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5 KURUŞ 

ümet prograınını B. Celal Bayar h 
yarın · kamutayda i edecek 

Tiyatro ve opera 1 

mektebinde 
V enif,•hirden Cebeciye uğraya-

f rak eski Ankaraya giden as-
alt_ caddenin Cebeci dirse ·ginde biraz 
gerı çekilmi ·· ' 

k '' on cephesi demir par· 
ına l~klı, genifçc bir bina görürsünüz. 
Bu bınanın gök yu·· .. d vu b zune umanlar sa-

ran acaaı ve .. ü d kulakl on n en geçenlerin 
tur. f:ı:~ıboğu~tadan makineleri yok
ni Türk' ~ hına bir fabrikadır: yc
•·e ıyenııı yarınki musiki tiyatro 
'" acı• arti t1 · · ' bir fab .,_ s erını yetiıtirmekte olan 

rı .. a. .• 
Fabrika kel' . . 

bir tcıbih 
1 

ınıeıını kendi bulduğum 
,_, o arak kullan 
a;ı gün orada . . ~orwn. Evcl· 
içinde "Ank geçırdığun bir kaç saat 

' ara ınu 'ki kulu'' hakkı ıı öğretmen o· 
zmda bu kc~da. hemen herkesin ağ
töre hitab cd;:11eye raatıadıın. Direk-

er ona "ıi . fab 'ka'' diyorlardı. Dııuır zın rı . -r-'Ya acı .. ıkm . 
çın tecrid edilmi§ dala.r11aınaaı 1· 

,anlar bir "labo 
0 ın Cfiğini a· , ratuvazna . k 

olduklarından bah f gırme te 
,__ se ıraat bul 
&CUdI. Buraaı hakikate u!or-
b~ka başka fabrika! n yep yenı ve 
iınkin arın kuruiınaaına 

;ır;. veren makinelerin hazırland ğ 
•r.ır sanayi fabrikalarına pek aıa ~ ı 
yaa edilebilirdi. ı-

* G e;.? ~ ~::C açılan tiyatro ve 0 • 
dan ;ı.: __ , •ılıın11n hirinri 'ınıfm 
~ Nn•f..., .....__ • . • 

rını vennckte ..--- YDHlian'e 
tanbulda olan talebe, bu yuı, 1s
g i . Maıtepede kurulan kapmta 
k:~~ler ve bu sırada, bir takım 
derck :ıy~lerdcn parçalar tercüme e
neye k un arL". kendi kendilerine aah 

Oymak tec""'~--· · · · ve iıntihan • "~1n.e gıntmı,leı 
ketine gide::u:da .. da, yazm menıle· 
dönınu, olan ö. ;gunlerd.e Ankara 
t'e bir ıürp i g tmcnlerı Bay Eber
-velki gün ~ z ~apmak ınakaadiyle, e-
ctlnek iat~ ryc.- parçalarını temail 

Taı-ı---· . t erdı. 
-.ının kend.i-ı n bu ıürpr: . une yaptıkla _ 

ae ayı,,._-L-.z"!.~~kiııden bize de hia· 
Ebe ·- n..._etini rt'in davetıU ri göaıeraı Bay 
retmeıı okuluna e. ?larak musiki öğ· 

gtttik. 

O rada görd!ıe · • 
evcl, A runı anlatmadan 

~en okulunun ... ~ara Muaiki öğret
Yıın: wu-ıhçesinden bahsede. 

Orta derecdcki 
retıneni . okullara musiki ö• 
ta · yetıftirın k "' rıhinde ihdaa e gayesiyle 192i 
öğretınent ok 

1 
~ilmit olan "Muaik 

bu tarzda 
1 
u u 1935 aeneaine kadaı 

d:. 1935 ae:a 1.fnı1ftır. Tahsil 6 aene i-
ı:L_ . e&inde AtatürW•- türk 

"&!lln.e gi~ •uu mu-
tu.k~ cetı yolu g&teren nu. 
ıenit CSlçUd IOnra okulun ınabadları 
Şiındi Okul~. deği9tirilip çoğaltıldı. 

- Doğru~ d _ 
orkeatraya, R.i ~gruya filarmonik 
na ve diğer Ya&eticumhur bandoau
ren ina~dolara nam.zed yetiıti
ın.ı ; ta • ınuaiki Aletleri • kıa-

- Şehi gıları .. • r çocuklarına her nevi çal· 
_ Ookgreten amatörler kımu; 

u11ara m ilr:' ar . . ren ve taba . ua ı mu ımı yetıtti---1 ılı eekiai gibi altı sene olan 
~<Ulner; 

-Taba'li •ili 4 
1 3 sene olan dram ve talı 

tiyat •ene olan opera kıaımlannı hav~ 
ro mektebi. 

- kornpo 't" Yeti . zı or ve orkestra ,efleri 
'bren nazari f Önünı· ye auıı ları vardır. 

llloni üz.deki •ene okulda bir filar
aa\'\Pu ve bir balet kunun açılmaaı ta

r Olunmaktadır 
ller gün b · Dıckte lan ira.z daha bilyilyilp geu,. 

bari 
0 
° ~ mUeaaeaede on befi ni

diğe ~ u.zc:re yetmi9 altısı ku:, ve 
na ~ er~~ 145 talebe vardır. Bi
rnıtg ve !' ~yı dofCııınit. iyi aydınlatıl
nın ıyı ıaıtılmqtır. XıfID Ankara
~ılı cazibelerinden biri olan fi
lbartee' k orbetra konaerleri her cu· 
ek vcr:1~~fl okulun koneer alonun· 

- .. tedir. 

U zun boylu, :rl&fDUt •• n .. 18,.Jı 
Çok ICYİmli •- :s 

manın bU ve güzel konut-
lan B tUn ıırlarına vakıf bir zat o
daa !: Ebert, okulun direkt6rlilk 0 . 

111-, bbe tiyatro ve opera inekte-

binin den proğramını izah ediyor: 
- Diksiyon, fonetik nazariye ve a 

meliyeleri, mimik ve sahne talimleri, 
entonasyon, tiyatro ve sanat tarihleri, 
şan gibi tiyatro ve opera sanatların ı 
öğrenıneğe mahsus dersler dıtınd• 
proğramımızın en yüklü kısmı ncfeE 
talimleri, ritmik jimnastik, akrobatik 
jimnastik, eskrim, dans gibi fizik ter· 
biye hareketleridir. 

Orada bulunan kültür bakanlığ ı 
yüksek tedrisat umum müdürü ilive 
ediyor: 

- Bu yaz, talebe, Maltepe kampın
da yüzme talimleri de yaptılar. Tabii
dir ki hekim nezareti altında, günde 
altı yedi saat yüzenler oldu. Vücudu 
bir hamur gibi yuğurup istenildiği 
gibi çevikleştirerek inceltmek için 
1cıı iyi fizik terbiye temrinlerinin ba
şında yüzmeler bulunduğu muhakkak· 
ur. 

Bay Ebert, fizik terbiye,/~ n«:den 
bu kadar ehemiyet verildiğini izah e
diyor: 

- Biz fizik terbiyeyi den proğra-
mımızm en ehemiyetli kıamı saymak
la, zannetmeyiniz ki, atlamada, koşma· 
da, zıplayıp perende atmakta mahir ak
robatlar veya jimnastikçiler yetittir
mek gayesini istihdaf ediyoruz. Bun
uan oınncı i•Yemtz oeaen au-ııua· 
ve adllftıt. ~ Wt aktar acalne ve 
mimiğine ne kadar haldm ise vücudu
na ve vücudunun, iatianaaı.z, her hare· 
ketine öylece hakim olmak lizımdır. 
Oyun icab eder ki aktör bir maaanın 
altına kıvrılıı:n, bir balkondan sark
sın, yahud bir merdivenden ko,arak 
ç:karken bağının veya ,arkı söylesin. 
Bu vaziyetleri yadırğamamak için ti
yatro aanatkirı ICtl ve tavrı gibi vü
cuduna da hükmedebilmclidir. 

(Sonu 7 inci sıayf ada) 

~·······························; ..... . 
~ Atatürk 1 . . . . 
: . . : . . 

sevgısı = 
29 ilktetrin cumhuriyet bay

ramı dolayıaiyle büyük tefimiz 
Atatürk'• her taraftan binlerce 
tazim ve tebrik gelmittir. Ata· 
ğıda sütunlarımıza aldığımız 
mektup bunlafdan biridir. Bü· 

• tün milletin b1biik tefimize o
lan aay&"I, MY8'İ ve minnet hiale
rini candan bir ifade ile belirten 
bu mektubu iftiharla okuyacak· 
amız ı 

Kaplan 29-10-937 
Ula Ata, 
Oç .,,.ı/lı oltalumuan iJıi yıl

lık muana olan bi.aler; çocalı 
delil. cumhuriyetin 11 6e~ 
oe deurimlerinmn 11 yapıcuı· 

• )U. Banu bua-ün and içerelı 
köylülerimm dııyurdak. 

• 

Sayanı~ gelecek yıl 27, -~ 
yıl .anra 101 olacak; fakat lıalb
lerimis 6irleıerek bi1" tek kalb 
halinde oe yalna "cumhuriyet,, 
di,,_ çarpacaktır 1 

BiJ"liiffnis ülkü temeli ü•rİ· 
ne kuralda.. O temel üstünde 
)'iilı•lecelr. Atamısın yolanda 
yirümelr İM biricilt erefimis o-
lacaktır. Ba erwfimiae ulGf'"all 
İçin kut-' ba)ırcwnrmada baba 
ue annelerimise okulda bir mi
aomere oerdilı. Ba mektuba da 
onlara oltadult. "Bialen •lôırt 
YtUınl,, dediler. 

itte ben de yarattıiınıs bu P. 
•l yıırdan bir kö,.ainde 80 eo
lilı bi1" köyde oturup ula lnırta-

• 

Belediyeler bankaıı merkez binasının açılış 
töreninde bulunanlar 

Jandarma subay okulu ve poli. enıtitüıünün açılq 
töreninde bulunanlar 

Cumhuriyetin iki güzel eseri 
Gü.venimizin garantisi 

Jandarma subay okulu 
....... lia em ·ı, ..... ·· ..... ~ .... 
törenle açıldı 

Belediyeler bankası 
dün törenle açıldı 

Belediyeler bankaımın yeni binası dün saat ıs de törenle 
açddJ. Kamutay bqkanı B. Abdülhalik Renda, vekillerimi.&, ai· 
yasi müsteşarlar, mebuslar, iç bakanlığı ve diğer vekaletler bü
yük -6mur)arı Ye sueteciJer davetJiJer ..-umda idiler. 

Saat ıs de binanın çok modem ve gözü çeken cebhesi önün
de evveli Umum müdür B. Süleyman Sami Kepenek &Çlf 8ÖJ• 
!evini verdi. (Sonu 8. inci sayfada) 

Jandarma subay okulu ile polis t------------_.;-------------------------
Basın umum 

direktörlüğü 

enatitüaüniln açılma töreni dün uat 
15.30 da yapıldı. Törende Profesör 
Bayan Afet, Kamutay Reisi B. Ab
dülhalık Renda w vekiller, siyasi 
milateprlar ve birçok kiımeler bulu
nuyordu. 

Okul komutanının söylevi 
Evvel& iatiklil martı çaldı. Sonra 

jandarma aubay okul komutanı · albay 
Zeki Erkmen bir söylev verdi. Albay 
ıöylevinde, okulun açılmasından do
layı jandarma camiasının duyduğu 
bahtiyarlığı ifade ettikten sonra, 
cumhuriyet hükümctinin bir taraftan 
jandarma subay ve gedikli erb&fı, di· 
ğer taraftan da polis memuru ve ko· 
miaer yetiştirmek ü.z:crc kurduğu bu 
milcueaenin türk ulusunun kendi iç 
emniyetine ve kanuıı ve nizamlarının 
iyi surette tatbikine verdiği cbeml
yetin açık bir miaali olduğunu aöy· 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Aaekri liselerden harbiye mektebine geçen talebeler dün saat 14.30 da tö
renle Ulus meydanındaki Zafer abide sine çelenk koymuılar ve hararetli 
nutuklar aöylemiflerdir. Talebeler bundan sonra önde mwka olduğu hal· 
de harbiye mektebine gitmİ§lerclir. Yu kardaki resimde talebeleri Bankalar 
caddeıinde yürürken görüyonanuz. Bu hususta tafsilat 2. ci aayfamızdadır. 

1 ~11111111111111111111111111111111111111~ 

~ C.H. Partisi~ - -- -
~ Kamutay ~ - -
~ grubunda ~ - -.. A -5 nkara, 6 (A.A.) -Cüm- : 
E huriy~t Halk Partisi Kamutay -
E Grupu bugün 6 11.937 saat E 
: 10.30 da Trabzon mebusu Ha- E - -E san Saka' run b&§kanlığında E 
E toplandı. : - -

SeyiJ Rızanın ~ıruu!a bulunan acaib qmetler, 
""""'7, ve errnenıce, almanca kitablar 

E Söz alan Baıvekil CelBl Ba- E 

Bir hokkabazlığın hiktıyesi 

İç bakanlığı Baaın Umum Direkt5-
rü Dr. Vedad Nedim Tör sıhi aebcb
lerden dolayı istifasını vermi,tir· 

Huaual kalem 
müdürlüğü 

lç Bakanlık Hususi kalem müdürll 
B. Arif Karan Emniyet umum müdür
lüğü daire reisliklerinden b~rin~ ter
fian tayin edilmek üz-ere vazıfesınden 
ayrılmıştır. Hususi kalem müdürlüğü 
itlerine 'imdilik C.H. Partisi Başack· 
reteri B. Ziya Arkand bakacaktır • 

Fıkra 

Hür ve emniyetli 
vatan 

Bazı memleketlerde cürüm, iml
battan daha iyi organize olmu§tur: 
bizde aksidir. Jandarma, dağı vtt: po
lis, . sokağı emniytt:t altına almıştır. 

