin Karan 
Balıkesir, Muatafa Fehmi Gerçeker 
Buna, Akif Akyüz Çoruh, İban 
Kurtkan Çoruh. General Şef Lir Tür
aaıı Denizli, Mehmed §ahin Guian
teb, Şevket Erdoğan Gümüpne, Ali 
Barlas İıtanbul, İbrahim Demirabry 
laparta, Ömer Küntay Karı, Kanalet· 
tin Olpak Kocaeli, General Osman 
Koptagel Malatya, İsmail Çamaf Or
du, Mehmed Ali Kurdoğlu Siird, Şev· 
ki Süaoy Siird, General Akif Öztekin 
Erdemıil SıYu, Ziya Batara Sıvas, 
Süleyman Sırrı Gedik Trabzon, Münib 
Boya Van, Raif Dinç Zonguldak. 

Büdce encümeni 
Mustafa Şeref Özkan Burdu.r (re

iı), Mükerrem Unaal !aparta (reiı ve
kili), Raif Karadeniz (mcÜbata mu• 
barriri), Fakihe Öymen latanbul, 
Yahya Galib Kargı Ankara, Enw-r A
dakan Balıkesir, Dr. Muıtafa Cante· 
kin Çorum, Eyub Sabri Akgöl Çorum, 
Rüttü Bekit Diyarbekir, Tahsin Berk 
Eluia, Gl. ~li Hikmet Ayerdem 
Gazianteb, Durak Sakarya GümÜIJ&ıle, 
Gl. Kazım İnanç İzmir, Hüsnü Ça
kır hmir, Nahid Kerven Kayseri, Şev· 
ket Ödül Kırklareli, Moemed Seyfeli 
Kırtchir, Naim Hazım Onat Konya, 
Osman Taner Malatya, Alaeddin Ti
ridoğlu Maraf, Turgut Türkoğlu Ma
niaa, Şevki Çiloilu Mut, Şükrü Ata
man Muf. Hamdi Yalman Ordu, Ge
neral Naci Eldeniz Seyhan, İsmail 
Mü.tak Mayakon Siird, Raaw Bata· 
ra Sıvaa, Remai Çiner Sıvaa, Süreyya 
Genca Tokad, Sırrı İçö7. Yozgad Re
ceb Zühtü Soyak Zonguldak. 

Dahiliye encümeni 
Cemil 'Uybadın Tekirdıf(mı), E

tem Tuncel Samsun (.reis vekili), 
Şükril Yaım Çanakkale (mazbata mu
harriri), Hürrem Ergun Tokad, Eaad 
Urat Amasya, Ruih Kaplan Antalya, 
Cemal HU.nü Taray Bolu, Halid On
ran Burdur, Fatin Güvendiren Buna, 
Hilmi Ergene!i Çanakkale, Atıf TU
zün Çoruh, İamail Kemal Alpaar Ço
rum, Gl. Zeki Soydemir Erzurum, 
Na.kiye Elgün Eraurum, Eaad Özoğuz 
Kara, Memed Somer Kütahya, Şükrü 
Ali Ögel İstanbul, Emrullah Barkan 
Malaya, Edip Ergin Mardin, Memed 
Ali Yürüker Samaun, ZUhil Durukan 
Samaun, Mitat Şükrü Bleda Sıva., 

Sabiha G&key Sıvu, Vufi Ra9it Se· 
viğ Sıvaa, Galib Pekel Tokıd, Bohçet 
Unay Urfa, Muhiddin Dinçaoy Urfa, 
HalU TllrkıMn Zonıutdak, Rifıt Var. 
dar Zongulcak. 

Divanı Muhaaebat encümeni 
Faik Soylu Niğde (reis), Mitat Ay· 

dm Trabzon (mubata muharriri), 

Rahmi Köken İzmir (reiı), İımail 
Sabuncu Giı.eun (mubata maaharri
ri), Dr. Raaim Ferid Talay Niğde, İz· 
zet Akotman Afyonkarahiaar, Bers 
TUrker Afyonkarahiaar, Ahmed Ulus 
Ankara, Nazmi Topçuoilu Aydın. Dr. 
Muıtafa Beniiıu Çanakkale, Huan 
Cavid Çoruh, Mecdi Boysan Edime, 
Emin Sazak Eskifehir, Bekir Kaleli 
Gazianteb, Remzi GUret Gaı:ianteb, 
Muzaffer Kılıç Gireıun, Edib Servet 
Tör Gümütane, Benal Anman İzmir, 
Hamdi Aksoy İzmir, Veli Yafın Kay
seri, İbrahim Dıblan Kocaeli, Ahmed 
Hamdi Dikmen Konya, Kbım Okay 
Konya, Beıim Atalay Kütahya, Kemal 
Kusun Maraf, AH Tunalı. Samsun. 
Eama Nayman Seyhan, Yuıuf Kemal 
Tengir9enk Sinob, Eud Çakmakkaya 
Zonguldak, Hııan Karabacak Zongul
dak, Ragıb Özdemiroğlu Zonguldak. 

Küıüpane encümeni 
Halid Etem Eldem 1ıtanbul (reiı), 

Dr. Gl. Besim ömer Akalın Bilecik, 
Mihri Pektat Malatya, Dr. Ra&tb Uı· 
tün Sinob. 

Maarif encümeni 
Fuad Köprülü Karı (reis), Haydar 

Çerçel Afyonkarahiaar (mazbata mu· 
harriri), Semiha Hıza! Trabozn, hze 
Ulvi Aykur Afyonkarahiaar, Akagiln
düz Ankara, Ti.irkin Battui Antalya, 
lımail Hakkı Uaun Çartılı BalJIDeair, 
Tevfik Bilıe Diyarbekir, Hikmet Itık 
Erzincan, Hakkı Tarık Uı Gireaun, 
Sadri Makaudi ArNl Giresun, Talat 
Onay Giresun, Dr· Netct Ömer lrdelp 
lıtanbul, Huan Ali Yücel lsmir, re.
sam Şevket Dai Konya, Ali Canib 
Yöntem Ordu, Selim Sırrı Tarcan 
Ordu, Halit Nihat Boztepe Trabzon, 
Hamdi Olkümen Trabzon, Refet Ul· 
gen UrfL 

Maliye encümeni 
İhsan Tay Bayazıt (reis), Mustafa 

Önıoy Çankırı (mazbata muharriri), 
Adnan Ertekin Aydın, Dr. Galip 
Kahraman Buru, İlyu Sami Mut Ço
rum. Huriye Öniz Diyarbekir, Zülfü 
Ti&rel Diyarbekir, Ali Şevket Önder· 
Hv 'Gilmü,hane, Atıf Bayındır latan· 
bul, •Emin lnankur İçel, Y&f&r Yuı· 
cı İıtanbul, Kimil Dunun bmi.r, Ki· 
znn Gürel Konya, Mahmut Nedim 
Zabcı Malatya, Tahir Hitit Maniea, 
Oaman Dinçel Mardin, Faik Öıtark 
Tekirdat, lbrahim Af\'11 Vaıı, Emin 
Draman Yoıpd (katip). 

Meclı. la..ablanrun 
ıeıldki encümeni 

Eaad Sapy Buna (reiı), Hakkı 
Unıan Van (mubata muharriri), 
Muhar Müfid Kansu Denizli, Rifat 
Aru Ankara, R•iın Aktar Ankara, 
Şakir Kınacı Ankara, llemed Emir 
Balı.keelr, Z17a Eetıı Çanları, il__,. 

ucus 

Bir eOitmen 
(B•fl 1 inci •7'•d•) 

~ ]aeybllettiren bir ftziptleı 
.. _ lateditiniz yere aizi ben sötiiri
riim, merak etme7iniz,. diJW". Bu, 
aeil rublu türk ordusu okulunun,. .. 
tiıtirdiii bir eiitmendi. 

Bu ejitm• 1937 aeneai ikincitetri· 
Dinin ilk ıünü Ank.arada bulundu; 
86,.ük Millet Mecliaine davetli ola
rak icabet elti; orada Atatürk'ün 
nutlrana dinlemek bahterarlıima 
nail oldu, bu nutkun ba11lmıt bir niia
haamı ve Bayan Afet tarafmdan köy. 
li 90Cllklanna hediye edilen alfabe
lwi, defter " kalemleri alarak kö
yüne ıitti, vazif..ine döndü. 

Ertesi lfÜn Bayan Afet, eiitmen
dea fU mwktaba almıttı: 

Gölbatı 2-11-937 
Pek •a.)1111 Bayan Alet, 
Bütün köylüm laralıntlan terek· 

ltür eder .,. aona yolt aaygılarmu hl• 

nanm. Tann )lapılı Atatiirlı'ümüaü 
fiiltranla anarım. Var olunu, •İs var 
olclultça bis ucrns. 

lmaa: 
Göl6Clft, Virancdr ltö)'Ü efitmeni 

Omer Altman 
• * • 

Bu mektup tüTk asaletinin, türk 
nimetıinaalıfmın, Ye nihayet türkün 
ruhundaki ahlak hazinesinin çok aa
dık bir aksidir. Onu bu sütunlara na
kil Ye tevdia delalet etmek bile bir 
tereftir. • 

lımail Müştak MAYAKON 

Ulusan Konya, Hakkı Kıhçoğlu Mut. 

Milli Müdafaa encümeni 
Gl. Klzım Sevüktekin Diyarbekir 

(reis), ŞUkrU Koçak Erzurum (maza 
bata muharriri), Ru9eni Barkın Sam
ıun, CelU Meniilibörü Antalya, Ce
mal Eıener Balıkesir, Hacinı Çarıklı 
Balık~sir, İbrahim Çolak Bilecik, Sa· 
lih Bozok Bilecik, Asım Us Çorum, 
Ahmed Saffet Ohkay EIUiz, Aziz 
Akyiirek Erzurum, Ali Kılıç Gazian
teb, Haaan Fehmi Ataç Gümüıane, 
Dr. Tuğamiral H. Ş~i Erol İıtan
bul, Hüsrev Kızıldo&an Kara, Lütfü 
Müfid Özde' Kır9ehir, Nedim Boza· 
tık Kocaeli, Kazım Nami Duru Mani
sa, Hasan Rc,it Tankut Mar&f. Nuri 
Tuna Muila, Cevdet Kerim lncedayı 
Sinob, Rahmi Apak Tekirdai, Hüanü 
Konay Tokad, 'Gl. Ahmed Yugm Ur
fL Cel ;l Arat Yozgad. 

Nafıa encümeni 
Aziz Samih tmter Erzincan (rels), 

Ahmed Hilmi Kalaç Kayıeri (mazbata 
muharrü), Osman Erçin Maniaa, Ce
mal Akçın AfyonK., Mebrure Gönenç 
Afyon K., Etııef Demirel Ankara, Fu
ad Ziya Çiyiltepe Elizi%, Ahmed Ö.z· 
demir Eakitehir, Oaman ltın Eakife
hir, Fikri Mutlu lçel, Hakkı Saydam 
İçel, Sadettin Epikmen İzmir, Hilmü 
Özdamar lıparta, Baha Öngören Kara 
Sami Erkman 'Kastamonu, Veled tz. 
budak Kaatamonu, Vasıf Çınay Ma
latya, Halid Mengi Niğde, Dr. Aıun 
Siret Samaun, Gl. Sıtkı Uke Tokad. 