Bizler şehir ve kır yollarının &er

seri haracına mahktlm olduğu devir
lerden geliyoruz. Devlet kuvvetleri· 
nin yalnız maddi değil. manevi d .. 
ğeri ne olduğunu anlamak it;in, o d~ 
virlerde, balkın ~şkıyaya destan oku· 
duğunu bilmek kilidir. 

cambariyet yalmz sağlam bir in
zibat değil, onun ahl§Ic ve itibarım 
da kıırmuştur. Birçok eksiklikler o
labilir: onlar da kalmamalc içindir Id, 
tedbirlerimiz arasında, dünkü ensti· 
tDf IJ de açtık. 

rıcdarına candan ballı bulanan s · :::ı:tr=:.!t::::= eyid Rızanın çadınndaki 

:E yar sürekli alkqlarla kürsüye :E 
:E gelerek 8.11.937 pazartesi gü- E 
: nü - B. M. Meclisinde yeni ka- E 
S binenin programı hakkmda ~ 
:E yapaeağı beyanatın ana hat1a- E 
:E n üzerinde Parti grupuna iza- E 
E hat verdi. E 
:E Bundan sonra söz alan bazı E 
:E hatiblerin yeni kabinenin prog- :E 
:E ramma aid beyanatı dinlendik- :E 
:E ten sonra umumi heyet yük- E 
:E sek tezahürat ve ittifakla Bat- E 
E vekilin beyanatım tasvib etti. :E 

Bu topraklarda bütün osnıınlı ta
rihi can, nıal ve ır~ emniyetsizliği 
içınde geçti ve göçtü. Köy devld .. 
!inden derman istemezdi. Devl.ıia 
halka kar§ı tt:ski ::ıulüm vasıtası, bu
gün, halkı devlete yaklaşıp ısındıran 
temas vasıtası olmuştur. 

~ kutlar eUerini.i M>'lll ile öpe-

nın ltü:~~~:!;ıan okulu • haçlar ve ermenice kitablar 
• 

ınezuıılan birliii bqkanı : 
VLCAY ÇAKI ! 

~ . 
······································'"' 

Sergerde Seyid Rızaıuıı çadınndalşerif, muhammediye, aiyerinebi, ilfil
neler bulabileceğinizi tahmin eder- rUkçU bfküJU, mavi boncuklar, içinde 
ainb? Bir kuran. hadia, ayet, eııAmı .(Sonu a. iDCl sayfada), 

':iııııtııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

Hür ve emniyetli bir vatan içinde 
hür ve emniyetli bir vatand:q: nice 
nesillerin bu lıasretini bizim g6nll
müzden Clllllhuriyet Kidermip. • 
Fata7 
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İki " yenı 
e 

müessesemız 
Medeni hayat içinde iki büyük ihtiyacımız vardır: birisi para, birisi 

emniyet. Dün, Ankarada açılan iki yeni müessese, bu iki medeniyet 
mefhumu ile olan ilgisi bakımından ehemiyetlidir. 

Ticaret ve refahınJZI kurmak için paraya ne kadar muhtaçsanız, 
aynı ticaret ve refahı koruyabilmek için emniyet teşkilatına da o kadar 
ihtiyaç duyarsınız. 

Son asrın İngiliz mütefekkirlerinden birisi medeniyeti şöyle tarif edi~ 
yordu: "Medeniyet, adalet, tolerans ve asayişin hasılasıdır.,. 

Ticaret, maliye, endüstri ve kültür sahasında istediğiniz kadar mü
esseseler kurunuz, eğer vatanın navasında sağlam bir emniyet havası 
esmiyorsa bunların verimi feyizli olrruyacaktır. Parayı ticaret çoğaltır
sa, ticaret.i de asayiı korur. 

işte bu ve buna benzer birçok bakımlardan Belediyeler bankası ile 
Polis enstitüsünün aynı günde açılmasını uğurlu bir tesadüf sayıyoruz. 

Ankaranm imar hareketinde de bu iki yeni müessese, gözlerimize 
hitabeden bedii birer vazife görüyor. Bankalar caddesinin geçen sene 
bot durBn bir yerinde en modern şeklile yükselen bir bina, Milli mü
dafaa sırtlarında yakın vakte kadar 00§ bir dağ parçası kalan noktayı 
yeni bir emniyet abidesi gibi süıliyen Polis enstitüsü dün biribiri ar
dınca açıldılar. 

iki değerli müessesenin kapısını birden hayatımıza açan bir gün 
bile aynca kutlanmağa değer. - N.A. 

Askeri liselerden harbiye 
mektebine geçen talebe 
obideye çelenk koydlilar 

1936 • 1937 ders yılında aakeri liselerden mezun olan gençle
rin Harbiye okuluna geçmeleri dolayısiyle dün Ulm meydanın
da bir tören yapılmı§br. Ayın birinden beri kısım kısım §ebrimi
ze gelmit bulunan askeri liıelilerimiz dün aaat 15 de ba,larında 
Harbiye okulu mızıkası ve harbiye ikinci sınıfından bir bölük 
harbiyeli olduğu halde Ulus meydanına gelmitlerdir. 

Ulus anıdını dört yanından ku
ıatan askeri liselilerimiz ba,la
rında Harbiye Komutam Albay 
B. Hamid Doğruer. Harbiye Alay 
komutanı ve diğer Harbiye su
bayları olduğu halde iıtikli.1 
martını dinlemiıler ve ıonra &• 

nıda bir çelenk koymu,lardır. 
Bundan sonra Harbiye ikinci sı

nıfından B. AHieddin Kalender yeni 
arkadaşlarma ~oı geldiniz nutkunu 
aöylemiıtir. B. Alaeddin merd arka· 
datlarım diye nutkuna başlamıf ve 
ıonra demiştir ki: 

··- Tarihin aç .ayfalarını zaferle 
doyuran türklilk ve o §anlı zeferleri 
yaratanları doğuran şerefli milletin 
yarınki bekçileri bizler; mabedimizin 
sağır duvarları arasında gayelerimizi 
emellerimizi birleştirecek yarına bu
günden hazırlanacağız. Bahtımız sö
.zümüzdür, bu ıöz, bu büyük söz; yal
nız türk çocuklarının malıdır. Özünü 
kalblerimizde yaşayın vatan ve onun 
her ıevgiden mukaddes olan aevgi
ıinden, kuvvetini milletin namuıumu~ 
za emanet ettiği şerefli sancağın hey· 
betinden almıştır. 

baş olan cumhuriyetin kabesine, o 
kabenin şefkat dolu, muhabbet dolu 
temiz kucağında büyilyen harbiyesi
ne, yurd aşkiyle ruhlarımız dolu, 
duygularımız dolu, baılarımız biraz 
daha dikleşmiş gözlerimiz biraz daha 
keskinleşmif olarak geldik. 

Ey Ulu Atam, ey eşsiz Atam, se
nin yarattığın bu yurdu, yarın kirli 
ayaklara çiğnetirsek, ıenin elinle, ya
zınla, zaferin ile çizilen tarih sayfa
larını biz kirletirsek, sen bizi affet
me, ıenin kabenden nur almağa, feyiz 
almağa, nihayet senin bakışlarından 
yol almağa andiçmiş olan biz çocuk
larından emin ol. 

Ey tarihe merdliği öğreten Uluı, 
aenin terefin ve namuıun için en gür, 
en temiz heyecanlarını savat alanla
rında tanlı bir sancak gibi dalgalana· 
cak olan biz eylidlarına inan ve iy· 
man getir.,, B. Halit Özerik sözlerini 
ya,aaın Atatilrk, yaıaıın necib ordu, 
yaşasın civanmerd ulus,, diye bitir
mittir. 

Bundan aonra hep bir ağızdan mı· 
zıka ile birlikte harbiye martı IÖy· 
lenmit ve askeri liıelilerimi.z bu ıu
retle Harbiye Okulu ailesine dahil 
olmuşlardır. Tııörenden eonra baıta 
mızıka ve ikinci ıınıf tan bir bölilk 
olduğu halde yeni harbiyelilerimiz 
bankalar caddesi yoliyle Harbiye O· 
kuluna gf tmiflerdir. 

ULUS 

Para mukabilinde 

Bir kadını 
yaralayan 

adam 
tıtanbul, 6 (Telefonla) - BugUn a

ğır ceza mahkemesinde bir tehdid da
vasına başlandı. Davanın Abbas ve İl
yas isminde iki ıuçlusu vardır. Bunlar 
Ömer Lütfi isminde bir otel sahibin· 
den tehdid mektubu yazarak 850 lira 
istemiıler ve paraları alırken meıhud 
cilrtim halinde yakalanmıılardır. Suç· 
lulardan Abbaı mahkemede şunları 
söylemiıtir: 

.. _ Bana §imdiye kadar tam 450 lira 
verdi Otelinde çalışan ve kendisile a
raıı açılan Madam Frudman'ın vücu
dunu ortadan kaldırmak istiyordu. 
Bana bir teklif yaptı. Bunu öldUrUr· 
sen aana para veririm dedi. Ben adam 
öldürmem ,fakat yaralarım dedim. Bin 
liraya pazarlığı keıtik. Bir gUn karıı 
paıtacıda otururken kadının jiletle 
yüzünü burnunu keıtim. Buna muka· 
bil Ömer Lütfi Uç defada beı y\i% lira 
verdi. Geri kalan bet yUı: lirayı vermi
yordu. Biz kendiılnden bu parayı iste· 
dik. Tehdid etmedik. Madamı yarala
dığım için üçtincU cezada muhakeme
miz varoır. 

Öteki ıuçlu da Ömer LUtfinin ya
nında bu ıekilde fedaileri bulundu~u
nu iddia etmittir. Ömer Ultfi bu ıa
nadları reddetmiştir. Mahkeme §llıid
lerin dinlenmeleri için başka bir güne 
bırakrlmııtır. 

İstanbulda Kırkçeşme 
suları kesiliyor 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Belediye 
ayın on dördünde Kırkçeşme suları
nın sureti katiyede kesileceğini alaka
lılara bildirmiştir. Evkaf idaresi kırk 
camiin şadırvanında Kırkçeşme ıuyu 

kullandığından bu çeşmelere bedava 
su verilmesini istemekte, darphane de 
aynı mütaleayı ileri sürmektedir. Be
ledi ye bedava ıu vermek niyetinde de
ğildir 

Karaköydeki durak yeri 
İstanbul, ıs t ele! onl ) - Karalt~1: 

deki tramvay durak yerinin kaldırıl· 
ınası üzerine Karaköy köprüsünün Ga
lata tarafında bir durak yeri yapılmış
tı. Fakat tramvay ıirketi burasını E
minönü aayarak o Jekilde bilet keıtiği 
ve belediyenin tebligatına rağmen 
bu tarzda bilet kesmekte ısrar et
tiği için belediye bugün ıirkete kati 
bir tebliıat daha yaptı. -
İstanhul'da belediye tedbirleri 
İıtanbul, 6 (Telefonla) - Belediye 

nakil itinde kullanılacak el arabaları 
için iki tip teıbit etti. Kazaların ve ba
zı uygunsuzlukların önüne g,eçmek 
için ıehrin içindeki ana, meyC!an ve 
ıokaklarda bulunan biltUn aarnıç, mah
zen ve kuyuların ağızlarının kapatıl
maaına karar verildi. Karar bir ay için
de tatbik ve intaç edilecektir. 

Hukuk ilmini yayma 

kurumu 

Bu yıl verilecek 
konferanslar 

Hukuk ilmini yayma kurumu, hu
kuk bilgiıini artırmak için geçen se
nelerde olduğu gibi bu ıene de umu
ma mahıuı konferanslar tertib etmif
ti.r. Bu yılki konferanslar 11 'birinci 
kanunda başhyacak ve 2 nisan 1938 de 
bitecektir. Konferanslar her hafta cu
martesi günleri hakevinde verilecek
tir. Onbcf hafta devam edecek olan 
konferanıların programını yazıyoru.z: 

11.12.937 tarihinde Univenite rek
törü B. Cemil Bilsel tarafından mua
hedelerin yolsuz tasdiki mevzuu üze
rinde, 25.12.1937 tarihinde Sıyaııal 
bilgiler okulu direktörü B. Emin Eri
şirgil tarafından hukuk ve ioayal ka
ideler mevzuu üzerinde, 8.1.938 tari
hinde İzmir mebusu, eıki Adliye ba
kanı B. Mahmud Esad Bozkurd tara
fından türk devlet ıiıteminde devle
tin rolü mevzuu üzerinde, 15.1.938 ta· 
rihinde devlet 9uraııı daavi dairesi re
iıi B. Saffet Tuncay tarafından idari 
kaza mev.ıuu üzerinde, 22.1.938 de 
Yükıek ticaret mektebi profeıörlerin
den B. Suphi Nuri lleri tarafından 
Türkiyede ecnebiler hukuku ve ez
ctimle atatti personel nazariyesi mev· 
zuu üzerinde, 29.1.937 de Ankara hu
kuk fakültesi profeaörlerlnden B. Sü
heyp Nizami Erbil tarafından. idare 
tekniği mevzuu üzerinde, 5.2.938 tari· 

ltalyaya 
balık 

satılıyor 
İstanbul, 6 (Telefonla) - İtalyada

ki balık konserve fabrikalarından bir
kaçı namına memleketimizden balık 

almak üzere tehrimize gelen heyet ba· 
lıkçılarla konuşmu' ve bir anlaşmaya 
varılmıştır. Şimdilik tesbit edilen pi
yasa palamutun çifti 5, toriğin 35 ku
ruştur. Müşteriler bu iş için beş vapur 
tahsiı edecekler ve balıkçılarımız Yu
nanistan ve Bulgaristana balık ver
mekte ıerbeıt olacaklardır. 
Anlaşmadan sonra limanda bulunan 

İtalyan balıkçı gemileri 250 bin çift 
palamut ve 2000 kadar da torik yükle
mişlerdir. 