Sıhaı ve içtimai 
Muavenet encümeni 

Dr. Ahmed Fikri Tilzer Erzurum 
(.reis), Dr. Refik Güran Bursa (maz
bata muharriri), Dr. Fatma Memik E
dime, Dr. Taptaa Ankara, Dr. Hasan 
Vuıf Somyürek Bahkeair, Dr. Sadi 
Konuli Buru, Fazıl Nazmi ÖrkUn 
Çankırı, Hatice Özgener Çankırı, Dr. 
Hamdi Berkman Dcniali, Salih Tur· 
gay Kayseri, Dr. Osman Şevki Uludai 
Konya, Dr. Şakir Ahmed Ediz Kütah
ya, Dr. Hilmi Oytaç Malatya, Dr. Rı
za Levent Mardin, Ahmed Vefik U· 
luçay Mardin, Dr. Abravaya Nitde, 
Dr. Ziya Naki Yattırım Ordu, HUaa
mettin Okan Sinob. 

Teıkilôıı E11Ulye encümeni 
Şemsettin Günaltay SıvH (reia), 

Kenan Orer Manisa (mazbata muhar
riri), Resai Eritke.n Tokad, Tahsin 
San Aydın, Asaf Doru Buru, Fuad 
Bulca Çoruh, Yuıuf Ziya Özer Eski. 
,ehir, Dr. Refik Saydam İıtanbul, 
Mahmud Eaad Bozkurt İzmir, Memed 
Nuif Sirel Kıra, Dr. Refik Aılan 
Kutımonu, Dr. Fuad Umay Kırklar· 
eli, Ol. Ali Fuad Cebesoy Konya, 
Muhlis Erkmetı Kütahya, Receb Pe
ker KUtlhya, lamet İnönü Malatya, 
Sabri Toprak Manisa, Yunuı Nadi 
Muğla, All Münif Yeğen& Seyhan, 
Memed Emin Yurdakul UrfL 

Ziraat encümeni 

Prensiplerimiz 
(Başz ı inci uylad•) 

milli çalıfDl&)ara bqladıiı ıün
denberi, onun dahi ileri bir te
lakki ile bizim malımız olduğu
nu eöylemeliyia. Bis milliyen.w
verlikte ne hırııtiyan, ne ırkçı 
anlayıtı kabul etmeyiz : Kültür
cüyüz. Biz milliyet davllanmı· 
za din ve kan kavıuı kanttırt· 
mayız. lptidaller veya bugün
kü menf aatı öyle olanlar ıi· 
bi, kan değil, kafa, kalb ve tuur 
tahlil ederiz. Ummetçiliiin bizi 
türkün adını bile ıilecek bir fU· 
ur uyuıukhıiuna ıüriiklediği za
manlar uzak değildir. 

Parti proaramını iyi okuya
lım : Onun esaılan, hayat ve 
hakikate uyıun olarak, daha u
zun müddet bize yeter. Onun 
hem mekteblerimizde ders ola
rak verilecek, hem kitablarda 
izah ve teabit ec!ilecek bir ıie
tem teıkil ettiiine de ıüphe yok
tur. 
Prenıiplerimiz vardır ve pren· 

ıipçiyiz ! 
Bunlann burünkü hayata uy· 

gunluğuna naııl inanıyorsak, 
milli hayatımızın ileride inkiıaf
larrna uymaiı da öyle bir ana 
prensip olarak alıyoruz. 

F alile Rılm AT AY 

Garbde fikir 
hareketleri 
(Başı 7. inci sayfada) 

Franıa tarafından 2g1 milyon, tamirat 
komisyonu tarafından 353 milyon ve 
plebieitten aanra 150 milyon raddele· 
rinde tahmin edildiğini hatırlatmıı· 
lardır 

Maluıle mhibi, lıomüyonan 
kararlarını bu aıretle hula.o ey. 
ledikten tonra ft1 Jaiilıümlere UG• 

nyor: 
Alman ve franaı zdelegelerine göre 

gerek 1870 gerekse 1g14 harblarının 
önüne geçilmeai kabil olmıyan hadi
seler mahiyetinde bulunmakla beraber 
bu, alakadar devletlerin biribirleri a· 
leyhlnde besledikleri kötü niyetler
den ıiyade hu birinin ötekine atfet
tikleri kötü niyetlerden ileri gelaıit
tir. 

Komiayon karar ve tekliflerinin, en
ternaayonal havanın onları muvaffa
kiyetaizliğe mahkQm etmeai muhte· 
mel bulundufu bu ııralarda, nuıl ka
bul ft telikkıl edilecekleri hakkında 
henüz bir hüküm verilemu. Fakat bu· 
na ratmen yeni bir çıtır 8Ç1lmıf bu
lunuyor. Franaıı ve alman umuml ef. 
klrı, her iki millet münuebetlerlni 
uygun bir psikolojik nu üzerine bi
na edebilmek lçin yeni nealllerin tari• 
ht terbiyesini değittirmek lüaumunu 
atrenmit oluyor. Bu anlafftWlın erpç 
ruhunu olıun kabul etmek iktlı:a evli· 
yecektir. 

T ARIH VE POLiTiKA: -
Uon Blum ( eaki franıız hapeld

li): L'Enrcice da PouflOir (iktidar 
meYkiinde); Natiri: NoUYelle ReTue 
Françaiae, Paria. 

Leon Cab•ı Hiatoire da MonJe 
(Dün:ra Tarihi) ı Nqiriı F. Aubier, 
Editiona Montaipe, Paria. 

Baron Lafaurie:La viritl •ur (Me
~rlİn6 (Meyerlins faciumm ba· 
kikati: J Naıiriı Editione de France, 
Paria. 

H. Pirenne: Malaomet et Cltarle· 
mqne; Naıiri: F. Alcan, Paria. 

F elicien Cballaye: La F ormotion 
ela Sociali.ne, ele Plolon a Unin• 
(Sosyalizmin tetelddllüı Eflatundan 
Lenin'• kadar); Naıiri F. Alcan. 

LENGÜiSTiK.: -
F. Brunot: Hiatoire ele la 1"116 .... 

Françai.e, Tome IX (Fransız dili ta· 
rihi, cild 9) ı Naıiriı A. Golin Paria. 

A. Meillet: Linpiatiqae 'Hiato
riqu• et Lin6uialİq1N 6inlrale, Tome 
il (Tarihi •e umumi 1.enaııiatik cild 
il); Nqiri: C. Klinckaiek, P.ri.. 

EDEBiYAT:-

ı. ıı. 1937 

Valansiya [: ~ P ~:(: J 
açıklarında Yirmi bölge futbol 

(B•fl 1 iacl •1i•d• ) 
tesinin muhtelif yerlerinde makineli 
tüfek kurtunları izleri vardır. Kaptan, 
iapanyol hilkümetine aid bir tayyare
nin mütecaviz tayyareyi kaçımııt ol· 
duğunu ilave eylemi9tir. 

Dün, öileden sonra saat 16 da Va
lensiya kryılaruun 25 mil açılında ye
ni bir hldise daha olmuttur. 

Corae npurunun tayyareler tarafın
dan tıccavüze uğradığını haber alan 
franaız deniı: makamları, bu vapurun 
yardımına ıitmeai için Vautour adlı 
destroyeri yola çıkarmıılardı. 

Bu destroyer, Corsc vapuru hldiıe
ainden ıonra oralarda bulunan ve 
Marıilyaya gitmekte olan İsmrethie 
vapuruna refakat etmittir. Her iki ge
mi dün saat 16 da Valeıwiya kıyıları
nın 25 mil açığında bulundukları ura
da denizin üzerinde birdenbire bir de
nizaltı gemisi görilnmü9tür. 

Franaız destroyeri bu meçhul deniz
altı gemiainin üzerine birkaç kHe •· 
tef etmittir. Valeneiyadan gelen ha
berlerde, mermilerin deltlu dilpnesiy
le yilkeclen au ıütunlarının kıyıdan 
sarahatle görüldüğü bildirilmektedir. 
Denizaltı gemiıi, il.zerine atef açılın
ca ıuya dalıp kaybolmuftur. 

HAdiaeden aonra gerek trmrethie, 
gerek destroyer yeni bir vaka ile kar
fllapıakamn yollarına devam etmi9ler 
ve deatroycr herhangi bir denizaltı 
gemisinin hilcumuma mukabele etmek 
mecburiyetinde kalmamıftır. 

Salamanka, 5 (A.A.) - Umumr ka· 
rarglh bildiriyor: Madrid cebhesinde 
dün sabah dUJDJ&nın Anvaca mınta
lcuında yaptn bğir baskını defettik. 

Aragon cebhesinde, Sabinavoniko 
bölgesinde kıtalarımrz, 1.190 raknnlı 
tepeyi iıgal etmiflerdir. 

Villamayor bölgesinde kıtalarımız 
Maıarado autı ile 609 rakımlı tepeyi 
ıaptetmifler ve bu ıuretle Ermitago
de Mıgallon ve Montecal Vario mev
zilerini birle,tirmiflerdir. 

CEPHELERDE 
1 ki ôai tayyare düıürüldü 

Baraelona, 5 (A.A.) - Bir Aai tay· 
yare filoau, dün öiı.eden ıonra Ara· 
gon eyaletinde kAin Barbaatre mevki· 
ini bombardıman etmeye tefebbila et· 
mit İIC de h\ikilmet tayyareleri hü
cum ederek uilcrin i.ki tayyar•ini 
diltUnnilflerdir. 
A.li lıpanyaya gönderilirken 

11Gbtolunan ıllôhlar 
Cebelüttarık, 5 (A.A.) - Hamburg· 

dan Tancaya ufrıyarak buraya ıelen 
alman Paaajes vapuru iapanyol &aile· 
ri için tüfek ve mühimmat çıkarmıt 
ve bu ıevkiyat hudud muhafızları ta
rafından müsadere olunmu9tur. Poliı 
tahkikat yapmaktadır. 

KCU'lfnuulık komiıeıı 
Salamanka ve Barıelona 

ıebliğat yaptı 
Londra, 5 (A.A.) - Dün ademi mü

dahale komitesi tarafından kabul edi
len kararlar mucibince, İngiltere hü
k~tt Valenaiyaya ve Salamankaya 
bırer nota göndererek kendilerine in
ıiliz .. pllnını ve bu plan hakkında 
muhtelif hilkilmetlerin noktai nazarla. 
rıru bildirmi,ıir. 

Polis enstitüsü 
bugün açılıyor 
(Baıı 1 inci say/ ada ) 

lan enstitüde, cumhuriyetin ideal po
lisini yetiftimıek için hiçbir fey eıir
ıenmemi9tir. Vaaıta boldur. Talim 
kadrosu, memleketin en güzide ve aa
llhiyetlUeri aruınd&n büyük bir hu
auiyetle 1eçilmittir• 

Enstitü. polisin kartılaftıfı bütün 
vakalar kartısında cihadı ve buır o
larak yetifmeıi için ihtıaaaa büyük bir 

birincilikleri 
baıtadı 

Grup birincileri ayın 
13 ünde Ankarada 
karşılaşacaklar 

Futbol federuyonunun milli kOıol 
dıtında kalan 20 bölge futbol birinci
leri araamda hazırladığı maçlar ayıl' 
üçünden beri devam etmektedir. B• 
20 bölge için Afyon, Seyhan, Manisi 
ve Samıunda dört grup teıki ledilmir 
tir. • 

..4/yon grupu 
Bu grupa Burudan "Spor birıtlf

Eski9ehirden "İdman yurdu,. Muflr 
dan "Yayla apor,, n Kocaellden .. Ak
yefll,, kulüpleri kendi bölgelerinill 
g31 birincileri olarak ittlrl.k etmekW 
dirler. 

Burada grup pmplyonluğu 9 ıoft" 

tetrinde belli olacak ve ıampiyon ta' 

kım Ankaraya hareket edecektir. 
Bu grup maçlarını umuml merkel 

kltiplerinden B. Saim idare etmekt• 
dir. 

Seyhan grupu 
Adanada .. !selden .. idman yurdu•, 

Diyarbekirden "Yıldıs ıpor", Urfadall 
"Halk ıpor", Kayaeriden '"Erel,.. 
spor", Konyadan ,.Selçuk ıpor" kulUP.9 
teri kartılaımaktadır. 

Bu bölgede timdiye kadar yapılall 

maçlarda İdman yurdu Erciyeı ıpord 
3-1, Selçuk aporu 4-1 yenml.tltı 
Menin İdman yurdu ile Dlyarbekir 
Yıldız ıpor kuHlbU yarm aut 10 dl 
karıılapcak ve bunların plibi de IOO 

maçlarını Seyhan f81Dpiyonu ile ayıll 
dokuzunda yaparak ayın onunda An.
karaya hareket edeceklerdir. 

Futbol federasyonu bu grupa B. K .. 

mal Hilmiyi idareci olarak göndennir 
tir. 

Maniaa grupu 
Aydmdmı "NuilU lıl•alH

Bahkesirden ••idman yurdu", Mani .. 
dan "Yıldırım ıpor" n ÇanakkaJI 
pmplyonu bugUn Maniaada maçlard 
baılayacaldardır. Bu ırupun maçlad 
da aym dokusuncu günü bitmektedfı• 

idareci İnnlr bölgeli monitörü B. A1'" 
eddindir. 

Sanuıın gruprı 
Rize'den .. Halk ıpor", Tokaddlll 

"Spor birliği", Trabzondan •tdmlll 
gUctı", Sam1undan da •Bafra ıpor" 
kulUpleri do(lnden bert maçlarına bat" 
lamıt bulunacaldardı. Öfrendlfimiı• 
g8re buı ıebeblerle bu grupta yalnd 
Trabzon ve Samıun bölgeleri birinci
leri kar9ı1apcaklardrr 

Grup idarecisi Ankara Gençler Blrw 
liii menıublarmdan B. İbrahimdir. 

Final gnıpu 
Grup birincileri 11 ıonteırin perw 

tembe gUnil Ankarada bulunacaklar
dır. 13 cumarteai ,UnU tehir ıtadyo
munda maçlar bqlayacak ve 1, 2, 3, 4 
numaraları alan grup birincilerindeO 
1-2, 3-4 üncil takımlar maçlarını ya• 
pacaklardır. 14 pazar gilnil de iki ta• 
knn ve iki mağlfip takım kartılaprak 
tampiyon takım ve ikinci belli olacak-
tır, 

T.Urk ıpor kurumu müaabakalardl 
aonunda tampiyon takıma meru~ 
bir ıild verecektir. 

kıymet vemıi9tir. Her it ıubeainde, o 
Nhada ihtısaa yapmıt emniyet memu- Boksla disiplin 
ru yeti9tinnek için birçok tubeler ku· Simderland hapishanesinin yeni dl• 

rulmu9tur. Bu tubeler, aon emniyet rektörü, idare ettiği müeunede yep 
tetkilitı kanunu ile hedef tutulan mü- yeni bir metodla diıiplin teaia etmek-
tehaaaıa sınıflara aalihiyetli eleman· tedir. 
lar yeti,ıirecektir. 

Hapiıhanedeki nizamı bozanları 
Bugün, aynı binada olan jandarma fimdiye kadar zindana baptedilerek 

yüksek ıubay okulunun da açılıtı var- cezalandırılıyorlardı. Fakat, yeni di• 
dır. Gayeleri bir ve çalıfma aabalan rektör, bu usulle de bap çıkamadığını 

...._ ___ M mil9terek olan bu iki emniyet unıuru-
a uuıuaaa ann: Auerti.Hmenl i ıörilnce, yep yeni bir metod tatbik et• 

Faik Kaltakkıran Edime (reis), rErıro,,. (Avrupa;ra bir ihtarı AA- mu.zun hayatında yeni ve meaud bir meğe baflamıt ve çok muvaffak ol• 
Yatar Öı:ey Maniaa (mubata muhar· dre Cide'ln bir mukaddim.ile) 1 devrin batlınıgıcı olan bu yeni teaiıi muttur. 
riri), İamail Hakkı Usmay Bolu, H.. Naıiriı Nouvelle Revue Franç.aiae. bir memleket kazancı olarak benimai-
tı Çırpan Ankara, MU9fik AYAflı Ane Romain Rolland: Compapoıu de yor ft sevinç duyuyoru.r. Hapiahanenin diıiplinini bozan bif 
kara, Rahmi Selçuk Balıkeair, Mitatı Route (Yol arkadqlan)a Nqiriı E- mahpus, direktörle boka maçına ç~· 
Daidemir Bolu, Şükrü Güle• Bolu, ditioaıa du Sablier, Paria. , • mak mecburiyetindedir. Bu gibi, hal• 
Şekibe İnael Bursa, Ali Rı&a Ödnç Louiı Gillet: Ro7GIY el om6rea '°·nan fac ... lı hayatı); Nqiri: Ali». lerde, eakiden orta siklet pmpiyond 
Çorum, Emin Aal&n Tokad Denizli,, d' AUemap. (Alman1a Şule ve Göl· Mıchel, Pana. ' ' olan direk'5r, boka eldivenlerini elleri• 
Yueuf .Bafkaya Dıeoidi, Bnla lerif ıelm) 1 Nqiri: fl.....,.non, Paria. Rlehard Waper: Beetlaoven (Al· 
&ken KMtmxmu, Z6btC1 Akın Kırk· ı J..,. J....e.ı De J. Rlalitl d• maneaclan); Nqiri: Noavelle Revue ne ıeçirir ıeçirmcz rinıe fır~ 
lareli, Ali Rısa ır.eaı Kntobir, Ceaial monJe Mlllİ6le (Hiuolanaa ll..W. Franç&İM. w rakibi olan aerket mahpuaa da bollıt 
Tekin Konya, Muetafa Ekıen Konya, \realitelİ); Natiri: Rie4er, Paria. Bu bibliyo,.,.alyada 6 arbda sılıan eldiwnlerini giyd~rterek maça girit
KAni Akaken MaaiM, Nuri Ural lla. I H..ri Muaia: Le Drt11ne ele Mar- mulatelil ... rlerin lam 6ir ceclvelini mektedir. Bu maç, eüi pmpiyonuO 
r&f, Damar Arıkotlu Seyhan, ômeı, cel Promt (Marcel Pro•t'un facia- )'Gpmalrdan aiyade okurlarımıaı il- kar9ıaına dikilmlf olanın pestili ıterf• 
Biçer Seyhan, Tevfik Tannan Seyhan, ı••); Naıiri: Grauet, Paria. wilenclireceiini aandıfım~ mülaim e- !inceye kadar devam etmektedir. B\I 
ltmail Mehmed Uğur Sıvu, ömer Leoa Daudetı La lrll6İque exü- Mrlerin İntİfclnn& muntcucrman 6U. yeni metod'dan ıonra hiç bir diaipliD' 
lk-d Yoapd. fence de Vic:tor Hap (Viktor Hü- dinnelı mu.adını aiülecei~ ıi.ıliık kaydedilmemittir. 
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BiZİM TRAKYA 

Bir padişah vakıfnamesinin 
halka verdiği göz dağı! . 

. 'O zerinde tek biı: çivi olmadç, düz 
:.ir tahta parçası Uzerine, biribirine 
seçme binlerce ufak tahta parçasını 
Maıl yapıştırabiliRiniz? Tutkal kul
lılmnıyacakınnız. Zamk kullanmıya
ı:aksınız ve yaptıştırıcı hiç bir mad· = kulanı:nadan, yapacağınız bu kapı, 

rt aaır dayanmıt olacak ve bir dört 
•ır daha dayanmak kudretini göstc· 
kcek..... , 

~~rn~ .. ~Uzeıindeki ikinci Baya-
camtıının hariç kapıları böylece 

rap~~ştır. Edirneyi, bu dört yüzse
lle ıçınde en afağı yüz defa su 
~ttır. Meyilli bir yerde olan Ba
Jazid cami" . la ının kapısı, günlerce ve 
ay rca •u. altında kalmıştır. Dört 
~ f&enenın ~~uğu:. dört yüz sene-

. ırtınası, dört yuz senin kavuru
cu ııcag-1 h b k 
ı b" . ep u apıya saldırmış ve 
d~ ıat, ınsan zeka ve emeğinin ken
._ ısine karşı bu zaferini yıkmak icin 
Jurçın A • • ,. ve ası, elınden geleni yapmııı:tır. 

Fakat ·· · :s b • uzerınde tek çivi olmıyan 
u kapı bütün bu büyük zaman hü

cumlarına karşı kah 
•emet e . . • . ramanca muka-
lerini b:r;:!t~r. Çünkü onu, ciizüfert
ribirinin r~ ~rıyle kaynaştmr gibi bi
ber ba 1 ıçıne. sokanlar, tarihle bera-

. ş a~an bır milletin sanat k bT-
Yetı, zekası bulu a ı ı 
ınedenı'yetı· '· şu ve tek kelime ile 

nı ve k"lt" .. .. 
tni!llerdı" Ed" u urunu temsil et-

:ı • ırnedek· "k· · 
camiinin k 1 1 ıncı Bayazıd 

apııının dört U 
çinde ancak alt tarafı Y z sene i-

arr rUrüm·· ·· O kadar. Geçen sc :ı uıtur. 
. ne, kapının U 

flnden kopan ufak bir t h ~e-
ıını, yerine takamadıkla~ ~a. P:ça
ır açık kalmı§tır. çın ura-

Mtizenin bir köşesinde tekkel d 
kullanılan ııadi'lere musiki Al elr ~ 
\' R . a et erı 
k:r. .. ufaılerin darblerl, mevlevilerin 
le d_u~ıe_ri; osmanlı musikisinin din-
Ştirılmış vasıtaları yan yana dur

ll'l&ktadır. 

di:tş:ı~ir od~da, ikinci Selinıin giy-
220 :o; 8;e zı~n~tli bir cepken var: 
rzndan B genışhk ••. Viyana ortala. 
..._ttnak . ~sra kapılarına kadar at oy. 
r ... _ 1 ıçın, hu kadar heybetli ve lhti 
rıu. ı yapılar lazım. • 

Bır köfed ·· 
Bunlar e uç tane kandil duruyor. 
lnaantı en •,ağı 200 yaşındadırlar. 
lıulland~~n d ı!ık olarak yağ kandili 
türtü d ı . evırdc, bu üç kandil liç 

evrın malı · · 
&öre r· ks ıını, ve zamanına 
im . .u eşya sayılırmış. Çilııkil ya. 
içi ıçınde yanan fitilin killi.inil almak 

n tertibatı var 
Birin~ıinde bi · 

rı, külün al k r ı:n•ta var. Sonrala-
l ınır en Yer d" ttti~ı·n1• d" .. e uşerek kir-

• Ufunmü9l b" lhı"'lar b" k k er, ır kıskaç yap. 
v • .. ıı anç k"r· k 

lonra ufak bir d • u u opardıktan 
ile doldur epoya benı:iyen yeri-
ıı· uyor. Daha &onral 
ırlenen maşanın u arı, yağla 

edince koktuğunu c~~u? aleve temaı 
bir ayak ilbe etm'gl muşler ve buna 
dilkten ıonra elck~~i~; .. Bunları gör
devre esnasında ·1 kadar olan 
n . ı erleme 
ın mahıyetini daha i . safhaları~ 

İnsanlık: kendine h yı kavrıyoruz. 
dern konfo k uzur veren nıo ra avu • 
aahınct çel-· . şuncaya kadar çok 
b "'111ıştır. Ed' .. . . 

u odasındak' k ırnc muzesının 
1Uzeı anlatıy'ı andillcr, bunu çok U or. 