Tarih sergisine 
büyük rağbet 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Tarih ser
gisi son derece rağbet g8rdillü için 
sonsuz olarak uzatılmıttır. İlk mek
teplerle ortalar, yüksek mektepler için 
ayn ayrı gUnler tahsiı edilmiı bir liste 
yapılmııtır. Halk da salı ve pazar gün
leri sergiyi gezecektir. 

Feci kaza 
B. Nedim Bozatak 

hinde temyiz mahkemea.i aziaından 
B. Vehbi Yekbaş tarafından yeni ce
zai temayüller ve beynelmilel hukuk 
ceza birliği mevzuu üzerinde, 12.2.938 havagazı ile 
de Erzurum mebusu ve İstanbul hu-
kuk fakültesi profesörlerinden B Dr. zehirlenerek öldü 
Saim Ali Dilemre tarafından vefata Kocaeli saylavı B. Nedim Bozatık 
ıebebiyet kararlarında (muacceliyet) hava gazından zehirlenmek auretile 
niıbetlerinin tayini ve oezaya tatbik- vefat etmittir. Dün sabah 1stanbuldan 
leri mevzulu, 19.2·938 de İatanbul hu- gelen ailesi eve girdikleri zaman B. 
kuk ve iktısad fakülteleri ordinaryUsü Nedim Bozatıkı ölil olarak bulmutlar
profesörlerinden B. Şükrü Baban ta· dır. Evde kimse olmaması dolayısiyle 
rafından para değişikliklerinin huku- B· Nedim Bozatıkın havagazı ile mut
ki tesirleri mevzulu, 26.2.938 de Sıya- fakta mefgul olduktan sonra musluğu 
aa1 bilgiler okulu profeeörlerinden B. kapamayı unuttuğu ve musluktan çı
Ethem Menemencioğlu tarafından kan hava gazı ile zehirlenerek öldilğil 
soıyal hukuk ve tamamiyet nazariyesi tahmin edilmektıedir. Tahkikata bat
mevzulu, 5.3.938 de Erzurum mebusu lanmıt ve merhumun ccnazeai Nümu
ve Sıyaaal bil&iler okulu profeaörle- ne hastanesine kaldırılmıttır. Cenaze 
rinden B. Atıf Akgilç tarafından ceza töreni bugUn yapılacaktır. 
hukukunda yeni mekteb • teknik jü- Merhum B. Nedim Bozatık 1884 ıe
ridik mekteb mevzulu, 12·3.938 de İs- ~·iod.41 Ti.kveata dnli.-ı•tur.. Alınan-

1 .~~ ıcuı ı:sı oroıuıuyu~ ca ve fransrzca bilen merhum Harbiye 
profesorlermden B. Mustafa Reşı~ mezunu idi. Topçuluk, fabrika i9let. 
Belg~y tarafından. kanuni ve ta~~ı· mesi, bağcılık ile meşgul olmuf, ıon
d. dehler ve ~>:ız mahkemesının ra da Turgudlu C.H.P. ve belediye Ü• 
milrakabe aa11hıyeti mevzulu, 19.3.93. yeli~inde de bulunmuttur. 
tarihinde Ankara hukuk fakültesi pro. 
fesörlerinden B. Sabri Şakir Anaay 
tarafından kanun ve tefsiri mevzulu, 
26.3.938 adliye bakanlığı hukuk itleri 
genel direktörü B. Şinasi Zihni Den· 
rin tarafından devlet tetki11tında oto
rite mefhumu mevzulu, 2.4.938 de El
aziz mebusu B. Fazıl Ahmed Aykaç 
tarafından parlamento n!jiminin te· 
kimlilü mevzulu konferanılar verile
cektir. 

Kamutay çağrılan 
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Müdafaa encümeni aaat 10,S da top
lanacaktır. 

Ankara defterdarı 
Ankara vil~yeti defterdarı Bay 

Nafi Demirkayarun kendi arzuıiyle 

İzmir villyeti defterdarlığına tayin 
edilmiı olduğunu öğrendik. Bay Nafi 
Demirkaya, vilayetimiz defterdarlığı 
vazifelerini dirayet ve sadakatle yap
mış, kendini muhitine sevdirmiş bir 
zattı. İzmir gibi ehemlyetli bir vilaye· 
timiz defterdarlığında da aynı sevgi 
muhitini yaratacağından ve memleke
te iyi hizmetlerde bulunacağından 
emin olarak villyetimis defterdarına 
hayırlı yolculuklar temenni ederiz • 

Kanımızda, kayserlere boyun eğdi
diren, kıralları dize getiren, bütün 
dünyayı namusuna, merdliğine hay
ran bırakat! hür doğmuş, hür yaşayan 
ve hür ya§ıyacak olan bir ırkın kanı, 
onun kanı, türk kanı var. Kanımız 

yurdıın. canımız yurdun, her şeyimiz 
yurdundur.,, demiı ve sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 
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.,_ Ey bu şanlı yuvanın şerefli 
çocukları, ülküme eş, davama ortak 
olan kardeşlerim, sizlere arkadaşla

rım namına hoş geldiniz derken, bu
rada size sarsılmaz muvaffakıyetler 

temenni eder gene onlar namına sizi 
bir kere daha selamlarım . ., 

Askeri liselilerimizden B. Halit 
Özerik buna cevab vermiş ve demiştir 
ki: 

"- Ey kahramanlar yuvası har
biye, en büyük yuvanın merd oğul
ları .... Göğsün mermiyi erittiği, ka
nın ateıi söndürdüğü, etin çelikle 
boğuıtuğu bir devrin kan ve barut 
kokan kucağında doğan bizler. Yıkı-

lan o çürük devrin temiz kanlarla 
pekleıen temelleri üzerine kurulan 
yeni devrimizin tarihine kaynak olan, 

• 

Dün hava kapalı geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı geç· 

mlı, ısı gece 9, gündüz 21 derece ola
rak kaydedilmiıttr .DUn yurdun Trak
ya, Kocaeli, Eğe, Karadeniz mıntaka
lannda hava kapalı, orta ve cenubt 

Anadolu ıruntakalarında bulutlu, ıark 
ye canubu garkt Anadolu rnıntakala· 
nnda açık geçmiştir. Dün yağııların 
karemetreye bıraktıkları su mikdarla
n Balıkesirde 43, Bodrumda 26, İz· 
mirde 23, Çorlu, İstanbul, Kocaeli ve 
Çınakkalede 1-2 kilogram arasındadır. 

Oyuncaklanmız 
Bir glln Mudanyadan kalkmak 

üzere bulunan geminin güvertesin
de yabancı profesörlerden bir grup
la beraber konuşuyorduk. Bir ara
lrk, oraya bir simitçi çocuk girdi. 
Elinde tabanca şeklinde yapı/mı§, 
simid ve yahud çörekler vardı. 

Heyetten bir doktor, bu tabın· 
ca - simidlerden bir tane aldı; evir
di, çevirdi ve şu hükmü verdi: 

- Bakınız, türlcler çocuklarına 
ti küçüklüklerinde silah sevgisini 
nast/ aşılıyorlar? 

Geçen gün bir İngiliz gazetesin
de Noel ve yılbaşı dolayısiyle satı
lığa çıkarılacak oyuncaklardan bir 
kı.sminrn resmini gördüm. Bunla
rın içinde en fazlası ufak tayyare
/erdi. Sebebi basittir: 

lngiltere bugünlerde var kuvve
tiyle silihlanryor. Bu silahlanma 
da en büyük hedefi de kıtamn en 
müthiş hava filosunu vücuda geti
rebilmektir. 

Onun için ufak ingiliz çocuğu 
da • inglJlzce tabirini kuJJanalım 

- air - minded • olmalıdır. 
Biz, galiba oyuncak meselesi ile 

hiç meşgul değWz. Oyuncakçı dük
kanlarında ne bulunur.sa, atelyele
rimizde ne yapılırsa, A vrupadan ne 
getirilirse alıp satarız. Halbuki bi
zim de havacı ruhunu yaymağa ih
tiyaç ve azmimiz yok mu? Niçin 
kendi hava filomuzun renk ve ~

killerini taşıyan ufak oyuncak -
tayyareler yaptırıp yarının hava 
kahramanları olması çok mllmkün 
olan küçük yavrularımıza oyuncak 
diye vermeyiz? - T. !. 

V ç ay •Üren baylık 1 

Methur filim 111dızı Marlene 
Dietrib, bir &'ÜD - akıl bu ya - en 
büyük emelinin erkek olmak ol· 
duiunu aöylemitti. Havaların bu 
kadar l'ÜIHıflİ, bu kadar yafmur· 
lu ıitmiı olmaıma rafmen bu yıl· 
dı:am herhangi bir eleğim .. ima 
altmdan ıeçmeaine imkan olma· 
mıttır. 

O da cinıini deiiıtirmeie mu. 
vaffak olamaymca kızıp ırkını de
ğittirdi: Bilmem duydunuz mu? 
Bu ıüzel alman kızı timdi ameri
kan vatandatlrima ıeçmiı ve ken· 
di vatanmdaki hayranlarını, hay• 
liden hayliye, öfkelendirmiıtir. 

Evelki günkü Uluı'un "memleket~ 
ten haber" ıayfumı okudunuzaa Ber
linli kızın Holivudda muvaffak o
lamadığı ıeye, iıtanbullu bir kızm 
lzmirde, Annudluda - tam üç ay 
müddetle - muvaffak olduğu ha
berini l'Örmüıaünüzdür: 

Bayan Melek, lıtanhuldan lz
mire gidince Bay Kenan olmut ve 

Annudluda bir kızla aeviıerek o

nunla nıtanlanmııtrr. Bay Kenan, 
delikanlı arkadaılarlie kadeh to
kutturan, gülen ,oynayan bir deli· 

kanlıdır. Bir ıün niıanh11 ile lzmi· 

re inip orada bir otele ıittikleri sa· 
man, iıtanbullu bir kadm Kenanm 
Melek olduğunu meydaaa 't'Ul'UD· 

ca üç aylık müıtear delikanlılık 
birden bire ıuya dütüyor. 

Doktor muayeneıi ve kanun, 
Bay Kenanı yeniden Bayan Me
lek olmafa mecbur etmittir. · 

Almanlar da ellerinden pise 
Marlene Dietrih'i zorla am.-ikan· 
Jıktan çıkarıp alman ederler mi 
acaba? 

Kardeıler bandosu 

Dünyanın bazı taraflannda bü
tün bir ailenin hep birlikte yaptığı 
bir çok itler vardır Meaela hep· 
si bir aileye mensuh hitbol ve kri· 
ket timleri görününüz. 

Şimdi çin ordusunda bir ıeneral 
buna benzer bir eebeble methur 
olmutlur. Bu adam, kırk yatların· 
dadD". Yirmi yedi tane karısı oldu
ğu için bunlardan kırk tane kadar 

çoc:uiu olmuıtur. Kendiai, iyi bir 
müziayen olan ıeneral timdi bu 
çocukların hepsine birer musiki 
aleti öiretmek arzuıundadır. Bun· 
lardan bir kmm ıimdiden bu itin 
uıtaaı olmuttur .En küçükleri bile 
hafif notalan çalabili,.or. 

Aile ıimdiden bir bando vücude 

getimıit oluyor. Çocuklar bü}'Ü· . 
dükçe, yeni çocuk1'r doğdukça da 
bando daha kalabahklatacaktır. 

Bwılarm meık aalonundaki fa• 
matalarına, acaba, "ufak bir aile 
gürültüıü,, diyebilecek miyiz? 

Kafes - Bülbülü, aalcayı, iıketeyi, flur· 
yayı, kanaryayı hapıetmek için içi
ne koyduğunuz neıneye ne derai • 
niz? Kafeı değil mi? Şu halde kafeı 
ufak bir hapiıhane maniıına da ıe· 
lir. Eıki rejim, aıırlarca kafeae hem 
bu manayı vermit. hem de onunla 
evlerinin pençereıini ımmkı kapa· 
mıtbr. 

Kafea, loıkanç ve mütea11ıb bir 
erkek eliyle ealci evlerin üzerine 
ablırut birer İmzaya benzer Dütü
nün ki bir tekli ile kutun içeriden 
dıtanya uçmaaını meneden bu neı~ 
ne, bir taraftan da ıünetin dııardan 
içeriye ginneaine enıel oluyordu: 

lıtanbul belediyeıinin, kendi 11· 

nırlan içindeki evlerde kafeıi yasak 
ettiiini haber alıyoruz. Kafea kalk
b, günet girdi demektir. 

Karışık yağlar 

Gene lıtanbul helediyeainin al
dıiı bir karara göre, artık, zeytin 

yailanna öteberi kantbnlmı:racak
mıı. 