ç tane, 30 ıanti k 
"" on ıanti k tn adar uzunlukta 
lerin ne old~~ utrundaki büyük ~vi-

.. S. ~unu sordum. 
- ız hiç tank .. . . 

'ran1t1arın a gormedıniz mi? •il·- y nında da böyle b.. .. k . ..,. vardır Bu uyu çı-
altına Çakt ' nları, Fatih, topların 

ırnııttır Bö 1 arızaı1 yer!, d : Y elikle, toplar 
. .r en ıne l k . 

rıne tnani 1 r er en düşmele. 
li°:d" o unmuştur" 

.... ırne müzesi. .. . . . . 
butun k • turk tarıhıne aıd 

ıymetıerin h . . . 
fatınak için k eps_ını bırdeıı ya-
feye .. . urulmuş gıbidir: Bir kö-

Uzerı sırın l b' 
muş. Bu tni a ı ır mintan konul-
rer tane b 

1 
ntandan her m•hallede bi

olurınu~ ;. unurmuş ve mahalleye aid 
bunu giy ır .kız, gelin olaca~ı zaman, 
bir Çok ernıış ve kocaıı, yUzü kapalı 
layJıkıa ~enç kızlar arasında onu ko.
bulunuı ulur, atının terkisine atar, 
Zakhktaa~ yerden en •Jağı iki saat u 
rürnıu azırlanmıı olan yere götü
nıuş 0~· Sırmalar~ dökülm~ye yüz tut
ihtiyar~ bu elbısenin önünde gayri 
lik ol uruyorsunuz. Bugtin müze· 

an bu m· 't 
esııd Ü .. 11• anı, hayatlarının en 

giydi? g nunde acaba kaç genç kız 
Bir camı d · 

kuran v 1 olabın içinde iki tane 
asırlık ~~~ Bu~l~rdan birincisiain bet 
fası tarıhı vardır. Her iki uy-

ayrı ayr .. d .. 1 . ı usta lar tarafından ö-ur erı baha 
ur .. •ına hazırla.nnu, olan bu 

an uzerinde tezhibçilifin inaanı 
şırtazı harikaları .. t ·ı . . H' . goı erı mıştır ıç 

ır muayye "k • 
•iz ö ~ ~ı yaaı olmıyan cedvel-
e, g nyesız ışlenmiş bu eserin il~ 

son sayfas . 
h t~ 1 arasında hır milimetre 
,:n:~ıd:ul~ak ~idden güçtür. Bunun 
ınc • ıklncı Selirn'in Selimlye 

dreaeıine hediye ettiği mefhur ki-

Bir tahta kapı vardır ki, 
dört yüz sene çivisiz ve 
tutkalsız dayanmışhr 

.... 

................ rıtttttuu ııı 11111111nı ıı uıue•u•tuu11utt1111uıtttttt 

30 ilkteşrin .tarihli gazetemizin ''Bizim 
Trakya'' sayfmında, 55 yıl önce laparta
ya ilk giilü getiren ve bugiin Edirne fi
danlığında reıidli gül yetiııiren Ahmed 
dpyıdan bahıeden bir fıkra vardı. Bugün 
bir "gül yurdu" diye anılan Isparta' da 
çıkan "Gül Yurdrl" gazetesinin muhar
rirlerinden Sarni Hekimci, J3parta giilii
nün lıabiısı olan A.hnıed dayıya hitaben 
açık bir mektub yaısmış ve ymn İ§leri mii
dürliiğü miize göndermiıtir. 

Mektubu O§ağı.ya koyuyoruz= ........................ . ................... ... 

Trakya tarlalarında çalı•an 'köylüler Gül yurdundan gül babası 
Ahmet dayıya açık lne.ktub 

........... y~·;~ .. ~ ................ , 
Cemal Kutay 1 ................................................ 

lidli kuran vardır. Bu kuran Hiink!r 
mahfilinde dururmuş ve yalnıa ha· 
nedan ansı açıp okuyabilirmi9. 

1 05 yaıındakl ihtiyar 
Karaman, (Husust) - Resmini 

gönderdiğim ihtiyar Kadir (ağa) 105 
yaşındadır ve Karamanın en ihtiyar 
adamıdır. Bu ihtiyarın hiç kimseıl 
yoktur. Kendisi geçinecek bir halde 
olmadığından Halkevinden kendisine 
yardım yapılacaktır. 

Alhlmet dayı evvena sennn gOll 
' 

kokunu eDOerDnden öpervm » 
E dirne müzesinde, gördükleri-

min hepsini teker teker yaz- ________ _._ _______________________ _, 

maya kalkmak cidden bir meseledir. 
Bir k89ede durup da. buraya naıul gir· 
dilini ve ne olduğunu dütUndüğünüz 
bir kandilciğin, ilci bin yatında ve de
delerimit: Etilere aid olduğunu öğre
nince bi~ durakıayacakıınız. Sonra 

tan yeri ağardı. Tam gül bahçeleri· 
ni gezecek zaman .. 

. -kos kocaman yekpare mermer· 
den bir yağ küpü var. Bu küp~ ••· 
gart bir ton yağ alır. Bu nasıl hır ih
tiyattır ve nasıl yek,pare mermerden 
yapılmıttır? Bol bol dUtUnebilininiz. 
Şimdi bir de Üıkiip tarzında yeni

ç&ri ba'lıkları görüyorıu~uz. ~mp~· 
ratorlu&"un tarihinde ehemıy!tlı b~r. 
yeri olan yeniçeri ocağının bır ~evrı· 
ni anlatan bu üıküp tarzındakı baş
lıklar yalnız EJirnede çıktı ve tariht 
bir çok hakikatlerin aydınlanmaıına 
imkan verdi. 

Edirne milzesinde bir de ingiliz lor
dunun kabrine rastladım: Lord Vil 
yam Hassey isimli bir inlgliz asilza 
desi, 1696 senesi eylulilnde TUrklyeye 
gelmi9 ve Edirnede öh~nliş. ~ zarnaı 
Edirnede pro\.ettanlar ıç_in bır mezar 
hk olmadığından ayrı bi~ kA!bir yapıl
mış ve içine konulmuş, ıslamcıhk te
likkilerine rağmen, ingiliz lorduna 
yapılan bu kabir, ne büytik bir miea· 
firperverlik eHridlr .... 

§imdi eski adiyle darülkura1 yeni 
etnoğrafya müzesini, gezeceğiz. Sina 
nın bu en güzel eseri, yeniden tamir 
edilmiş. Odalar bir iskelet halinde 
kalmıştı. Ortadaki büyük dershane ve 
etrafında on bir kilçUk odası var. 

Müzenin yanındaki Selimiye kitab
hanesi, Türkiyenin en eski ve en zen
gin kitabhanelerinden biridir. Dört 
binden fazla kitab arasında el yazma
sı ve çok nefis olanları var. 

Tacettevarih el yazmasıdır ve 350 
seneliktir. Üzerinde bir (Sadettin 
hoca) ismi var. 

Birinci Selimin vakıfnamesi; impa
ratorlukta padişahların bile, öldükten 
sonra mülkiyet haklarına ne kadar e
min olduklarını anlatması itibariyle 
çok enteresandır. Selim vakıfnamesin
de, "hududu erbaa"siyle tarif ettiği 
"35 pare" köye, müdahle edeni ahi
ret korkusu ile tehdid etmektedir. 

Gene Koca Sinanın eıerlerinden o
lan darüssıbyan etnoğrafya müzesi
nin bir kısrn1 haline getirilmiştir. Bu
rada eski talim ve terbiye siıtemini 
ç~k canlı olarak görüyoruz. Eeki de
vır mektebin en tarihl aleti olan fa. 
laka, talebe mankenleri, sert çehreli 
kalfa ve nihayet ylizUne bakarken kor
kulan hoca efendinin mankenleri çok 
muvaffak olmuı eserlerdir. 

Silah müzesinde, 250 • 300 senelik 
çalmıaklılara rastladım. Her birinin 
üzerine, bugün bir tayyareye harcan
mıyacak kadar emek aarfedilmiştir. 
Çakmaklı t•banalar mercan lfleıneli, 
altın kakmalıdır. Hele veairlerin dere-

Adanada yeni ve modern 
halkevi binası yapılıyor 

Adana, (Huıuıi Muhabirimizden) - Adana gençliii artık &e~ 
nit faaliyetine uygun bir çatıya lcavu,uyor. • 

Yeni in1a 11dilecek olan Halkevi bınaıının planları tp.ıdik edil· 
di, tahsisat konuldu. • 
Gönderdiğim resim, inta edilecek olan yeni Halkevinin make

tidir. lntaat öntimüzdeki aylar içind~ batlıyacakbr. 938 hazira· 
nrnda binanın intaat ve tesiaatı ikmal edilmit olacaktır. Yakın· 
da ihale iti de ikmal edilmiı olacaktır. Bu binaya 250.000 lira ıar
fedilecektir 

Yeııt binanın dahili teıkilitında, Halkevinin biitıün faaliyet 
kollarına ayrı ayrı daireler· ayrddriı g~l.i, dııarrda da teniı kort
ları, voleybol, ve uf ak tipte bir de futbol sahaaiyle, kıt ve yaz 
bahçeleri olacaktır. 

celerini göstermek için ba!Jlarına tak
tıkları tuğlar yalnız kılıfa ve kıya
fete ehemiyet veren üıtü alay bir dev
let ıiıteminin ~n gilzel tezahürleri
dir. "Veziriazam'' arabsaının önüne de 
tuğ asarmış. 

G ene bir köşede ok ve yay; halk 
tabakaları araemda yapını' 

ve yer bulmuş iki milli spor olarak 
kar9ınızda aaılı duruyor. Zırhlı elbi· 
seler, mı.zra.klar kartııında inıanlığın 
asırlarca bi• ibrinin kannıı dökmek i· 
çin faydalandığı bu vaaıtalarla

0

bugün· 
kü barb cihazlarını kıyaslamak arzu
sunu duyuyonıunuz. 

Edimede bir üç 9erefeli cami var
dır. Hicrt 841 de ba9lanan ve 851 de 
biten bu camii o harab olan 'ı lŞlıkla· 

rıru general Dirik tamamiyle ve fa-

kat aıliyetini bozmadan değiıtirmif. 
''- S~limiyenin yapısı, eski camiin 

yazısı, üç şerefelinin kapıaı" nr, bu 
üç büyü1' eserin en bariz vasıfları ola
rak kullanan edirneli ne kadar lıııkb
dır •.. Değil mermer, pey11ir tıtı bile 
böyle ustalıkla işlenelT'l'Z. 

Bu cami ile Sinan; Mısırın lAıblrent 
lerini, .minarelerde tatbik etmiftlr. 
Her mınarenin üç yolu vardır ve bu 
üç merdivenden çıkanlardan hiç biri; 
diierini görmüyor. . 

Üç fCrefeli cam.iin, evelce mezarlık 
olan bahçeaini, general Dirik park 
haline koymuş. Ölümü hatırlatan ve 
insana tevekkül veren bu doktorun 
içinde ye'il; hayat rengidir. 

Şiındi; Saraçhane köprüıilnU, ve sık 
ağaçlıkla bahçeleri geçerek girdiğiniz 
yer, neresidir, bilir misiniı:? 
Dünyanın ilk tıb fakülteei .• " 

TrakyaJa, 
Ahmet dayıya 
açık mektub . 

S evgili Ahmed dayı. 
. Her ıeyden önce glll kokulu

ellerinden ıaygı ile öperim. Bu sa
tırları sana sunmak l~in lçlmde duy
duğum derin saygıyı, sonsuz heye
canı, zaptedeıniyorum. Ah burada 
olsa idin de alev renkli gllllerlmizi 
sana gösterebilseydim. Bu gülleri 
büyük bir titizlikle yetiftlren glil
cUlerimlzin sana minnet dolu se
llmlarını anlatabilseydim. 