Bu haberi okuyan bir arkadq 

aordu: 
- Peki ama, ıimdiye kadar iı • 

tanbullular belediyen.in müaaadeıiy
le mi brıtık aeytin Yalı J•lennit? 

7. 11. 1937 

Doktorlar 
arasm<la· 

tayinler 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlııı 

hUkümet tabibleri arasında deği9iktik• 
ler yapmıf ve bu arada 1936 aenesind• 
tıb talebe yurdundan mezun olaJl 
gençlerimizin tayinlerini yapmı9tır. 
Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

}'erleri deli~tirilen 
hüküm.et tabibleri : 

Ka., hükilmet tabibi BB. Fatin Y~ 
nişehire, Olti hükümet tabibi tsınail 
Osmancığa. Ilgın hükümet tabibi Ga
lib Dinara, Tuzluca hükümet tabibi 
Saim Uzunköprüye, Şavtat hilküınd 
tabibi Kenan Çerkeşe, Refahiyeden 
Kamil 'Onyeye, Yusufıelinden Şükril 
Sıavsa, Samurdan Zeki Osmaneline, 
Porçkadan Naci Ayancıga, Doğu Ba• 
yazıttan Cafer Amasyaya, DarcndedeD 
Kemal Fevzi Niğdeye, Şirandan Zc
kii Anamura, Elbistandan Mehmed 
Tokad frengi mücadele tabibliğinct 

Vandan Ziya Haydarpa9a Nümun• 
hastanesi hariciye asiatanlrğına, çu• 
buktan Cemal gureba haataneei bele
diye asistanlığına, Çorumdan Tank 
Haseki hastanesi nisaiye aaiatanlrğına. 
Acıpayamdan Galib Cerrahpa9a hu• 
tanesi dahiliye asistanlığın, Avanot
tan Sami Gureba hastanesi liboratu• 
var asistanlığına, İspirden Hilmi Ha .. 
selci hastanesi dahiliye uistanlığına. 
Akçakocadan Salfilıaddin İstanbul ço
cuk hastanesi asistanlığına, Silvandaıı 
Akif Cerrahpa§a hastanesi çocuk 
hastalıkları asistanlığına, Civrildeıı 
Osman Hateki hastanesi hariciye a• 
sistanlığına, Göğsünden Ziya Anteb 
trahom mücadele tabibliğinc, Saidc
linden Mehmed Ali Haseki hastane• 
si çocuk asistanlığına tayin edilmi,. 
lerdir. 

Tıb talebe yurdu mezunla· 
rından tayin edileni.er: 

BB. Salilıaddin Diyadin hüküınet 
tabibliğine, Ali Osman Doğu Bayazıd 
hükümet tabiblilinıe, Arif Hikmet Ak
seki hükümet tabibliğine, İhaan Meb• 
mcd Korkudeli hükümet tabibliğine. 
Ahmed Ka9 hükümet tabibliğine, E
yüp Yunus Ak~akocaya, Ahmed Ra• 
-2- ........ %"', _ .. ~.., -uanaaaın-:Vact'I 

ya, Abdülkadir Taşköprüye, Alünecl 
K!znn Meeudiyeye, Hüseyin Hüınll 
Of'a, İbrahim Reşad Maçkaya, Bahri 
Avanosa, Ömer Münif Sorguna. Ke• 
mal Cemal Alucraya, Tal!t İsmail Te-
fenniye, Ahmed Mehmed Akçadağa. 
İsmail Kemal, Bihiıniyc, Selim Tallt 
Kahteye, Ahmed Feridun Baakile, A• 
li Turgud, Kulpa, Hüseyin Hüıntl 

Kebana, Avni Ziya Ge.nce, Namık Ki· 
fif Kiğiye, Mchmed Aziz Eğile, Ö• 
mer Tatvana, Mehmed İbrahim Ulu· 
med Tatvana, Mehmed İbrahim Ulu· 
kıtlaya, Fazıl İımail Refahiyeye, 
Mehmcd Emin Şavpta, İbrahim Art• 
vine, Muharttm Kadir Yuıufcline, 

Tarık Yusuf Borçkaya, Muzaffer Ga• 
lib Yeniceye, Necmeddin Çivrile, Ni• 

met Çala, Şeref Meh,med lğrldire, A• 
li Mazhar A9kaleye, Ali Nafiz Tortu• 
ma, Mustafa Remzi Tercana, Avni 
Mehmed İspire, Bedreddin Oltiyc. 
Şevki Mehmed Artovaya, Mehmed İh· 
san Tokata, Lütfü Simava, Rauf İs
mail Zafranboluya, Naznn Abdullah 
Yaylaka, Sedad Mehmed Fekeye, M. 
ReŞad Kara isalıya, Necati Muataf& 
Saimbeyliye, Sal!haddin Süleyman 
Datçaya, Remzi Kamil Köyce&ize, la· 
mail Mehmed Bulancıka, Mehmed 
Mazhar Gerzana, Mehmed Abdülka
dir Gülnara, Hasan Tahsin Vartoya. 
Muharrem Hüeeyin Şirana, Halinı 

Lütfi Ürkübe, İsmail Hakkı Göleyc, 
Şadi Hafim Develiye, Mehmed Ce· 
maleddin Tuzlucayı, Mesud Kasını 

Andrine, Hakkı Mehmcd Ali Ilgına. 
Mahmud Nedim Elbistana, Hüseyin 
Hamdi Eleşkirde, Mehmed Zeki Di• 
riğe, Niyazi Ahmed Cihanbeyliyc. 
Ahmed Emin 'Gercüşe, Necmeddin 

Ali Seydi9ehire, Suad Hüınü Pazarcı• 
ğa, Mehmed Reşad Vana, Ahmed Fev· 
zi Tavşanlıya, Hasan Cavid Ki.ıımpa• 
şaya, ' Hüseyin Şevki Sutehrine, Meh• 
med Reşad Halik'e, Salahaddin Kan· 
gala, MeMhmed Sidi Yıldıziline, Şi• 
nasi Mehmed Zarayı, Mustafa Hayri 
de Göğsün hükümet tabibliğine ata• 
jiyer olarak tayin edilmiglerdir. 

İstanbul - Ankara 
tayyare seferleri 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Ankara
latanbul tayyare aerviıleri seferleri 
değişti. Bundan sonra lıtanbuldafl 
Ankaraya her gün sabah saat 10 da bit 
tayyare kalkacaktır. Ankaradan 14.10 

da İstanbula bir tayyare hareket ede• 
cektir. Pazar ıeferleri kaldmlmıttıt• 

Pazarteai aabahı buradan hareket edcJI 
tayyare kalkmıyacaktır. 
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Chautemps 
hükümetinin vaziyeti 
a!~ansa~a Cautempa hükümeti ma-

ur ki ha lk cephesi namı altında 
Dplana.n üç partinirı yardmuna da
'••nı-, Radikal sosyalistler soayalist-
•r ve k ·· · l ' . . • .omunıat er... Bu üç partiden 
~ruıcıaı ve ikincisi hükümete dahil-
firler. Komünist part' • . 1 
il tod ı11 ıse, par a· 
la e: a hükümete muzahir olmak· 

eraber, kabineıye girmemiıtir. 
Cbauteınp h "k" • tarih. ı u umeta Franaanm 

ldinı ~de ilk devamlı aol cenah hü
le 'd~ü olan Blum kabinesinin istiha· 

ıl aı ır. Hatırlardadır ki Blum, ikti-
an 1936 m • 1 . 1 l ayıı aeçım ermden sonra 
~ e a dı ve oda aoayaliat ve komünist· 

rden mürekkeb halk cebh • h:~ı_,., 
ın t' . eaı \1.11.U• 

e ı~ı kurduktan sonra Franaayı bir 
~e ıdare etti. Ancak Blum hüküme-
ti taıafmd • · ·ı labil a.n gırııı en bazı sosyal ıa--
tıl a aennayenin muhalefeti ile kar· 
t ~rnca, Blum, iktidarı. radikal ao&o 

a ıst olan Chautempa' e devretti. 

Radikal ·- ı· ti • fı- ..... aya ıa er ve aosyalıstler 
iki an~z politika hayatma hakim olan 

aıyaai partidir. Franaada bir sol 
~nah hükümeti ancak bu iki parti
~ Yar~~ maz~ar olmakla it ba· 
::'ı:!rn~alabılır. Bu ıtibarladır ki Lille 
list ~ ~oplanan aon radikal eoaya• 
lr .~•~ısı kongresinin kararlan ala· 

a ı e . ekleniyordu. Acaba radikal 
loıyal~at ı;ıartiainin aoayalistlere kar· 
11 vazıyetı ne ol k ? 
lıüküın • . aca tı Chautempa 
lı . k et~ın ve bu arada halk ceb-
esı otnhınezo 

hu mü k nunun mukadderatı 
idi. za erelerin neticesine bağlı 

lier demokrat • • • 
lu gibi r d.k J sıyası Partıde oldu-
d ' a ı a aoayal' t •• e biri sağ d' v . 11 partısınde 

.. ıgerı aol olmak ü 'k' 
zuınre vardır p , . zere ı ı 

• · artının aa x. •• • 
nı teıkil edenler , g zumresı-
lıa ••• k ·· · 1• aosy•lıatlerle ve bil. 

- omunıat erle b' l'k ır ı te ·· .. 
Dıekten hoılaıunazla A b Y\ll'U· 
be dereceye kadar :g: cba a bunlar 
dı? ır •aaca.klar. 

. Radikal aosyaliat partiıi k 
aınde v h .. ongre. 
d"v• sag cena zum.re tahmin dil 
ıgı kadar ağır bamııştır B el • 

Partil · • • un ar, l erının sosyalist ve komünistler 
; ~rkadatb~ yapınasmdaki tehlike: 

e •taret ettıler. Ve Blum zaınan d 
J'apdan 1 ın a 
Pa . . aoaya ıalahah tenkid ettiler. 

rill\m Cbautempa hük" • 
dnncı olan .. . umetme yar. 
)ette kaldı zumç··rea~. D1.Ütkül bir vazi· 

K '-U&ııcc;ı ... un~u hır taraftan bu 
l'aftaıı da itt'f i; ... b .. -~.,:ı.. . ..1ia.,r ta.. 
lan IO • 

1 a aliiıde bul1Bldak
ıt,j b. ~>:•lıatleri güceııdirm~ i-

ir'bırıııe zıd .. .. . • g 
)1 telif etnı • gorunen ıkı politika.-
bet' ek ıcabedi;yordu. Fakat 

ıceye bakılacak 1 Ch 
t~pı h "w: __ . • o ursa, au-
J'İ ati tnuUa.ı.unetı, ıimdilik bu tehlike

a fhr. 

lca~er hal~e ıu SÖ(ylerıebilir ki radi-
80ayalıat part • · k )aliıtlerl k •nın e aeriyeti aoa--

So . e ar ada.ıhiı iyi görmüyor. 
'Yalaatlerin h lk 

)on\lrta 1 d k a cebheai kovalia-
lorı l a. ı olınadıklan, son kan· 
lr e. leçınıde r d'k 1 • 
arıı giritt'kl .a 1 a aosyalıstlere 

)et etnı-..ı· ı erı teahhüdlerine ria-
cuıkleri p t' • 

•e Daladier . . ar ının en mutedil 
'1zuo,} gıbı ırıeaul ve aal&hiyetli 
L. an tarafından .. • • 
aet her §eye im *<>ylenmııtır. Fa· 
lcovalsiyo.. ra en halk cebbesi 
d'l .. unu dağ tın 1 tıınİYece v i 1 aya ce&aret e-
Bay lierrio gt '-de kabul edilmiıtir. 
t I .. ,_ • 111:end'ı• • a aa:at ile h ollle mahsus olan 
d f alk cephe • b' ı·w• • Ü a aa e'--" aı ır ıgını m • 
1 uuıı Ve Fr 
Unduğu tehlik ana":nın maruz bu· 

felaket k elere •taret ederek 
arııaında k h .. te.._. fr a ramanlık goa-

felllfeti a.?
11

1
2 nıilletine, bu defa da 

on eırıek . • k br 
IÖaterrn • . •çın a amanlık 

H eaını tavsiye etıniıtir 
• er halde Chautempa hu'ım ti' 

llın va:z · . . me • 
... 'Yetı tnndilik aagvl•- .. .. .. 
"~· Fakat ar).. ~ gorunu· 
•ıle nazik b. P . aınerıtonun açılma· 
tulnıa.ın 

1 
dır devre girileceği de unu-

a ı ır Mal " d k' )az Chaut • um ur ı geçen 
Bl\Qıı hük~ınps. hUkümeti, selefi olan 
aataıı • '1nlehne verilmiyen geniı 

ıyetlerle nı .. hh . • dara . • uce ez olarak iktı-
lhildd ~~ııtı. Bu aalahiyetlerin 
bitti. iı' agustosun sonuncu günü 
frangı . ağuıtoatan beri de &anaız 
fili b. ~ır .kaç kriz geçirdi. Hala da 
dir. pır :~tıkrar husule gelmit değil
tenıpaa~ .~en tonun içtimaı ile Chau· 
Çetin biru~u~eti İçin yeni ve oldukça 
cak ııntıhan devri baılamıı ola-

tn-. 