Sevgili Ahmed dayı, 
55 yıl önce hancı Kara Mustafa. 

ya gizlice llettiğin gül fidanları 
'imdi o kadar Uredl ki, niaan ııa
bahlarında mıan glil bahçeleri için
de kaybolup gidiyor. 

Ispartayı natıl hatırlamanın. Iı
parta : lacivert renkli dağların ete
ğinde, içinde berrak sular kayna
yaa gül yurdu Isparta... Yetitmi' 
büyk mevya ağaçlarının gölıeledi
ii, kiraı, vitne, kızılcık, fındık a
ğaçlarınrn örttüğü Gökçay kıyıla· 
rr .. 

Gönüllerdeki acıları unutturan 
Zambakhdere mahallesi, Bezirgan 
pınarı, Minasın, Arıkaltı 1 Ahupına· 

Bütün İsparta kızları ve kadınla· 
rı gUl toplayorlar. Hepsi etekleri 
ıslanmasın diye ıalvar geymiıler. 
t~ elbisesi yerine .. 
Boş çuvalları gUllerle dolduru

yorlar. Bak hepsinin yanakları da 
giltler gibi renk renk .. 

Gül yurdunun kadmlartmn yüz· 
teri de gül renkli oluyor. Gül hah· 
çelerindeki gülleri nasırlı erkek el· 
leri nasıl koparırdı ? 

G el, şu gill fidanlyle blr lcu· 
cakla§ .. Senin kirpiklerinde 

domurcuklanan sıcak yaşlarla, gül· 
lerin yapraklarındaki damlacıklar 
bir kaynaşsın hele •.. 

Ahmed dayı niye ağlıyorsun öy
le .. Bilirim senin kalbin de gül yap· 
rağı gibi incedir. Bülbüllerin yanık 
hıçkırıklarına mı dayanamadın yok· 
sa ... 

- Zeynep, kız Zeynep.. Çabuk 
oradan bir sepet gül getir .. Ahmed 
dayının baş ucuna dök .. 

- Nasılsın Ahmed dayı.. Açıl
dın mı? Bu gUlleri kokla .. Kokla a• 
çılırsın .. Bak gözlerin gUlUyor .. Fc• 
rahladın değil mi ? 

• * • 
Ahmed dayı, 
Sana bir çift sözüm daha var .. 

rı, Ayazmana. Sidre ve Gireği bağ
ları ... Bütün bu yerlerin dili olsa- • 
da sana candan selamlarını söylese-• 

Eskiden 325 bin kilo olan gtil ha· 
sılatı, Ispartada bu ıene 150 bin ki
loya düştü .. Bunun sebeblerini bir 
başka mektubumda anlatırım.. İn· 
~llah baf başa verir de bunu ar&f
tırmanm çarelerini de dUtünilrUr:. ler .. 

B ak Ahmed dzyı, görmiyeli 
, epey olmuttur. Gel seninle 
gUl yurdunu 9öyle bir dolaıa,ım : 

Belki hatırlaraın. Ziraat bahçeai 
vardı, İtte onun yanına timdi iı
taıyon kuruldu. Oradan şehre gi
den dümdüz, geniş bir caddeden 
geçelim. HükUmet konaiının kar· 
ftsındaki büyük park ıeni büıtık 
bir hasretle kucaklıyor itte. Görü- . 
yorum, sen de hayret ediyorıun, 

55 sene evvel getirdiğin güllerin 
nasıl ormanla9tığını seyrediyorsuf!. 
Ve bütün ciğerlerini şişireıek o ko
kuları içmeğe seğlrtlyorll(m. 

Gel acıktınsa· seninle kebapçı a
rastasına gidelim. Orada şimdi öy-
1e kebapçılar va.r ki.. Kebaplarmım 
yedik, birer tane de gül kokulu h.o· 
taf içelim .. 

Keyfin geldi mi ? Gel timdi se· 
ninle ''senin gill bahçelerine,. gide
Um. Fakat ıen de bilinin, gül bah
çeleri sabahleyin erkenden ziyare~ 
edilir .. Ada kahvesi yolu Ustii'ndekı 

1 llır görıniı.t ccvi• ağaçlariyle örtü
lü yollardan geçelim. İ9te şimdi 

Gül kokulu ellerinden l:Sperek 
ııözlerimı bitiriyorum ... 

Sami Hekimci 

Küçük memleket 
haberleri ............................ , ...................... . 

X Van - Bundan sonra iyi ııulaı 

damgalı ve kapah 1i1elcrdc ıatılacak. 
tır. 

X Konya Ereiliıi - Burada bit 
cinayet olm~i· Raşid adında bir adam 
eniştesi ressam Cevdeti tabanca ile 
öldlirmüttür. 

X A~ - Şehrimizde faydalr 
yağmurlar yağmaktadır. 

X lzmir, - Cuma ovasında bir ci
nayet olmu§ Eren, Çetini tabanca ile 
öldürmil~tlh 

X DÜzce - Şehrimizde yeniden tJı
hususi muhasebe binası yapılacaktır. 

X Giresun - Ziraat mUdürilmtiı 
Remzi Eker Sivasa tayi nedilmittir. 

X .A.dana - H; evimizde bir mo
tor kursu açdnuıtır. 
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Ankara Levazım 
Amirliği 

Sığır eti alınacak 
'.Ankara Levazım Amirliğinden r 

1 - Sarıkamış tümen birlikleri i
çin 151.000 kilo sığır eti kapalı zarf
la 18.2. teşrin 937 saat 11 de Sarıka
mış tümen satınalma komisyonunda 
alınacaktır. 

2 -Muh,ammen bedeli 25500 lira 
ilk teminatı 1913 liradır. Teklif mck
tubları belli saatten bir saat evveli
ne kadar kabul olunur. İsteklilerin 
teklif mektupları ve kanuni vesikala
riylc belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (4059) 3-7072 

Un alınacak 
J\nkara levazım i.mirliğinden : 

1 - Afyon merkez kıtaatı için 225 
ton un kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2. Eksiltme 16.11.937 salı günü saat 
16 dadır. Unun beher kilosu 12 kuruş 
tahmin cdilmi;t, muvakkat teminat 
202S liradır. 

3 - Unun şartnamesi 135 kuruş mu
kabilinde 1 Kor ve Ankara, İstanbul 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli sa
atten bir saat cvel teklif mektupları
nı Afyonda satın alma komisyonuna 
•ermeleri. (4023) - 3-5945 

Un alnacak 
J\nkara levazım i.mirliğinden : 

1 • Giresun garnizonunun senelik 
ihtiyacı olan 220,000 kilo unu 12.10. 
937 den itibaren bir ay müddetle ve 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 12 inci teşrin 937 cumi 
günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 • Muhammen bedeli 31900 liradır. 
Muvakkat teminatı 2393 liradır. 

4 • İsteklilerin muvakkat teminat 
karşılığı olan banka mektubu veya 
maliye vezne makbuzu ile aynı zaman
da ticaret odasına kayıtlı olduklarına 
dair vesika ve ehliyctnamelerile bir
likte kanunun emrettiği ~ekilde kapa
lı zarfların muayyen saatten bir saat 
evelisi olan saat ıs c kadar komisyo
numuza getirmeleri ilan olunur. 

(3942) - 3-5817 

Selimiye kışlasının 
çatı tamiratı 

~ara levazım amirliğinden : 

1 • Selimiye kışlasının tamiri 8./ 2. 
teşrin 937 saat 16 da Fındıklıda İstan
bul komutanlığı satın alma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla. 
caktır. 

2 • Muhammen ke~if bedeli 2S110 
lira ilk teminatı 1884 liradır. Şartna
mesi hergün öğleden evcl komisyonda 
görülebilir. Teklif mektupları ihale 
saatinden bir saat evetine kadar kabul 
olunur. İsteklilerin kanuni vcsikala
riyle belli gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (396S) - 3-5860 

20.000 kilo elma 
eksiltmesi 

Ankara Levazım Amirliğinden: 
1 - Ankara garnizon ve harb oku

lu ihtiyacı için 20.000 kilo elma açık 
eksiltme ile 23.11.937 saat 14 de An
kara levazım amirliği satın alma ko
misyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 lira ilk 
teminatı 300 l iradır· Şartnamesi her 
gün komsiyonda görülür. Eksiltmeye 
gireceklerin kanuni vesika ve ilk te
minat mcktub veya makbuzlariyle bel· 
1i gün ve saatta komisyonda bulunma-
ları. ( 4 l 48) 3-6202 

50.000 kilo ispanak 
alınacak 

'.Ankara levazım i.mirliğinden : 
1 • Ankara garnizon ve harb okulu 

ihtiyacı için 50000 kilo ispanak açık 
eksiltme ile 24.11.937 saat 15 de An
kara levazım amirliği satın alma ko
misyonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 lira ilk 
teminatı 300 liradır. Şartnamesi her
gün komisyonda görülür. İ&te.klilerin 
belli gün ve saatte ilk teminat mektup 
veya makbuzları ve kanuni vesikala
ril~ komisyonda bulunmaları. 

( 41SO) - 3-6204 

12.000 kilo kereviz 
alınacak 

Ankara levazım amirliğinden : 
1 • Harb okulu ihtiyacı için 12000 

kilo kereviz açık eksiltme ile ı3.11. 
937 saat 15 de Ankara levazım amir
liği satın alma komisyonunda alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 1440 lira ilk 
teminatı 108 liradır. Şartnamesi her. 
gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikaları ve teminat mektub 
veya makbuzlariyle belli gün ve saat
te komisyonda bulunmaları. 

(4149) - 3-6203 

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 istiycnlerin 

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

Maliye bakanhğı 
Saç dosya dolabı 

alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

1 - 2020/ 1000/ 510 milimetre ebadın
da ve muhammen bedeli (21233-40) 
yirmi bir bin iki yüz otuz üç lira kırk 
kuru§ olan iki yüz elli sekiz adet saç 
dosya dolabı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8.11.937 pazartesi günü 
saat on beşte vekalet levazım müdür
lüğünde toplanan eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğün· 
den ve İstanbulda Dolmabahçede ma
liye evrakı matbua ambarı memurlu
ğundan parasız alınır. 

4 _ İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge 
lcr ve bin beş yüz doksan iki lira elli 
kuruşluk teminat makbuzu veya ban· 
ka kefalet mcktuplariyle birlikte ka
nunun tarifatı ve .. artnaınedeki şera
ite tamamen uygun ve noksansız ola
rak yazacakları teklif mektuplarını 

havi kapalı zarflarını ihale saatinde 
bir saat evci komisyon reisliğine ver
meleri. (3970) - 3·58S3 

Dahiliye bakanf ığı 

UEtJ! 

M. M. bakanlığı 

61,000 çift kundura 
alınacak 

M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 • Beher çiftine tahmin edilen fiat 

(460) kuruş olan (61000) altmış birbin 
çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

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

3 - İlk teminat mikdarı (14974) lira-

dır. " 
4 - Şartnamesi 1403 kuruşluk mak

buz mukabilinde komisyondan alınır. 
5 • İstekliler 2490 sayılı kanunun 2, 

3, üncü maddelerinde gösterilen vesi
kalarla teminat ve teklif mektuplariy
le birlikte ihale saatinden en az bir 
saat evet M.M.M. satın alma komisyo
nuna vermeleri. (3989) - 3-5934 

Dizel motörü eksiltmesi 
M. M. V. Sa. Al. Koınisyonundan: 
1) 2 adet 50 beygirlik ve bir adet 

24 beygirlik dizel motörü pazarlıkla 
eksiltmeye konmuştu ·. 