- A.Ş.Eamer 
~------~~~~.....:..~~~ 

Ekonomi Bakanlığı 
müs~eşarınm ziyafeti 

Tütün nıübayaatı için Türkiyeye 
&clmi. olan al R .. .. - .., man eemtsma trostu 
~um ınüdürü MÖ!ıyö W enkel şere
:~ ekonomi bakanhğı müs.teıarı Fa
A urdoğlu tarafından dün akşam 

?adolu kulübünde bir ziyafet veril· 
~ı~ ve Alınanyanın Ankara büyük el
Ç~ı Fon Kellerle müsteşar Kröl ve 
Zlraat vekilett' ti . . 
1 m steprlan, ınhıaar· 

~um~ nıtidUrU Mitat ve alikalı 
. a müdürleri ve diğer zatlar da 

zıyafette hazır bulunmuJlardır • 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
/Jer ırt \ti. 

K A ~1 Al r\ l AT O R K 

Komünizm aleyhindeki 
pakta jfalya d.a girdi 

Anlasma dün Romada imzalandı 
Roma 6 (A.A.) - latefani ajan11 bildiriyor: Komünizmle 

mücadel~ protokolu saat 11 de Kigi aaraymda imzalanmııtır. Sa
at 10 5 de alman büyük elçiliğinin, sonra japon büyük elçiliğiyle 
kültü~ bakanlığının otomobilleri K~gi sarayına .. B:. Hit~e~n fev
kalade delegesi B. fon Ribbentrop ıle alman hukümetının Roma 
büyük elçisi B. fon Haasel japon büyük elçiıi B. Hotta'yı, ital. 
yan bakanı Dino Alfieri'y{ ve imz~ t~renin~ ittirak edecek olan 
almaın ve japon diplomatlarını getırmıtlerdır. , 

Bu zatlar, kabine erkim da 
etrafında bulunduğu halde Kont 
Ciano tarafından kabul edilmit
lerdir. 

Protokolun metni 
İmza edilen protokolun metni ap

ğrdadır: 
İtalya bu protokol ile 25 ikinci tet· 

rin 1936 tarihinde komünist entıernas· 
yonaline kar9ı Almanya ile Japonya 
arasında aktedilmit olan itilafa iflret 
etmektedir. 

Vindsor dükü 
Ameyikaya 

gitmekten vazgeçti 
Paria, 6 (A.A.) - Dlik dö Vind

eor Amerikaya yapacağı seyahatten 
vazgeçmiıtir .Seyahatin geri kalma.sı
nın aebebleri hakkında dükUn katibi 
bilhassa demigtir ki : 

"- Bu tehirin sebebi ortaya çrkan 
vahim anlaft?1am8zlıklar ve sadece bir 
tetkik maksadiyle yapılacak bu seya
hatin sebeb ve hedefleri hakkında ya
pılan yanbt tefaitlerdir .'' 

Dük herhangi bir endUstrl met.o -
duna muarız olduğu ve muayyen bir 
siyast veya radikal akideyi mlidafaa 
ettiği baklandaki p.yialan tekzib et -
miştir. Dilk bu tavzihten sonra Ame
rika seyahatinin hedetinin doğru ola
rak anlatılacağını llmid etmekte ve 
seyahatin tertibine iıtirtk edenlerle 
kendiıini çağıran' endUstri ıahiblerine 
teıekkUr etmektedir. 

Doktor Şaht 
çekilecek mi? 

Bal, 6 (A.A.) - İsviçre ajansının 
bi:r muharriri beynelmilel tcdiyat ban
kasınm bir toplantmnda bulunmak 
üzere buraya gelen Almanya devlet 
bankası genel direktörü Dr. Şaht'tan, 
istifası hakkında ve alman hiikümeti 
dahilinde bir prensip ihtilUı bulun
duğuna dair hariçte dolatan pyialar 
hakkında malfunat istemiştir. 

Dr. Şaht apğıdaki beyanatta bulun
muştur: 

"- Bu p.yialar, a11lt11zdır. Bul, B . 
Hitlerin politikasından başka bir e
konomik ve finansal politika güdmi
yıorum. İlerde de B. Hitlerin politika
sını güdmeğe devam edeceğim. Oç ae
nedenberi muvakkat olarak üzerimde 
bulunan Almanya Ekonomi bakanlığı 
vazifesinin benden alınması hakkın
daki dileğimin sebebi, yalnız, muhak
kak surette ekonomide tek bir idare 
istiyen dört senelik pl!n organizasyo· 
nunun icablarına 1 yınak içindir.,, 

-
Filistinde iki 
ingiliz askeri 
öldürüldü 

Herbert Melzig'in eıerinin 
kapaiı 

Türkiyenin 
kurulmasına dair 

bir eser 

Kamil 
Atatürk 

Herbert Melzig tarafından alman
ca olarak yazılan, imparatorluğun çö
küşünü ve Türkiyenin yükseli,ini te
barüz ettiren bu eser, Büyük Şef A
tatürk hakkında ecnebi muharrirler 
tarafından yazılan biyografik eıerle-

Kudtla, 6 (A.A.) - Dün gece k•· rin en çok dikkate değer olanıdır : 
ranltlrta, eski §ehrin Ucra bir kötesin- GUzel bir §ekilde basılan ve 300 
de Filistinde bulunan in~liz latalan- sayfalık bir hacme malik olan eseri 

b iki iskoçyalı k h 1 hazırlıyan Herbert Melzig Türkiyeyi 
na mensu as er meç u il k · · · b"l b" al 
... ı. 1 t rafından "ldUrUI U tU tanıyan ve t r çeyı ıyı ı en ır • 
~.ıs ar a o m t r. h • ·d· • J:.d" .. • d man mu arrırı ır. 
Polis bu hcı ıse uzenne erhal tahki· . M h . b .. .. k tti k · k laAbının · · a a tı 1 u arı:ır, uyu r ın ı 
kata ginşrnış veki; § rma ar yaparak yaratıcısının hayatından bahseder-

Rayhs hükümeti, İtalya hüküme~i 
ve Japonya imparatorluk hiikümetı, 
komünist enternasyonalinin garbde ve 
şarkta medeni dünyayı tehdide devam 
ve ıulhu ihlAl ettiğini ve mevcud ni· 
zamı bozduğunu nazarı itibara alarak 
ancak sulhun ve nizamın idamesinde 
menfaatleri olan bütün alikadar dev· 
!etlerin sıkı itbirliğinin bu tehlikeyi 
azaltacağından emin olduktan için ve 
1 tal yanın faşist hükümetinin iktidar 
mevkiine geçtiği zamandanberi bü· 
yük bir enerji ile bu tehlikeye kat'!ı 
kendilerini müdafaa etmek arzusunda 
bulunan Almanya ve Japonya ile bir· 
tikte müşterek düşmana karşı koymak 
iizere bu devletlerle birle§meye karar 
verdiğini nazarı itibara alarak 25 ikin
ci teşrin 1936 tarihinde Almanya ile 
Japonya arasında komünist entern&.1· 
yonaline karşı Berlinde akdedilmif 
olan mukavelenanıenin ikinci maddesi 
mucibince aşağıdaki ınevadın akde
dilmesi için itilaf etmitlerdir: 

birçok arabı tev etmiştir. Tevkifler ken türk inkıl~bının geçirdiği saf
esnasmda kaçmağa teşebbüa edenler hal~rı anlatmaktitdır. Muharrir, Tür· 
Hldilrillmil§ veya Yaralanmıştır. kiyenin politik inkişafında, şahsiye

----------------------------- tin oynadığı bilyük rolü, büyük Şefin 
kurtarış ve kuruş fikirlerini nasıl 
gerçekleştirdiğini izah ve tasvir et
mektedir. 

Anlaşmanın maddeleri 

Japon ihraç hareketinden sonra 

Şanghay cephesinde 
vaziyet· değİftİ 

Cinliler Taiyuan çiv..arn1da · geriteCliler Madde 1·İtalya25 ikinci teşrin 936 
da Almanya ile JaPQnya arasında ak· 
dedilmJf olan munzam protOkol da: 
dahil olmak üzere kıomUnist enternas- Nan:kin, 6 (Huıuai) - Şekiai ajanıı bildiriyor: Japon kuv
yonal aleyhtarı itilafının metnine it· veleri mühim telefat verdikten tonra Suçeu nehrinin cenub kıyı
tirtk eder. .. lanna bir kilometre kadar uzan&'D bir bölgeyi itıale muvaff a.k 

2 • 19bu protokolu lınn eden Uç olmuılardrr. Çin kıta lan yağmur durunca dütmamn geri püakür~ 
devlet İtalyayı munzam protokol da tüleceğinden emindir. Yağmurlu havalar, daha ziyade çinlilerin 
dahil olmak iizercı bundan evelki mad- lehinedir. Askerlerin manevi vaziyeti mükemmeldir. 
dede zikredilen itilafı ilk iki devletle 
beraber imza etmit addeylemekte mu
tabıktrrlar. 

3 - İşbu protokol Wıikaları da dahil 
olduğu halde yukarıda zikredilen iti
lafın ayrılmaz cüzü addedilme.ktedir. 

4 - İşbu protokol a]man, İtalyan ve 
japon lisanlarında kaleme alınmış o
lup bu metinlerin her biri asil nüsha 
addedilmiıtir. 

Protokol imzayı müteakib meriye« 
girecektir. 

imza: 

J oachim von Ribbentrop 
Ciano, Hotza 

Mütemmim protokol 
Komiinist enternasyonali aleyhinde

ki alman - japon anlaşmasına ilave e· 
dilen mütemmim pııotokolun metni a-

şağıdadır: 

a- İki yüksek akid tarafın salahi
yettar makamları komünist enternas
yonalinin faaliyeti hakkında rapor 
teatisi ve komünist enternasyonaline 
karşı istihbarat vıe müdafaa tedbirleri 
için aıkı surette işbirliği yapacaklar

dır. 

b- İki yUksek akid tarafın salihiyet
tar makamları, dahilde ve hariçte ko
münist enternasyonali için doğrudan 
doğruya veya bilvasıta çalışan veya. 
hut bu enternasyonalin dağıtıcı faali· 
yetini teahil edenler aleyhine, mevcut 
kanunlar çerçevesi dahilinde, tiddetli 
tedbirler alacaktır· 

C· İki yüksek akid taraf salahiyet· 
tar makamlarının a. fıkrasında İfUet 
ediloen it birliğini kolaylaştırmak üze. 
re, daimi bir komite tesis olunacaktır. 
Bu komite komünist entemaayo.nali· 
nin Oağıtıcı faaliyetine kartı koymak 
için alınması lazım tedbirıleri tetki:k 
ve müzakere edecektir. 

V enedik sarayında 
Paktın itnzasnıdan sonra B. Ciano, 

von Ribbentrop ve Hotta ve von Has
se!. V:enedik sarayına giderek B. Mu
solını tarafından kabul edilmişlerdir. 

B. Musolini B. Hotta ile von Rib· 
bentropa Saint Maurice La.zare nip· 
nının büyük salip rütbelerini tevdi 
CtmİftİT. 

1SPANYA'DA 

Aragon cebhesinde 
çarpısmalar oldu 

Londra, 6 (Huıusi) - Aragon 
cephesinde çarpışmalar olmuştur. A
siler, hükümetçilere 300 ölü verdire• 
rek bazı mevzileri işgal ettiklerini 
hükümetçiler de asi hücumunu püs
kürttüklerini bildirmektedirler. 

İngiliz Hood zırhlısı Palma dö 
Majurka'da bulunmaktadır. 

Pariı'ten bildiriliyor: Salamanka 
bükümetine yardım ettikleri anla.fi· 
lan ıoo kadar ispanyol sınıf dışına 

çıkarılmıştır. 

Fransız bilkllmeti Kanarya adaları 
makamlarının buralardaki fransız 
kon$0loslariyle konsolosluk memurla
rını işten menetmesini Salamanka 
nezdinde protesto etmittir. 

Fransa ile asi makamlar arasında 
yapılan bir anlatma mucibince, fran· 
aız cenub ekspresinin Hendy'den son· 
ra yoluna devam ederek İrun'a kadar 
gideceğini Pöti Jurnal gazetesi bil· 
dirmektedir. 

Banelondan bildiriliyor: Yüksek 
mahkemenin Mkimleri Valansiyadan 
buraya gelmi,ıerdir. Katalonya par
lamentosu önümüzdeki hafta içinde 
toplanarak B. Kompanis'i reisliğe 

seçecektir. . 
Moskovadan bildiriliyor: Vaktiyle 

biler tarafından tevkif edilmiş olan 
·Koınsomel ve Smidoviç vapurlarının 
tayfalarından bir grup Leningrad'a 
gelmit ve tezahürlerle karşılanınıttır. 

Beyrut amerikan 
konsolosunun katili 
idama mahkfun oldu 
Beyrut, 6 (A.A.) - Bundan tah

minen bir ay evvel Amerikaya gitmek 
istiyen bir ermeni, ~ndiaine vize ver
mediği için Beyrut amerikan bq kon. 
solosu B. Marriner'i öldürmüıtü. Ya
pılan muhakeme neticeainde bu adem 
idama mabkOm edilmigtir • 

Çin askeri, Şanghaym garb 
kıyııını her ne paha11na oluna 
olsun Yeniden almaya azmetmİ! 
bulunmaktadır. Çin kıtalan düt
man kuvvetlerine mukavemet et· 
mektedir. 

Şaninin şimalinde kuvvetlerimiz. 
Taiyuanın şimali garbisinde Şihling
vana doğru 120 kilometrelik bir atra· 
tejik çekiliş yapmııtardır. Bu geri çe. 
kilişten maksat, çete h.arbını kolay· 
laştırmak, japon kuvv•tlerini aarıımak 
ve bunların askert malzemelerini, 
nakliye .. kollarında ele geçirmektir. 

Yenı hattın .siperlerine enerjik su
rette vaziyet alan Çin ınildaf!leri, mils
tevlilerin harekfttını akamete uğrat
mak için çalı!maktadır. 

Cinliler Hanıneu koyuna 
takviye kıtaları gönderdiler 
Şanghay, 6 (A.A.) - Royter mu

habiri ?ildiriyor: japonlann dün yap
tıkları ihraç hareketinden sonra Han
peu koyunun şimalindeki yeni mev • 
zilerini takviye etmelerine mani olina
ya azmetnıiş olan Çin başkumandan. 
lığı, her ne pahasına oluraa olaun dilf
manı püskürtmek vazifesi ile bu mın
takaya müstacelen iki fırka gönder -
miştir .. Hang§eu koyuna yeniden bir 
talum Japon kuvvetleri daha ihraç e
dilmiştir. Şimdi burada hayati ehemi
yeti bulunan bir muharebe başlamış-
tır. 

Sanghay cephesinde ıxuiyeı 

deii§ıi 
Hangş.eu körfezinde yapılan son 

ihraç hareketi Şanghay cepheıindeki 
vaziyeti ta.nıantlyle değiştirmittir. Bu 
yeni kıtalar süratle şimale doğru iler
leıneğe muvaffak oldukları takdirde 
çinlilerin her halde Çansa • Sungki
ang hattına kadar çekilmeleri lazım 
gelecektir. Bu takdirde bile cephenin 
oenuıb kısmı tehdid altırlda kalmıt ola
caktır. 

Bu hattın geriıl bir göle mUnteh' 
olduğu için mükemmel bir tabii mil • 
dafaa hattı te§kil etmektedir. · 

Garb bölgeıinde 
Garb bölgesinde çinliler, her metn 

ıraziyi gayet çetin surette müdafa« 
etmektedir .Maaınafih japonlar küçük 
!Jazı kazançlar kaydetmişlerdir . 

Çinlilerin söylediklerine göre, Ha-

Muharr.ir, kitabında romantizmin 
kötü tesirinden kurtulmuş, realitele· 
re ıadık kalarak, türk milletinin is
tiklal ve hürriyeti uğrunda katet
mek mecburiyetinde kaldığı bin bir 
milfklllle dolu yolun hakiki bir tasvi .. 
rini yapmı,tır. 

Muharrir, AtatUrk'Un daha genç 
bir subay iken, Türkiyenin osmanlı 
imparatorluğunun mazisiyle alakası
nı kesmesi lüzumuna nasıl inandığı
nı, cihan harbında, milli mücadelede 
bayatını hiçe sayarak vatanını nasıl 
mildafaa. ettiğini, yeni türk devletini 
naaıl kurduğunu anlatmaktadır. 

· Kitabta, Çanakkale ve Anadoluda
ki muazzam mücadeleler dramatik 
bir §ekilde tasvir olunmakta, o anlar
da sonsuz derecede nazik olan diplo
matik vaziyetler izah edilmekte ve 
bunlardan sonra tilrk milletinin uya
nıtı kendini buluşu muvaffakıyetle 
tebarüz ettirilmektedir. 

Büyük bir itina ile hazırlanan e· 
ser: Türkiyeye aid eski ve yeni bir 
çok resimlerle de süslenmiştir. Eser, 
tam ve hakiki manasiyle dikkate de
ğer politik bir biyografyadır. 

Romen genel 
kurmay heyeti 

1İıtanbuldan gitti 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Gene

ral Sişityu'nun reisliği altında bulu
nan Romen genel kurmay heyeti bu-

· g11n saat 13.30 da kalkan Romanya 
vapuriyle Köstenceye hareket etti. 
Genel kurmay heyeti Galata rıhtımın
da İstanbul kumandan vekili, merkez 
kumandanı ve diğer zatlar tarafından 
uğurlandı. 

Ankarada bulunmakta olan Elen 
genel kurmay heyetirıin de pa.zarte~~ 
giintl 1stanbu1a gelerek sah günü Pi
reye hareket edeceği haber verilmek· 
tedir. 

ngşcu koyu civarında, Şapeyda vazi
yet tehlikeli değildir. Bu mmtakayı 

genfral Luihiens.u kumandasında Ha
nan kıtalan müdafaa et~ektedir . 

Japonlar T aiyuan' a vardılar 
Tokyo, 6 (A.A.) - Japon kıtaları 

Şansinin hükümet merkezi olan ı:'ai
yuana varmı9tır. 

Cenuba doğru ilerlemiı olan japon 
yürüyüf kolu S sontetrinde Taiyuanm 
8 kilometre şimaline kadar ilerlemiş
tir. 
Şantung - Taiyuan demiryolu bo· 

yunca faaliyette bulunan dier bir yil
yunca faaliyette bulunan diğer bir yü
an • Şangtung demiryolunun teliki 
noktasında ve Taiyuan • Taiku 'ube 
hattının başında kain Yutııe şehrini 
işgal etmi,tir. 

Taiyuan mevzilerini i'gal etmekte 
ola.n Çin ordusu cenubu garbi istika· 
metinde çekilmeğe ba'laımştır. 

Taiyüan pe.1c yakında zaptedllecek· 
tir. 
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Çabuk ve kesin adliye 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

Atatürk'ün Kamutaydaki nutkunda 
"emineyt ve hak iılerile ali.kah uaul· 
lerde ve kanunlarda kolaylık, ça• 
bulduk, açıklık ve kesinlik esas ol• 
malıdır.,, sözlerini zikrederek cür
mü meıhud kanununun bu prensipin 
tatbiki yolunda atılmıı ilk adım ol• 
duğunu aöylijyor ve Adliye Vekilimi• 
zin bu ihtiyacı en iyi hissedenlerden 
biri olduğunu kaydederek kendi· 
sinden aldığı fU izahları aütununa 
geçiriyor : 

"Hukuk ve ceza itlerimizde bir tek 
muhakeme uıulü vardır. Mesela çöl 
ortaamda bir cinayet itlenm.iı, orta • 
da hiç bir delil ve emare yok. Adaleti 
yerine getirmek için pek çok ufrat
mak, her İp ucunu inceden inceye 
tahlil etmek İi.znn... Şahidler uzak 
ve dağmık •.. Böyle bir davada hak· 
sızhk etmemek için uzun uzadıya 
uğra~ak, vakit kaybetmek zaruri 
bir ıeydir. Muhakeme usulü, nazari 
olarak bu yolda en müıkül ve çetin 
bir davada hakkın zayi olmama•• • 
sasma göre kurulmuftur. Akailik fU 
ki muhakeme heyetinin huzurunda 
itlenen ve her ciheti aıiki.r olan bir 
cinayetin muhakemesinde de adalet 
namına a.ynı usuller takib ediliyor, 
yani mühletler veriliyor. Birinci tak· 
dirde adalet olan ~y, ikinci noktada 
adaletsizlik oluyor. 

Hukuk iılerinde de vaziyet aynı• 
dır. Diyelim ki A adlr bir adam, B 
adlı bir adamın bir çiftliğini ıaabet• 
ti. B haksızlığa uğramıttır. Bütün 
halk, bu hakkın yerine getirilm~ini 
arzu eder, Mevcud usullerle bu yol· 
da bir hak davasını on seneye kadar 
uzatmaya imkan vardır. Bu on ten• 
içinde bir neıil deiitmittir. A nın ço
cukları gubedilen çiftliği benimse • 
mit, burada yerletmif ,çalıtmııtır. B 
adlı adamm hakkı,böyle on sene son• 
ra yerine getirilecek olura yeni bir 
nesle kartı adeta haksızlık iılenmit 
gibi olacaktır. Halk, bu defa on H

neden beri çalıştıkları yerden çıkan• 
lan çocuklara acıyacaktır.,, 

Adliye Vekili bu sözlerle fU haki· 
kati teyid etmit oluyor: Hakkı çok 
sıkı aramak iddiasile yavaf yünzyen 
bir adliye makinesi, bir adaletsizlik 
vasıtası mevkiine düıer.,, 

OKOZ YERiNE AT 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
Atatürk'ün aon nutkunda ziraatte 
öküz yerine at kullanılmasını taV'Sİ• 
ye eden .özlerini kaydederek bu .;. 
yaaetin bir an evel tatbikat eafhau• 
na konulmaamı temenni ediyor ve di
yor ki ı 

''Türkiyede at ~insini ıalah için bir 
zamandanberi pek güzel çahtılıyor. 
Macariatandan Türkiyeye pek çok 
ve pek güzel kısrak girdi; bunlar 
memlekette rfizel dö1ler verdiler ve 
hala da veriyorlar. llk defa olarak 
bir tanesi 150 lira gibi fevkal'&de U• 

cuz fiatlarla, mahsul mukabilinde 
Maearistandan Türkiy~e girmesini 
bizzat temin ettiğim bu kıaraklara 
bir aralık, sade ordu zabitleri değil, 
köylüler de rağbet ettiler. Bütün Tür
kiyede güzel atlar yetipneye ba.fla• 
mı§ ve bunların mıkdarı çoialmıftır. 
Bir yandan da hem dahilde üretmek, 
hem de yine Macaristandan bu tarz
da hayvanlar getirtmek kabildir.,, 

CUMHURiYET TORKlYESlNDE 
GENÇ NESiLLER 

CUMHURlYET'deki baıyazraında 
Yunus Nadi yazıyor : 

"Atatürk büyiik nutkunda cum• 
buriyet rejimince milletin aağlığma 
ve aağlambğma verilen büyÜk ehe
m.iyeli tebarüz ettirmekle beraber 
ho tahsil derecesindek; türk gençli· 
ğinin fikri ve bedeni tekamülleri Ü• 
zerinde bilhassa tevakkuf ederek 
bu itlere sarfedilecek fasıluız gay• 
ret ve himmetlerin ana hatlarını göa
termiılerdir. Nutuktan bir gün evel 
cumhuriyet yıldönümü vesilet:le te
maşa ettiğimiz geçid resminde gör
düklerimiz bize Atatül'lk'ün ebemi· 
yet ve ısrarla tavsiye ettiği mevzuun 
parlak delillerini vermiıti. Ankara 
stadında Atatürk'ün önünden geçen 
mektepliden orduluya, yani askere 
kadar her yaıtaki türk çocukları bu 
yd her zamandan ileri bir canlılık ve 
mükemmellik nümunesi verdiler ve 
kalplerimizi gUJ'W" ve iftihar duyg..l· 
larile doldurup taıırdılar. Bilhaaaa 
türk kızları çok defil, on dört yıllık 
bir cumhur~et devrinin harika 
neticelerini arzedecek mükemmeli· 
yet derece1;ne varmı§lardı. Türk 

gençliğinin az zamanda kat'ettiği 
uzun mesafeye yalnt% kıızlanmızı de· 
lil diye alı. .. k yeridir. Mükemmel İz· 
ci kıyafetlerile kızlanmız atker ko
lunda umumi ve muntazam heyetle· 
rile adeta heybetli bir geçit yaptılar, 
ve yalnız bir takım halinde değil, on• 
lN"Ca takım olarak, türklerin kadrı.ı 
ferdlerinden asker olur mu meselesi 
geçid resmindeki kızJarnn•~m aert a· 
dımlı ve azimli yürüyüılerile kendi
liğinden mahlUl idi.,, 
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INGİL.İZ ZABİTİ 
Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Her bert Nurettin ART AM 

Nisanın dokuzunda karanhk 
çökerken Sofyaya varmıştık 

Amerikada sinema yıldızları 
ticaretle de meşğul olurlar 

ÖC.LE NEŞRİYATI - 12.30 1" 
plik neı;riyatı. 12.50 Plfi.k: tıirk ııı 
ve halk ~arkılan. 13.15 • 13.30 vaıu 
harici haberler. 
AKŞAM NEŞRiYATI - ıs.30 

neşriyatı. 18.35 Çocuklara masal: ~ıf 
Artam. 19.00 Türk musikisi ve ballı 
ları. (Hüsniye ve arkadaşları). 19.30 
ayarı ve arapça neşriyat. 19.45 'fil~ 
sikisi ve halk: şarkıları (M. Karındat 
kada:ıları). 20.15 Konferans: (Selı111 

Tarcan). 20.30 Trio: (Piyanoda ,ı 
kemanda Halil, viyolonselde EdiP) 
Ajans haberleri. 21.15 Stüdyo ı;aJoıı 
trası. (1- Czıbulka: Serenade itali" 
Cilbert : Katja. 3. Zichrer: Dona-' 
4- Turina: Romance. 5. L. Sied: tııt6' 
zo). 21.55-22.SS Yannki prograın "' 

:Arabaları türk köylüleri sürüyor ve 
hayvanlara gayet İyi bakıyorlardı. 
Bunların arasında bir zaman Rodop 
dağlarında eıkiyalık etmiı ve ün al
mış iki adam da vardı. Bu adamların 
halinden haydudluk akmıyor değildi; 
fakat halleri, tavırlan sakindi. Çer
kealer en önde kılavuzluk ediyor, ya· 
tılacak, yemek pitirilecek yerleri ka
rarla! tırıyorlardı. 

Burada gördüğümüz yerler hak · 
landa fazla nota malik bulunmuyo
rum. Bellova ile Sofyarun arası 65 
mildi; bu mesafe, kut uçuıu ile elli 
mil sayılabilirdi. 

Bu yolu altı günde aldık. Şu halde 
günde on bir mil yürümüş oluyorduk 
ki büyük bir sürat sayılmaz. Fakat ga· 
yet dağlık bir araziden geçtiğimizi, 
buradaki yolların gayet kötü, uzun 
zaman yağmur yağdığından yolların 

çamur içinde olduğunu, bizim de top
lar, arabalar ve hayvan sürüleriyle 
birlikte seyahat ettiğimizi de hesaba 
katmak tazım gelir. Bazan yollann 
sarplığı yüzünden bir saatte ancak bir 
mil yürüyebildiğimiz oluyordu. 