2) Tahmin edilen bedeli 13.600 lira 
olup ilk teminat parası 1020 liradır. 

3) İhalesi ıs. ikinci tctrin. 937 gü
nü saat 15 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M.M.V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

( 4029) - 3-5960 

Çelik malzeme 
eksiltmesi 

M. M. Vekaletinden : 
1) 7820 kilo çelik malzemesi kapal ı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 6500 lira o

lupı ilk teminat parası 487 lira 50 ku· 
ruştur. 

İhalesi 22 birinci kanun 937 çar~am
ba günü ıaat ıs dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen bclgelcrile birlikte teminat 
ve teklif mcktuplarmı ihale günü en 
geç bir aaat evcline kadar M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri· 

( 4138) - 3-6206 

Harita genel 
direktölüğü 

Telefon tesisatu 
eksiltmesi 

Harita Genel Direktörlüğünden: 

l 

1 • Muhammen bedel 990 lira Harta 
Genel direktörlük dairesi dahilinde 
teldon tesisatı açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 • İsteklilerin şeraiti anlamak üze
re hergün ve eksiltmeye gireceklerin 
de 74 lira 25 kuruşluk teminat mak
buzlarile 22.11.937 pazartesi günü saat 
10 da Cebecide Harta ~net direktör
lük Satın alma komisyonuna gelmele
ri. (4135) - 3-6207 

Gümrük ve t n. B. 
Sigara paket makinesi 

alınacak ' 
inhisarlar Umum Müdürlüğün· 

den: 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 

olan 2 adet sigara paket makinesi için 
teklif edilen bedel haddi layikta gö
rülmediğinden pazarlıkla alınması ka
rarlaştırılmıştır. 

II • Pazarlık 4.xı.937 tarihine rast
layan perşembe günü saat 14 de Ka
bataşda levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III • Muhammen bedeli 18.000 lira 
ve muvakkat teminatı 1350 liradır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her
gün yukarıda adı geçen komisyondan 
alınabilir. 

V - İdarece (Yeğenberg) makinesi 
alınması mutasavver olup, eksiltmeye 
girecek makine (Yeğenberg) dir. Mü
nakasaya iştirak etmek istiyen başka 
firmalar fiatsız fenni tekliflerini ek· 
siltıneden en az Uç gr' evet tetkik e
dilmek üzere inhisarlar ·:tü!'. fabrika
lar şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabul olunduğuna dair vesika almaları 
lllzımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatte eksiltmeye işti
d.k vesikası ve yüzde 7.5 güvenme pa
ralariyle birlikte adı geçen komisyona 
müracaatları ilan olunur. (7122-39S2) 

Adliye bakanhğı 
Kriple kömürü 

'.Ankara Adliyesi Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

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

2 • Muhammen bedeli 17 50 liradır. 
3 • Muvakkat teminat mikdarı 131 

lira 25 kuruştur. 
4 • Eksiltme 12.11.937 cuma günü 

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

5 • Fenni ve hususi ~artnamesi An
kara C. müddei umumiliğinden para
sız olarak verilir. ( 4016) - 3-5927 

Ahmlar 
Müvezzi ve odacı 

paltoları yaptırılacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğünden : 

Müvezzi ve odacılar için yaptırı
lacak 16 adet paltonun münakasa gü
nü olan 8.11.937 pazartesi günu saat 
on dörtte muhaırunen bedeli olan 224 
liranın üzerinden% 7.S pey akçesiyle 
birlikte talih olanların satın alma ko
misyonuna müracaatları. 3-6151 

Satımlar 
Artırma usulile üç 
değirmen satılıyor 
Vakıflar Genel Direktörlüğün

den: 

1 - Eskişehirdc mazbut vakıflar· 
dan Akarbaşı, dcttcrdar ve çeribaşı 
adlarındaki üç değirmenin mülkiyet
leri satılmak üzere 2.11.937 gününden 
25.11.937 gününe kadar şartnamesi 
mucibince kapalı zarf uauliyle arttır
maya konulmuştur. 

2 - Her üç değirmenin birlikte 
muhammen bedeli (70.000) liradır. 

3 - İhale bedli dört taksitte alına
caktır. Birinci taksit hini ihalede ni
hayet bir hafta iç.inde peşin vcrile<.ek 
ve diğer ilj taksiti müvasi mikdarlar 
Uzerinden ihale tarihinden itiba~n 

Hayvanvel 
alınacak 

Jandarma Genel Komut 
kara Satın Alına Komiayon 

1 • Bir tanesine (1050) 
met biçilen vasıf ve örneği 
&ekiz yüz hayvan velense6i 
usulü ile 8.11.937 pazartesi 
on beşte satın alınacaktK. 

2 - Buna aid f(lrtname 
rak komisyondan alınabilir. 
aine gireceklerin (630) liralı 
minat makbuz veya banka 
le şartnamede yazılı belgeleri 
teklif mektuplarını belli gün 
dörtten evet komisyona ve 
ları. (3962) - 3-5863 

Zayiler 
tsparta şehir yatı mektebi 

dığım şehadetnamemi kaybe 
nisini alacağımdan eskisinin 
yoktur. 

90 No. lu Faikoğlu 

* Tatbik mühürümü zayi etti 
sını hakketircccğimdcn 

hükmü yoktur. Ahmed 
3-6201 

* Anka;a belediyesinden aldı 
numaralı bisiklet plakasını 
tim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. Abdur 

* 1156 numaralı memurin k 
şirketi hisse senedimi zayi e 
nisini alacağımdan eskisinin 
kalmamıştır. Konya mc 

General Ali Fuad 

Çolıımo lud ret ım i z ozolıyorı 
elimizden hıçbır temiz ·~ çıkmıyor v• 
heııey bizde hol$1zlı k, o!jrı d~uruyor. 

işte burada 

VALIDOL imdadımıza. 

Zara içme suyu 
eksiltmesi 

Fotograf malzemesi 
eksiltmesi 3-5819 birer sene fasıla ile ilç senede ve her ------------. 

Dahiliye Vekaletinden ı 

Zara kasabasına 3410 metre mesafe· 
deki membalardan suyun şehre isalesi 
depo inşası ve diğer müteferri işlerin 
yapılması kapalı zarfla eksiltmeye ko. 
nulmuştur. 

ı . İ?in muhammen bedeli 3SOOO li
radır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
proje ve sair evrakı 18S kuruş muka
bilinde Dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11.12.1937 tarihine rast
layan cumartesi günü saat 11 de An
karada belediyeler bankası ikinci ka
tında toplanacak beledi. eler imar he
yetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve
saiki aynı gün saat ona adar komis
yon reisliğine teslim etmi§ olmaları 
lazımdır. 

M. M. Vekaletinden ı 

1) 35 kalem fotoğraf malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Ta.hinin edilen bedeli 5800 lira 
olup ilk teminat parası 435 liradır. 

3) İhalesi 23 birinci kanun 937 per
şembe günü eaaat 15 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgclerile birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale gününde 
en geç bir saat eveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonunna vermeleri· 

(4137) - 3-6205 

Demiryolları 
Amyant klingrit, çeilk 

tel ve halat 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umum Müdürlüğü Sa. Al. Ko. dan: 

Mahkemelerden 
Velayetin kaldırılmasr 

davası 

taksit sene başında nakden ödenecek
tir. 

4 - İhalesi 25.11.937 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 15 de Eski· 
şehir Vakıflar mildilrlüğü ihale ko
misyonunca Vakıflar umum müdürlü
ğünden taadikına talikan yapılacak

tır. Bu saate kadar teklif mektubu ve 
Ankara Birinci Asliye Hukuk teminatı vermemi§ olanlar artırmaya 

Mahkemesinden : kabul edilmiyecektir. 
Ankarada hapishane civarında Çeş- s - Muvakkat teminat muhammen 

me mahallesinde İslik Sokak 11 numa. bedele göre (4750) liradır. 
ralı İbrahim evinde kiracı Zafranbolu
lu Muharrem kızı Nuriyeyc; 

Eski kocanız Ali Çelik tarafından 
aleyhinize açılan velayetin nezi dava
sının duruşması 29·11-937 pazartesi 
günü saat 14 de icra kılınacağın
dan mezkur gün ve saatte Ankara 
birinci asliye hukuk mahkemesine 
gelmeniz veyahud bir vekili kanunt 
göndermeniz lüzumu davetiye maka
mma kaim olmak üzere usulün 142 in-
ci maddesi mucibince ilan olunur. 

6 - Satışa aid şartname Ankarada 
Vakıflar Umum Müdürlüğü emlak 
müdürlüğünde, İstanbulda İstanbul 
Vakıflar başmüdürlüğünde, Eskişe

hirdc Vakıflar Müdürlüğünde parasız 
verilir. 

7 - Artırmaya iştirak edenler şart
namenin bütün muhteviyatını kabul 
etmiş sayılır. (4120) - 3-6209 

Dr. M. Şerif Kor 
Nüumne haatahan• 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten &<>nra 

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııı -- Doktor -- Rıza Dura ---- Hastanesi - Cebeci -- RÖNTGEN - mütehassısı -- caddcsı Niyazi ıc - sarayı - Ap. No. 2 Telefon: (350 --
":iıııııııııııııııııııııııııııııııı 

a- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun 2625 liralık mu
vakkat teminat, 

b- Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C· Kanunun 4 üncü maddesi muci

bince eksiltmeye girımye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek. 
tuh, 

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

Kütahya ceza evi için 
ekmek eksiltmesi 

Kütahya C. Müddeiumumiliğin
den: 

Kumbarat biri 
d- Belediyeler imar heyeti fen şef

liğinden münakasaya girmek için ala
cakları vesika. 

5 - Teklif mektupları ihale günü sa
at ona kadar makbuz mukabilinde ko
misyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel· 
miş bulunması lhımdır. 

Bu iş hakkında fazla malUmat al
mak istiyenlerin belediyeler imar he
yeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(4017) - 3-5958 

Un alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

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

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

Muhammen Muvakkat 
İSMİ BEDELİ TEMİNAT 
Amyant ve 
klingrit 
Çelik tel ve 
halatlar. 

13227,50 

12000 

992,06 

900 

3-6098 

Belediyece kabul edilen ve halen 
çarşıda satılığa gelmekte olan fabrika 
unundan mamUl birinci derecede be
heri (960) gram ve yıcvmiye çoğu 

(350) azı (100) adet olmak üzere Kü
tahya ceza evinin altı aylrir ~meğin 
ihtiyacı için 2.11.937 den itibaren 22. 
11.937 pazartesi günü eksiltmesinin 
yapılması için (21) gün müddetle a
leni müzayedeye konulduğundan isti
yıcnler teminat akçeleriyle gününde 
saat 15 de eksiltme komisyonu riyase
tine ve şeraiti öğrenmek istiyenler de 
sair zamanda ceza evi müdüriyetine 
mürac:atları ilan olunur. 

(4136) 3-6208 

1 - Karaköse tümen birliklerinin muhtelif garnizonları için aşağıda yazılı unlar Karaköse tümen satın al
ma komisyonunda alınacaktır. Şartnamesi komisyondan 25 kuru11 mukabilinde alınabilir: İstekliler teklif mek
tupları ve ticaret odası vesikalarını ihale saatlerinden bir saat evet komisyona vermiş bulunmalıdır. (4045) 

Cinsi Mikdarı Muhammen İlk teminatı Eksiltme Eksiltme saatı Nereye ihtiyaç 
bedeli şekli tarihi olduğu 

Fabrika unu 
n .. .. .. 

" 
" .. 