Geçtiğimiz kasabalar arasında en 
mühimleri, ikisi de 5000 kişiden daha 
az nüfuslu Banya ile Samakov idi. Bu 
bölgelerde oturan insanlar da pek faz
la değildi. Piyadeler, Samakov'dan 
geçmediler; daha kestirme bir yoldan 
gittiler • Yol da manzara, hele Rodop 
ormanlarının içinden geçerken fevkal
ade güzeldi. Geceleri hava iyi geçiyor, 
fakat biraz ayaz çıkıyordu; yağmur 

yağmıyordu. 
Yani başımızda ateıler yaktırarak 

açık havada yattık. Gece arabaların 
başında nöbet bekliyen nöbetçiler, bu 
ateflerin ıabaha kadar sönmemesine 
de dikkat ettiler. 

Battaniyeleri ve büyük kaput
lannuzı üzerimize örterek üıümemek 
için biribirimize sokularak uyuduk. 
Çantalarımız, batımızm altında yas
bk, yıldızların aydınlattığı gök yüzü 
üzerimizde tavan vazifesi görüyordu. 
Hepimiz, genç ve yorgun adamlann 
deliksiz uykuwna dahnıtız. 

Benim neferlerden üç, dört tanesi

nin ayakları şitrnifti. Bunlan arabala 
ra yerleıtirdik. Bir taner.inin o kadar 
fazla §İtmişti ki onu Banya'da bırak-

mağa mecbur olmuıtuk. Burada yap· 
tıiım tecrübelere göre ayaklan gece 
yatarken ve sabahleyin yola çıkmadan 
çiğ koyun iç yağiyle uğmak şişmeyi 
önlüyordu. Irmak kenarlarından geçi
timizde askerlerimin günde iki defıı 
ayaklannı yıkamalanna da dikkat e 
diyordum. 

Yolda bütün bölük kumandanla· 
n kendiliklerinden tedbir almak ve
ziyetinde idiler. Vidine vardığJJDiz 
zaman benim bölüğümde ayağı ti§· 
mit olanların nisbeti yÜzde dördü 
geçmiyordu. Oteki bölüklerde bu 
nisbet yüzde onu bulduğu için ben, 
iyi hareket etmi§ olduğwnu söyli
yebilirim. 

Kafilenin batı ile kuyruğu ara· 
amdaki mesafe bet milden fazla ol-

duğundan, herhangi bir mesele hak
kında herhangi bir mafevktan emir 
ve talimat almak imkanı bulunmu
yordu. Onun için ben bütün iıleri ken
di muvafık gördüğüm tekilde yap. 
mak zaruretinde bulunuyordum. 
Netice şu oldu : lstanbuldan bir ço
cuk olarak ayrılan ben, Vidine ol
gunlaımıt bir adam halinde varımı· 
tım. • 

Filibeden gelmiı olan hekimler, 
kendi memlelCetlerine döndükleri 
için bizim kafilemizde sthhat itleriy
le uğrapnak üzere ancak bir cer
rah kalmıştı. · Bir at Üzerinde bir a· 
ıağı bir yukarı gidip gelen bu a· 
dam, maharetinin nok&an olan ta
raflarını, gayretinin fazlalığiyle 

denkleıtirmeğe çalıııyordu. Tam la
zım olduğu zamanda bu cerrahı ça· 
ğırmağa imkan bulamadığımız için 
bölüğümün sıhhat işlerini de ben ida
re ediyordum. 

Hiç kimsenin kafileden ayrılma
sına izin vermiyordum. Ayağı şi§en

lerin ayakkablarıru çıkartıyor, ke

merini gevşetiyor,· silahını, kasatura

sını ve bütün yükünü kendinden a· 

lıyorduk. Böylece iyiletmesine de 
imkan bulunmayınca bir" arabaya 

bindirip bir iki ıaat dinlenmesine 

imkan veriyorduk. Böyle vakalarda 

sarsılmanın hayret edilecek derece• 

de faydası dokunmaktadır. Arada 

sırada Jack, Seyfi ve Ben, Banya

da bulunan bir yahudi dükkancı· 

dan haylı yükaek bir fiyatla satm 

aldığımız içkiden hastalanan nefer
lere birer yudum veriyorduk. Sözü· 

mü iyice geçirebilmek için memle

kette hekim olduğumu söylüyor. 

dum ve bütün bu methur doktorlu· 

ğum da bu tedbirlerden ibaret ka

lıyordu. 

Günde üç ö~ ~ 7i70tdolıs.. 

Sabahleyin kahve ve peksimet, öğ
leyin sıcak et, alqamleyin de söğüt. 

Bir kasabadan, bir köyden geçtiğimiz 

zaman süt, ekmek ve yerlilerin 
dükkanlarında bulabildiğimiz her 

türlü yiyecekten bir mikdar alıyor
duk. Osmanlı hükumetinin verdiği 

senedlere pek fazla itiınad gör.teril-
mediği için bunların parasını ver
mek mecburiyetinde kalıyorduk. 

Sofyaya vardığımız zaman, cebim

deki beı lira auyunu çekmiıti. Bu

rada Pardo patanın yaverinden bir 
beı lira daha aldım. Yahudiler, da

ima bizimle alış verit yapıyorlar ve 

habire bizi aldatıyorlardı. Türkler 

ise ekmeği ve tütünü bedava veri· 
yorlardı. Daha ziyade §İmale yak

la§tıkça hıristiyanlarm kesafeti ar
tıyordu. Buralarda. kem gözlerle, 
sessiz sessiz edilen küfürler ve ıa. 
netlerden başka alabileceğimiz hiıç 
bir tey yoktu. 

(Sonu var) 

Tuhafiyecilik, 
oyuncakçıhk, 
barcıhk ve ... 

antikacıhk eden 
artistler var 

H olivut, (Hususi) - Amerika
lılar her şeyden evel iş ada· 

mıdırlar. Ve bayattaki başlıca gaye-
leri para kazanmaktır. Bunun için, i
ki kişi karşılaştı mı, bizde olduğu gi
bi, "Nasılsın? iyimisin? Çoluk çocuk 
ne alemde? tarzında konuşmazlar. Da
ha merhaba demeden, "şimdi haftada 
kaç dolar kazanıyorsun?'' diye söze 
başlarlar. 

Onlar için ticaret yapılsın ve para 
kazanılsın da nasıl kazanılırsa kaza
nılsın, ehemiyeti yoktur. İş, para ka
zanmaktadır. Orada büyük iş, küçük 
iş, zengin işi, yoksul işi diye bir tas
nıf yapılmadığı gibi, ayıb olan iş di
ye de bir şey bilinmez. İş, iştir, o ka
dar. Bundan dolayıdır ki, amerikalı
lar, bir artistin mesleği dışında olan 
ticaret işleriyle uğraşmasını gayet ta
bii bulurlar. 

Klark Gabl'in bir gülüşü kadınları 
ne kadar mest ve teshir ederse, onun, 
Borsada gayet ustaca bir spekülasyon 
yaptığım yahud hissedarı bulunduğu 
bonmarşenin, ıon yıllardaki işlerinin 
mükıemmel gittiğini işiten erkekler 
de o derece memnun olurlar. 

Borsa spekülasyonu demiştim. Bol 
para kazanan filim yıldızları, uzun 
müddet Borsa spekülasyonu yapmış· 
lar, namlarına tahviller alınması için 
paralarını bankalara yatırmışlardı. 
Fakat, günün birinde piya~ alt üst 
olmuştu; bankalar, müşterilerine ki
şelerini kapamışlardı; bu yüzden, bir 
çok artistler iflas etmişlerdi. 

Q tarihtenberi yıldızlar borsa 
epe1roll8YO~ ,_ ; 

yorlar; o zamandanberi de doların 
dUtıneai yilztınden zarara girenler a· 
raamda, Holivud'un yıldızlanndan 
bir tane bile yoktur. Fakat "spekü· 
lasyon yapmıyorlar'' sözünden "tica
ret işlerine girmiyorlar'' manası çıka
rılmasın. Artistler sağlam bir ticaret 
işi gördüler mi, hiç çekinmeden pa· 
ralarını bu ite yatırıyorlar. 

Her gün isimlerini işittiğiniz yıl
dızlar arasında bir çok tanınmış iş a
damları vardrr: Bunlar, yalnız mev
cud ticaret müeaıeselıerine hissedar 
olmakla kalmıyorlar; ayrıca yeni ti
caret müesseseleri de kuruyorlar. Bu
nun sebebini, evvela, vaktiyle canları 
yandığı için, bankalara kallı itiınad· 
lan kalmamış olmasında, ikincisi de, 
artist olarak, kendilerine artık iltifat 
edilmemeğe batlandığı günlerde, ha
yatlarını ticaretle kazanabilmek ga· 
yesinde aramak lazımdır. 
Bunların arasında, mesela, bundan 

bir iki yıl evele kadar çok sevilen 
Bebe Daniels, vardır: Bu artist, biri 
Holivutta, obtirü Palm Springs'de ol
mak üzere iki tuhafiye mağazası iş-

Son zamanlarda Hollivud'a giden Kenç alman yıldızlarından 
Lulu fon H ohenburg 

lebnektedir. Francis x. Bushman, 
bulvarında Pico bir sandviç dükkanı 
a~mıştrr. Sessiz filim devrinin piyo
niye'lerinden olan· Reginald Denny, 
tayyare modelleriyle çocuk oyuncak· 
lan satan bir mağaza işletiyor. Kon
raa Nagel, bir bonmarşenin sahibidir. 

B unlar tekaüde sevkcdilmiş o
an artıstl.er<iir. Bit dC"'"lltm 

filim çevirenler, hem ticaretle uğra
pnlar vardır. Antika amatörü olan ko
mik Eddie Cantor, Sunsct bulvarında 
''Cantor İne" ismi altında bir antikacı 
mağazsı açmıytır· Yalnız, mağazayı 
damadı idare etmektedir. Ralph Bel
lamy ile Charl~s Farrel loendilerine 
büyük bir kazanç temin eden bir kış 
sporlaı sahası kurmuşlardır. Bunu gö
ren Charlee Hill, bu spor yerinin ya
nı başında büyük bir otel inşa ettir
mi,tir. Bing Grosby, en büyük at ya. 
rışlarmın yapılmakta olduğu bir i
podrom satın almıştır. Al Jolson eski
denberi boksa karşı alaka göstermiş
tir. Bu itibarla, o da bir sürü boks 
maçları rertib etmekte, boks işlerine 
ve boksörlere para yardımında bulu
narak menecer sıfatiyle para kazan
maktadır. 

Mimarhktan anlayan William Hai
nes, dekorasyon yapan bir müessese 
kurmuştur. May West, vaktiyle "va
gon restoran" işletiyordu: Şimdi bir 
konserve fabrikasının ortaklarından
dır. 

Bob Murphy ile Fed Snyder, birer 
lokanta açmışlardır· Ticaret işleri yo· 
lunda giden yıldızlardan biri de Shir
ley Temple'dir. Bu yıldız, yaptığı be
beklere küçük yıldızların adlarını ko
yan bir oyuncak afbrikasmın hisse
darıdır. Rejisörle de film çevirmek
ten daha ba,ıta işlerle uğraşıyorlar. 
Mesela Frank Borzage, Hawaiian Pa
naıse -carmın anıuıerınamuu .... 

Buradaki filim l!eminde dikkati Ü· 

zerinde toplayan diğer bir mesele de, 
bütün protestolara rağmen, artist ih
tiyacının hala Avrupadan temin edil
mekte olmasıdır. Luise Rainer, Simo
ne Simon ve Sonja Henie'den maada, 
Danielle Darrieuk, Lulo Deste, Fer
nand Gravey ve Sandra Strom, Av
rupadan gelmiş yeni filim yıldızları
dır. Bunlara viyanalı artistlerden Ro
se Stradner, Tilly Losch, Rudolf 
Forster, 'George Senönberum, Lco 
Reuss, macar artistlerinden de Fran
ziska Gaal, Miliza Korjus, İlona Haj· 
massi, Della Lind, Geraldine Ru
dolph katılmıştır. 

Greta Garbo da artık eski 'Garbo de· 
ğildir. O eski çekingen, sıkılgan ve 
sade Garbo'nun yerine, şimdi, gayet 
şık gezen her yerde kendini gösteren 
bir Greta peyda olmuştur. Onun bildi
ğimiz isveç tipinden de eser kalma

mıştır. Çehre ve endammdaki çizgi
lerde esaslı bir deği§iklik sezilmekte
dir. Son defa oynadığı filmlerden bi
rinde Kontes Walevska rolünü üzeri-

lal marşı. ' · 

İstanbul: 

ÖGLb: NEŞRİYATI - 12.30 !* 
türk musikisi. 12.SO Havadis. 13.00 S' 
lu Halkev1 gösterit kolu tarafıııdl' 
temsil. 14.00 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 ti 

dans musikisi. 19.00 Safiye: piyano~ 
man refakatile. 19.30 Konferans: $! 
Nami Duru. 20.00 Müzeyyen ve ark'dJ 
tarafından tUrk musikisi ve halk pıtı 
20.30 Ömer Rıza tarafından arabcıı ,1 
20.45 Bay Muzaffer ve arkada11ları 
fından türk musikisi ve halk ~ 
(saat ayan). 