150,000 
150,000 
150,000 
250,000 

19,500 1462,SO Kapalı za'"' 12. 11. 37 10 Karaköse 
22,500 1678,50 ,, ,. ,, .. 11 Kağızman 

41,500 3093,75 ,, ., ., ,, 15 Iğdır 
41,SOO 3093,75 ,, ,. ,, ,. 16 Sürbahan 

3-5986 
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Dr. EMiR NECiB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Haıtalıklan 
Mütehaasm. Postahane caddesi B. 
Yuıuf Hikmet apartımanı No, 3 sa
at 11 den itibaren hastalarına bakar 

SEfAl.iN 
Va ol~ AGRJLARI GRİP 
VE NEZLEYİ 

1 :ı 1 (t±J :fm'.J fJ;1 
Telefon: 1816 

Vilayetler 
Elektrik tesisatı 

yapılacak 
Karı Vilayetinden : 

1 • Sarıkanu9 kasabasında yapılacak 
sooıı lira 71 kuruş bedeli keşifli Iğ
dır kaaabaaında yapılacak 84692 lira 
6.3 kuruş bedeli ke§ifli ceman 154704 
lıra. 34 lturu,Iuk kapalı zarf usuliyle 
e~ıltrneye konulan elektrik tesisat i
ııne. ~3.l0.937 gününde talih zuhur et
m~dıginden bu tarihten itibaren elek
~~k teıiıatı işi bir ay müddetle pazar. 
ıga konulmuştur. 

'd· 2 ·Pazarlık 12.11.937 tarihine müsa-
ıf cuma gil il . 

ti dai • ~ ı~t 15 de Kara vılaye-
mı encumenınce yapılacaktır. 

f 
~ - Muvakkat teminatı umum tesisat 

çın 4986 liradır. 

1~ • B~ münakaaanın istinad ettiği 
p an keşıf, fenni şartname münakasa 
Prtnamesi bayınd ı k : . artn .' ır ı ı'len genel 
~4 ku anıcsı ve _hususi şartname 8 lira 

f :.,u~. bedelı mukabilinde Kars Na
ıa mudurlü v .. 

tir. gu tarafından vc.rilecek-

5 • Para ted' • fartnaın d ıyesı ,arıtları hususi 
e e yazılmıştır. 

6. İstekli olanları ka 
zrrlıyacakl . n nuna göre ha-
likte huıu;r~dteklıf ınektublarile bir-

• 1 ı are nam 
tıeınınat rnakb ına yatrrılmış 
ticaret odas ~z veya mektublarıru ve 
80000 liralı; e:~d. varak.ası en aşağı 
larma dair N f rık teıısatı yaptık
olduğu ehliye: v~ .~ekfiletinden alını§ 
yahud doğrudan a~ ağsını bir zarfla ve 
cektir. 0 ruya ibraz ede-

7 - İşbu şartlar dahilinde . 
ların pazarlık için tayin ol talıb olan-
937 .. .. unan 1211 cuma gunu saat 15 d . . 

. . e .Kars 'l" yeti bınasında .. 1 k . vı a-
sure oınııyonda ha 

=~:;ı~nmaları veya .tekliflerinin b~ 
ru e. en evci noksansız olarak d<> v 

ca süre! koınis . . v . g-
denneleri illn 1 yon reıslıgıne gön. 

o unur ( 4037) - 3-S970 

Zonguldak hastanesine 
Pavyon yapılacak 

li.!ı::g7ldak haataneai battabibli· 

Zonguldak hastahanesine ilaveten 
yapılacak 16840 lira ke 'f bed 11' 
Yon inşaatı . . tı e ı pav-
•iltrne kıtı kapalı zarf usuliyle ek-

ye çı arrhnıştır 

gü~~ıiltme ihalesi 24:11.937 çarşamba 
ıind~ ::;: ıs de Zonguldak belediyc
caktır. anacak komisyonda yapıla-

Eksiltme şartn · 
ferri diğer ak amesı ve buna müte-
de Zonguld=~r h 85 ku_ruş mukabilin
lir. astaneıınden alınabi-

Muvakkat teıninat . 
.Eksiltmeye girınek ~26~ lıradır. 

DERHAL GE·çiRİf(_ 

Emniyet umum müdürlüğünden 
Cinsi mikdarı muhammen 

kilo bedeli kuruş 
Ekmek 3300 9,7S 

K. fasulya 1000 ıs 

K. barbunya 200 15 
K. bezelye 200 20 
K. bamya 100 100 
Pirinç 3000 20 
Sarımsak 50 ı20 

Kırmızı mcrcime) 350 20 
Kara mercimek; 100 ıs 

Patates . 3000 7,50 
Nuhut ıooo 15 
Çay so 280 
Buğday so 8 

K. soğan 3000 5 
Tarhana so 20 
Bulgur 100 12,SO 
Kırmızı biber 10 30 
Kara bib .. ~ 10 120 

Sirke 50 15 

Salça 200 25 
Soda 100 ıo 

Tuz 800 7 

Süt ısoo ıs 

Yoğurt 2000 20 
Tereyağ 40 ıso 

Beyıu peynir 500 50 

Ka~ peynir 400 60 

Kaymak 40 200 
Yumurta 10000 adet 2 

Reçel 50 40 
Ekmek kadayJ 500 adet 25 
Tel kadayıf 80 2S 
Yassı kadaif 80 30 

Zeytin 500 25 
Zeytin yağ 400 65 
Sabun 700 40 

Sade yağ 1500 ıoo 

Kesme şeker 1500 32 
Toz ş.eker ısoo 28 

1<'.oyun eti 5000 45 
Kuzu ,, 800 40 
Sıgrr .. 1500 35 
Dana ,, 1500 40 

Koyun kara ciğeri 1000 adet 20 
Koyun beyni ıooo ,, ıs 
Koyun iJkembesi 300 ,, 7,50 
Sığır işkembesi . 1000 ,, 20 
Paça 1000 ,, ı 

% 7.S teminatı 
lira kuruş 
24 13 8!11.937 

148 

122 

88 

112 

67 

271 

50 

2S 

49 

50 

50 

12 

69 

8.11.937 

8.11.937 

8.11.937 

8.11.93? 

8.11.937 

8.11.937 

8.11.937 

Münaksa 
tarihi vr- sııatx 

ıo pazartesi 

ıo.30 

11 

14 

14.30 

ıs 

15.30 

16 

" 

" 

" 

" 

,. 

,, 

ı - Ankara Poli• EnııtitUıü ihtiyacı için cins, miktarı, muba.mınen bedeliyle, ilk teminatları ihale gUn ve 
saatleri yukarıda yazılı erzak parti paarti açık e.ksiltmc usuliyle milnakaaaya konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameleri almak iıtiyenlerin Em~yet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaat· 
ları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiye.nler teminat makbuz veya banka mektubunu 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 
3 Uncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tayin edilen gün vo saatte komisyona gelmeleri. (3959) _ 3-5855 

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

Dört aatırhk küçük lltnlırdan-

1 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Üç defa için 70 kuruı 

1 

Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçillı: illnlarm her def11ı 
için ıo kuruı ,alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. 

İ Bir kolaylık olmak üzere, her aatır, 
l kelime aralarındaki boıluklar mUıtea· 
f na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
i ilan ızo harften ibaret olmalıdır. 1 
i Dört satırdan fazla her satır için ay
i rıea 10 kuruş alınır. 
! ................................................... . 
İş Anıanlar : 

Referanslı muhaıib, franıızca mü
tercim, seri daktilo - Her gün 1 7 
den sonra müsaid ıeraitle çalışmak is
tiyor. Adliye cad. 1 O Menekıe tic. 
mürc. 3-6167 

* it 'arıyor - Kalorifer ateşçiliği 
arıyan ve her hangi bir apartnnan in
şaatında bekçi ve çavuşluk olarak 
apartımanm hitamına kadar mecca
nen çalıştırmak ve bilahare intaat hi
tamında o apartımanda daimi ücret 
mukabilinde kapıcı veya odacı olarak 
istihdam etmek istiyenler.in Atpazarı 
Safran hanında No. 55 odada Nevşe
hirli Mehmed'e bildirilmesi. 3-6197 

* Alman bir Bayan mürebbiyelik İı-
tiyor - Yalnız gündüzleri mürebbi
yelik yapmak istiyorum. Fiat ucuz
dur. Yenişehir Post Restanet G. R. 
rümuzuna müracaat. 3-6193 

* Alman bir Bayan ders vennek iıti-
yor - Çocuklara veya büyüklere al
manca ders vermek istiyorum. Yeni
şehir Post Restanet G. R. rümu:ı:una 
müracaat. 3-6192 

Satılık : 

Ucuz satılık ev - Yeniıehir Demir 
tepe Fevzi Çakmak sokağı 11 No. lu 
hane satılıktır. ~. katında dl>rder oda 
bodrumda ve en üat katında birer o
dası havagazı, elektrik teaiatı bliyiik 
bahçesi vardır. Görmek istiycnler hane 
dahilindekilerine pazarlık için 3900 
telefon numarasiyle görliıebilirler. 

3-6916 

* Satılık piyano - Çok iyi kullarul-
mı§ bir adet Bechstein markalı kuy
ruklu piyano . aatıhktır. Her 
gün saat 18.30 dan 20 ye kadar Ye· 
ni§ehirde Düzenli ıokak N o: 12 de 
Bay Haendschkeye müracaat edilebi
lir. 3-6184 

mı gazetenin 3645 uıtıyenıerin res
çrkan talimatnarn •aydı nüshasında 
Vekaletinden 

1 
eye tevfikan Nafıa 

~hliyet vesikasi~l~ı:nı_ş ı:nüteahhidlik 
937 Yiiında alı Tıcaı:ıet odasından 

kat teminatta . nını, vesika ve muvak
tuplarmı yu~ıyl~ birlikte teklif mek
atinden bir 

8 
arı aki günde ihale sa

)'on reisliğin aat eveline kadar komis-

Kazalar 
Hükümet konağı 

yaptırlacak 
Be§irİ kaymakamlığından : EN GÜZEL 

e venne~eri ilin olunur. 
(7389-4152) - 3-6210 

Bol uda Yapılacak 
hastane binası 

Bolu Nafıa M"d" 
Bolu vil" u urlüğünden : 

Yapılacak ar~ ın~rkezinde yeniden 
bedelli h lO lıra 70 kuruş keşif 

astane bi . Yth ka nası ınşaatı 2490 sa-
26.lo.g;u~~ 4.0 er maddesi mucibince 
evrakı kı /ıhınden itibaren proje ve 
naıneı _eş ıye ve fenni ve hususi şart-
linde ~~~ ve ~v.elki ilan şeraiti dahi
ll'.ııt ol kay ıçınde pazarlığa çıkarıl
ll'lit 93~rn 1~ Nafıa vekaletinden veril
olanlar tarıhli ehliyet veıikasmı haiz 
ll'liira ın Bolu Nafıa müdürlüğüne 

caat eylemeleri ilan olunur. 
(4151-7394) - 3-6211 

Bir un fabrikasının 
ihalesi 

Tekird ~ D f ag e terdarlığından : 
Mahalles7 
Barbaros 
Caddesi. 

Mevkii 
Kasaba harici. 

Be9iri kazası merkezinde yeniden 
yapılacak olan 20005 lira 44 kuruş 
bedeli keşifli hUkümet konağının tah
sisatı mevcude 15000 liralık kısımları 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme günü 10 ikinci t~şrin 
937 çarşamba günü saat 15 de tensib 
edilecek, Beşiri kaymakamlığında ya
pılacaktır. 

2 - İstekliler evrakı fenniyesini Si
irt Nafıa müdürlliğünde ve Betiri 
kaymakamlığında okuyabilirler. 

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

937 gün ve 3297 saydı nüshasında çı
kan talimatnameye göre vesikalarını 

hazırlayıp 2490 sayılı kanunun 32 ci 
maddesi mucibince teklif mektupla
rını 1 inci maddede yazılı gün ve sa
atten bir saat eveline kadar komisyon 
reisliğine göndermeleri mecburidir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(4088) - 3-6111 

Cinsi Lira 
2878 metre murabbaı eba- seksen bin 
dındaki saha üzerinde 73 
arntı sabiteyi havi 12 vals 
ve ~lekli 100 beygir kuv
v~tınde makineyi ve iki 
dınaınoyu muhtevi maa 
mUşteınilat Dakik fabri
kasr. 

EınJSli aatııı.ı b d ı· d d 1 k d Muharrem Y. e 7 ın en. o ayı yu ar a cins ve sair evsafı yaı:ılr, 
mildd 1 Hasbıye aıd gayrı menkul 7-10-1937 tarihinden itibaren 20 gün 
ınüdd:! ~O m~.zayedeye çıkarrlmı~ idi. BugUn talip zuhur etmediğinden 
mişt· gun uzatılmış ve 7-11-1937 tarihinde kati ihalesi tekarrür et· 

ır. 

İsteklilerin 3 7 5 t • 1 . l b b yetin . o • emınat arıy e era er Tekirdağ ViHiyeti idare he~ 
e vo fazla ızahat lmak · · ı · d · caatla a ııtıyen erın e ıdare heyeti kalemine müra-
rr. .(7388) ~137 

• 
fiirltiyıl lallbıı • 

Kiralık : 
Mobilyalı, mobilya11:z kiralık oda -

Sıhıye Vekileti kar,ıımda Çakatar. 
caddesi Bukaruç apartımanı dört nu• 
marada Bayan Münevvere müracaat. 

3-6161 

* Kiralık oda - Kaloriferli, banyo-
lu, ziyası bol ve müıtakH. Çocuk sa.. 
rayı cadde.al, Numara (70). Kapıcıya 
(4099) 3--6136 

* Kiralık daire - 3 veya 5 oda kalo-
riferle bütün konforu haiz. Yenişehiı: 
İzmir caddesi numara 4 de müracaat. 

3--6138 

* Kiralık aparbman - Yenişehir Ha· 
vu:ı:bap Khımözalp caddeıi metlialin
de Güney Apartnnanmda 4 odalr, 
bir salonlu, kaloriferli, konforlu daire 
kapıcıya müracaat. 3--6085 

* Kiralık mü.takil bahçeli ev - Ye-
nitebir Gelir sokak S numaralı altı 
oda biltiln konforu havi eşyalı veya 
eıyasız verilebilir. 3-6183 

* Kiralık ev - 4 oda, 1 hol, banyo 
havagazı, elektrik, au vardır. Dcmir
tepe Akbay sokak No: 4 3-6189 

* Kiralık ev - Dört oda, iki a.alon, 
lilkı banyo, muşamba döşeli - aafelt 
üzerinde - Kavaklıdere Güven ma· 
hallesinde. No. 31 - her türlü konforu 
havidir. Müracaat. Telefon: 1771 

. 3-5948 

* Kalö:aferli da:•e - Altı oda, banyo 
v. ı. Çankaya caddeıi, Sarıköşk kar· 
fiil, No: 49. Şekerci Hacı Bcıllie mil· 
racaat. Telefon: 3050 3-6018 

* Kira.ilk kat - Hamamönilnde A· 
Akaretler karşısında, sabık Ramazan 
apartımanında üç odalı bir kat kira• 
hktır. Görmek ve g<Srüşmek istiyen 
apartımanın kapıcısına müracaat ede
bilir. 3-6217 

* Kiralık - 2 oda mutbak su elektl.. 
rik bahçeli 40 No. hane. Yeniıelıirdo 
Su deposu yanında adliye müstetan 
B. Haıan'm kötkU bitişiğindedir. 38 
No. lu evden de bir oda kiralıktır. 

3--6200 

* Kiralık - 5 oda bir büyük hol, ban-
yo, geni§ balkon Kızılay bahçesine 
mükemmel nezaret: Havuz bap ıa. 
zım Özalp cadde.al Ilgar apartnnanı 
No. 4 Kınacı zade han No. 6 ya mü· 
racaat. Tele: 3290 3-6199 

b Verenler: -
Mubaıebeci - Askerliğini yapmıft 

liseyi bitirmiş bir muhasebeci iıtenili
yor. Dil bilen kayırılacak (P. K.. 45g 
Ankara) Şeraitin bildirilmesi 

* Franı12ca aerviıinde - çalışacak 
fransızca bilen bir gence ihtiyaç var• 
dır. AKBA'ya müracaat. 3-6130 

* 
3 nüfuslu bir ailede evin her tiirUl 

hizmetini görecek bir kadın almacak· 
txr. Aşağıdaki adrese başvurulması. 
lsmetpaşa mahallesi, Uzunyol No. 114 
üstkat. 3-6194 

Müteferrik : 
Ede ıoyu efradma - Sarih adresi

nizi afağrdaki adresime lütfen bildir. 
menlı:i rica ederim. Hulki Ede • Posta 
K. : 469 Ankara, 

* Günü ıününe nakliyat - Yapacak 
olan ekspreı servisimiz için ücretli ü~ 
ıtajiyer alınacaktır. Ankara Anbarı 
U. N. Evine müracaat, 

* Bir alman genci almancaya muka-
bil türkçe ders almak istiyor. Elka. 
P. K. 18. Ankara. 3-6191 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassıaı 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
aarayı hizasında Ahmed Şahin a
partıınannıda hastala:rmı kabule 
batlamı!,!ır. 

Telefon: 2022 3--5797 

Dr. Gafib Gök'er 
Gülhane baıtanesi ll~§aİye ıeriri· 

yatı aabık muavini 
Birinci sınıf kadm haatalıklan ve 

doium müteba11111 
Hergün öğleden sonra Postahane 

caddeıi Devrim iJ.k okulu \MrJı· 
smda Esen apartnnanında 7 numa· 

rada hastalarını kabule ba'lamıt-
tır. 

felefon: 3549 3-6190 

.. 



-'12-

Bakımsız dişleri 
- p 

bekleyen 
Dişlerini kaphyan kir tabakası 

sinek kağıdları gibi yapış-

kandır. mikropları çeker, muha
faza eder ve besler. Dilinizi dit· 
lerinizin üzerine gezdirirseniz 

bu tabakayı siz de hissedersiniz. 

akıbet 
Tehlike baş göstermit demek-

tir. Bir gün her şey olup· 
bittikten sonra dişlerinizin do
nuk sarı bir renk aldığını gö
receksiniz. Bunu diş ağrıları, 
ve bir çok vahim hastalıklar 
takib edecektir. 

RADYOLiN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yeğane dit macunudur. Diıleri
ınizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, diş etlerini kuvvetlen
dirir. Günde iki defa RADYOLI N kullanmakla pek kısa bir za-
ınan içinde hakikaten beyaz ve temiz diılere sahih olursunuz. 

Sabah, öğle ve akşanı her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayrnrz. 

ouus 

Başağrısı, dişağrısı 
NEVRALJi 

Bütün iatırabları teskin eder 

GRlPlN 
Bilhassa bunlara kartı müessirdir. 

iş b'aşında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

BulWldurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

lsinı ve markaya dikkat. Taklidlerinden aakmınız 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. 

Grip 
nezle 

ba§ağrısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez der~ 

.NEVROZiN 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğmlığmm fena ikibetJer doğunu~ 
mani olmakla beraber bütün ıztrraplan da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve Markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

__________ § LA DAM O KAMELYA § - -
~- - . 1 

Serveti fünun 
1891 

UYANIŞ 
Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

Serveti filoun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satı' yeri A K B A Kitabevidir. Se-

Doktor A. İhsan Aksan 
Niimune hastanesi dahili hcutalıklar miitehassm. 
Hastalarını her gUn saat 15 den sonra Kooperatif arkaamch 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 
r~;elon: 1216 3-5828 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -§ Cebeci hastaneıi dahili hastalıklar mütehasıısı E - -
~ Dol<.tor Zeki Haklu Pamir ~ 
E Hastalannı her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartımarundaE 
: 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 : 

..,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

SEFALiN 

Baş-ve 'Diş 

!Romatizma 

Grip 

yaz 
nezlesini 

derhal 

geçiri~ 

Eczaneler ... 

den 

llik ve 12Jik 

ambalajları 

prayınız~ 

Baş agrtsından çok 

\ 
ıztJrap çekiyordum. 

;. S e f o /in a Idık fan -
sonra ne rohaftm ! 

..11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
§ BALIK Y AGI § - -- -§ Kilosu 85 Kuruş Ulus,Halk Sineması E - -
~ Sırasında Sakarya Eczanesi. ~ 
- -'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

- -§ 11 T. Sani Pertem be A)qamı Yeni Sinemada § - -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
..1ııı111111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııra.. 

~ M. Galib Çankaya § -§ Paris terziler akademisinden mezun : - --~ olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle § -
~ işe başlamıştır § - -:. Tel. 1096 Balık pazarmda Terzi = 
"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:-

FAHRiVE 
Atatürk bulvarında Kutlu pastahanesi sırasındaki Yenice apartı

manımn 3 No. lu dairesinde: 
Yeni gelen kışlık ŞAPKA modellerini (ikinci teşrin ayı sonuna ka 

dar) teşhir ve aynı yerde sayın müşterilerinin siparişlerini kabul et
mektedir. Telefon: 3179 

KOHlNOR 
Güzel diş İstiyenlerin macunudur . 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -§ANKARA PALAS~ - -- ------- 7. 11. 937 den itibaren -----
Her ----- pazar ----

~ Avrupadan getirtilen yeni artistlerin de 
= iştirakiyle ---- Dansh çay --

---------------':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

YENİ 
BU GUN BU GECE 

,. 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarı~, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhht kretn

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarıtıl 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhht güzelli~ 
kremleridir. 

KREM BALSAMIN 4 SEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsam.in yağlr, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gilndüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem. gece için, pembe renkli . 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

~ ft, ... ... .. 
1REVUe" saatlarıt,erakkıyab fennlyenl_t!,en -o cadlarııe1:nucehhezdlr~ 

'Saatının1 bugünküf tekA.mül hail\ 

eo senellk:tecrübe neticesidir. 

Modeller._ en~ :son ve zarif,-şeklldedlr:J 

'Anıcara'd• ••t•• ıı•rl 1H~IZA
0

0ÖZL0KC0, Bankalar oaddeel 8' 

Halkevinde 
Kızılay Şefkat Yurdu menfaatine 

1 O ikinci tetrin Çarşamba 

13 ikinci te,rin Cumartesi 

14 ikinci teırin Pazar 

Aktamları saat 21 de 

MUNIR NUREDDiN KONSERi 

Tanburi REFiK, Kemençe FAHiRE REFiK, Kemani SADi 
Piyanist FEVZi. 

BiLETLER : lstanbul ve Sebat Eczanelerinde. 

SİNEMALAR HALK 

l~&=I 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Zengin ~ muhteşem bir dekor içinde 
temsil edilen mevsimin en büyük 

BU GUN BU GECE 

LOREL-HARDİ 

ve İKİZLERİ revü ve dans şaheseri 

VALS DALGASI Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 

Ulus Basımevi: Ankara 

~=================~ 

Fred AST AİRE - Ginger ROGERS 

Ayrıca dünya haberleri ve General 
Metak:sasın Türkiyeyi ziyareti 

lşsiz bir muvaffakiyetle devam 
tdiyor. Türkçe sözlü büyük komedi 

Ayrıca - Dünya haberleri ve 
öğretici film 

1\1 ekte b l ile r ! .. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğl unda 
Anaf artalar Caddesi No. 111 Telef on: 1230 