ORKESTRA: 
Saat 21.15 Fransız sinema artistle 

M. Florel tarafından stüdyomuz orlcd 
refakatile muhtelif parçalar. 21.45 J' 
rin devamı. 22.15 Ajans ve borsa babİ 
ve ertesi günün programı. 22.30 pJiııl' 
lolar. Opera ve operet parçaları. 2J.OO 

Avrupa: 

BERLIN - Orta dalga: 6.30 "f.' 
10 Hafif müzik. 11.30 Jozcf HaY" 
parçalar. 12 Öğle konseri. 14 Orkeftıl 
fakatinde teganni. 16.15 Hafif ın~ 
Orkestra. 20 Konser. 22.30 Dans ıııiil' 

BRESLAV - Orta dalga: s.10 
musikisi. 9.30 Piyano konseri. 10 NetC' 
valar. 11 Keman konseri. 16 Konser· 
Oda musikisi. 20 Operet parçaları· 

Dans müziği. 
BÜKREŞ - Orta dalga: 17 asketf 

zik. 18.15 Dans müziii. 20.30 Koro. 
Pli.le konseri. 
BUDAPEŞTE - Orta dalga: 1%; 

pera orkestrası tarafından muhtelif ~ 
!ar. 14 Plik konseri. 15.50 RadYO 
orkestrası. 17 Pllklarla italyan ıııııt' 
18.30 Sigan orkestrası. 20.5 Viyana~ 
puri. 22.15 Piyano konseri: (d'Alı.cı'!.-
_ .. _ ~~--1- • • - •Va.atJI.,,,.,._,., 

lyz). 23 Caz. ~ 
BRNO - Orta dalga: 10.5 Pi~~ 

ri. 10.15 Koro. 21.5 Rus müziiL Jt' 
Koraakovi, Çaykovski v. a. tan,ııııııJ' 
bestekll.rlarından parçalar. 

KOLONYA - Orta dalga: U.301) 
(Bach). 16 Hafif müzik. 20 Verdi,~ 
ve Giordano'dan parc;alar. 22.40 varıf 
ziği. 

LA YPZİG - Orta dalga: 14.S Pl~ 
seri. 19.10 Alman halk ıarkılan. 20 
akşam konseri. 22.30 Dans müziği. 

PAR İS • P.T.T. - 16 • 18 Konser: 
hms, Liszt, Debussy, İbert, Rnvel. ıs 
la hafif müzik. 19.30 Keza. 23.45 pJP 
seri. 24 Dans müziği. 

PRAG - Orta dalga: 7.30 Sab,,ıt 
seri: Sait-Saens, Dvorak, Mozart. ~ 
(vals), Zita (mar;ı). 10.S Orkestra ~ 
10.45 Muhtelif operet parçaları. 11~ 
yo orkestrası tarafından konser. t%· 
konseri. 18.SS Keza. 19.10 Muhtelif 
lar. 20 Askeri marşlar. 22.20 Pl!ik ırcf 

ne almıştı. Bu filmi seyrettiği~ 
man karşınızda eskiden bildıt 
Garbo'yu göremiyeccksiniz. J1el 
gibi, o da değişti! 

yontan kızlan, Theopii Gautier'nin portakal bah
çeleri içinde salıncakta sallanan niıanlıları ve bü
tün romantik edebiyatın veremli aevdalıları dok· 
tor Hikmet'in birer birer aklından geçiyordu. Ya· 
nındaki klavuz şehrin sokaklarma, meydanlarına, 
abidelerine, sanat eserlerine dair ezberlenmit ma• 
lumab makine gibi tekrar ederken o, muhayyele
sinde, büsbütün batka bir Napoliyi seyredib yatı· 
yordu. Klavuz ona yüksekte ~ir eski saraym tara· 
çasından Vezüvü gösterdi. Doktor Hikmet, o va· 
kit tabiatin bu ulvi manzarası kartmnda sarsıla· 
rak biraz hakikate gelir gibi oldu. Fakat yine ay
ni adam ufkun baıka bir noktasında ve denizin 
ortasında yalçın, kocaman bir kaya parçasını gös
terip te : 

BİR SÜRGÜN 
§Üyor ve yahut bütün iptidai mahluklar gibi si' 
ca, lafa, gÜDe§e tapıyor. Çünkü inanmak insaaıl,ı 
İçin ezeli bir ihtiyaçtır. Gerçek Tanrının yol.-' 
bulamıyanlar tabiatiyle bir takım düzme ulubi1" 
lere doğru saparlar. Bunun neticesi ne olur ? O' 
lalet, barbarlık ve inkiraz .... 

- Kapri; dediği vakit akh yeniden edebi me
cazların büyüsüne kapıldı. lngilizceden tercüme e
dilmit bir takım küçük hikayelerde menkibelerini 
okuduğu yarı fair, yarı kahraman balıkçıların sat 
ve acaip sergüze§tlerini hatırladı. O zaman ayak
larının dibinde serili duran ılık ve aydınlık deniz 
ona bütün mitolojik cazibesiyle göründü. 

Doktor Hikmet, vapura döndüğü vakit bir tatlı 
rüy~dan henüz uyanmıt gibi idi. Kafası bir süriı 
masal İmajlariyle dolmuttu. Fakat klavuzunun 
kendisine gösterdiği Napoliye dair hiç bir tey bil· 
miyordu. Ermeni komitecisi, ona : 

- Nasıl buldunuz Napoliyi ? Diye sorduğu va-
kit : . 

- Çok güzel, harikulade... Demekle iktifa etti. 
Ve bir köteye çekilip kendi gönlünün doğurduğu, 
kendi kafasının itlediği aleme daldı. 

Ertesi gün Nigere vapuru Fransız sulanna gİ· 

-9-
rince, doktor Hilanet'in, artık, içi içine sıfmamağa 
batlamı§h. Onda, uzun bir ayrılıktan .onra vatanı· 
na dönen bir gurbetzedenin tatlı aabıraızlığı ile 
taıkın sevinci vardı. Kendi kendine : "Fransa, 
Frasa !,, Diye sesleniyordu. Ve yanı batmda konu· 
ıan adamların uzaktan görünen kara parçaları· 

na dair birbirlerine verdikleri malUm.ata kulak 
kabartıyordu. 

- Ta tu kartıki ada mı 7 Elba, Elba ..• 
- lıte, sol tarafta Koraika da gözükmeye l>&§h· 

yor. ' 

- Monte Cristo'mu 7 O, tU dağların arkasında 
daha görünmez. 

Doktor Hikmet'in yüreği ağzına geldi. "Monte 
Xristo,, onun bütün çocukluiuydu. Körpe muhay· 
yelesi ilk defa olarak Alexandr Dumas'nm bu ad 
tatıyan mehip ve ensin romanında kanat açmıttır 
Monte Kristo 1.. Demek ki, bu, bir masal değildi 
Demek ki, bu ada hakikatte mevcuttu! Onu, ken 
di gözleriyle hiç değilse uzaktan uzağa görebile 
cekti. Bütün temkin ve vakarını kaybedip konu 

tanlara ıokuldu: 

- Rica ederim bana fU Monte Kristo adaamı 
gösterin; dedi. 

YAKUB KADRi 
- Monte Kristo, sizi, neden bu kadar alakadar 

etti ? 
Bu suali soran doktor Hikınet'in kamara arka

claıı olan Papazdı. 

- Hiç; bir çocukluk hatırası ... ilk okuduğum 
kita.b Alexandr Dumas'nm (Monte Kristo) sudur. 

Papaz yüzünü ektitti. Alimane bir tavır takın
dı : 

- Alexandr Dwnas'mı 7 Hokkabazın biri. 
"Monte Kristo,, battan bafa uydurma, kötü bir 
masal. Yazık ki çocukluğunuzu daha faydalı etüd
lerle geçireceğiniz yerde böyle abur cubur teyler· 
le heder etmİ§siniz. Ananız babanız da size bu 
muzur kitabları okwnağı neden müsaade etmi§ 

er bilmem ki... Doğrusu, sizin memlekette terbiyl 
ı.ır.ulü kökünden ıslaha muhtaçtır. Ailede olsun 
nektebde olr.un genç dimağlar vahşi otlar gib 
tendi hallerine bırakılmıttır. Bizim mües&eseleri
:niz bir dereceye kadar bu facianın önüne geçme 
ge çalıtıyor. Fakat hükiimetiniz bin türlü draconi 
:m tedbirlerle sizlerin bunlardan istifade etmenizt 
mani oluyor. Sizi zorla Hıristiyanlattıracağonız

dan mı korkuyor, nedir ? Bu korku yüzündel\ tü
rk gençleri öbek öbek F armaaonlann kucağına dü-

Papaz konuttukça doktor Hikmet'in boğal~ 
cehennemi bir öfkenin düğümü sıkıyor ve biil~ 
kanı göğsünü çatlatacak bir tazyikle kalbine Jıil' 
cwn ediyordu. O, bu gibi vaziyetlerde hiç bir f'! 
r.öyliyemez. Hiç bir reaksiyon yapamaz. BütüO r 
rade ve ıuurunu kaybedip sarı ve titrek bir k•ld 
haline girerdi. Dwnan bürümüı gözleri, fU dakilı" 
da, muaY'yen ıekil ve kıyafette bir insana de~ 
bir yığın siyah kıla, bir buçuk metre uzunluğuııl 
kirli, lekeli bir kara kuma§ parçasına ve ara ,ıt' 
inib kalkan, havada bir takım daireler çevi,.
kendiaine doğru uzanıb çekilen bir ele, küt 9" 
maklı titkin, iri, kaba bir ele dikilmiı duruyo~ 
Doktor Hikmet için bu el bir o.yrı hayvan; bu ıJ' 
li kumat parçasının altında kımıldayan karın ti 
ayrı hayvan; bu kara kıl yığını bir ayrı hayv•"I 
Ve bunların üçü birden ona saldırmı§ gibiydi. (/ 
nç adam, papasın nutkunu dinlemek için topl,I 
mıt olan bir sürü sırıtkan ve müstehzi insanın ti 
tasında, kendisini bir tecavüze karşı ,!11Üdafaa ~ 
memekt~n ~~anıyordu. Bundan on beı, on a!tı ~ 
evvel, hır gun mektepten yalnız dönerken bır 

§e batından üstüne atılan bir alay mahalle ~ 
ğunun taarruzu da ona böyle bir hicabın ıstır~ 
nı vermişti. Bu sefer vaziyet daha ağırdı. Dolf. 
Hikmet, artık, on yatında bir çocuk değildir. st1 
ra, bu ayıbı bir tenha sokakta gizli kalmıyor; ,.Ji 

(Sonu .,,ı) 
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···············································································: . . Şehir kalkınması Maliyede tayinler 
ve terfiler 

• • • • 

E HAYAT VE SIHAT s : . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 80 şehir dört yıl sonunda 

içme suyuna kavuşacak 

· İzmir hazne avukatlarından BB. A· 
demin maafı 200, Yusuf Ziyanın ma· 
aşı 175 Cevdetin maatı 125 liraya, 
mü,a.vi~ avukatlardan Vehbi ve Vaafi
nin maaşı 400 zer liraya çıkarılmıştır. 
İzmir hazine avukatlığına açıktan 
Zehra 125 lira ile, HulO.si 80 lira ile 
tayin edilmişlerdir. Aakeri fabrl:kalar 
muhasebesi memurlarından Dündar 
terfian maarif muhaaebc.i memurlu
ğuna, açılttan K!zı~ D.D.Y .. me~u: 
namzedliğine, tahrırat fUbeaı k.§tıbı 
Necati varidat genel direktörlüğü me
murluğuna tayin edilmişlerdir. Ça~
kın varidat direktörü Ahmed Hamdı, 
Bayındırlık bakanlığı muhasebesinden 
Hamdi, Erzurum tahakkuk şefi Sıtkı 
birer derece terfi ettirilmi~erdir. 

Kız mı, oğlan mı? Ankara havası 
Arkadaşumz C.. A. nın "hayat •• 

ııhat'' sütununa tecavüz aklımdan bi· 
le geçmez: herkes kendi mesleğine 
ııöre yazmalıdır. Hekim olmadıiun 
için • Ankaranın havasını en sağlam 
hava bilmekle beraber • burada bahs.. 
ebnek istediğim hava idrojenle oksi• 
jenin imtizacından hasıl olan neıimii 
hava değildir. lnaanı Ankara içinde 
çalı§an bir unsur olmaia, Ankaranm 
çalı§ bğnu görerek aayretlenmeğe, ha
reketlenmeie, canlanmağa aevkeden 
faaliyet ve imar havasıdır. 

Çocuklar çoğaldıkça, oğlan veya kız 
olmauna pek ehemiyet verilmez. Yal· 
nız, tatlı beli., demekle iktifa edilir. 
Fakat ilk çocukta mühim bir meaele
dir. Eıkiden bazı kimıeler, kr:ıtlan 
adarn yerine 1aymadıklanndan, doğa· 
cak çocuk oğlan olmazsa karıyı bota• 
maya, daha önceden, niyet eden er
kekler de varmıı. Rivayet.e göre, cene 
e~ki zamanlarda, kız çocuk istemiyen 
b~r ıenç baba, kız doğarsa keserim, 
dıye niyet ettiği halde iki tane inci gİ· 
bi ikiz kızı doğmuı, fakat hiç birini 
kese · memıı ... 

Bunlar eaki zamanlara aid hikaye
ler. Şimdi hemen her ailede genç baba 
Çocuiunun kız olmasını ister, genç 
anneler de ilk çocuğunun erkek olma· 
aını. Neden diye sorarsanız, cevab bu
laınazlar ama bu, tabiabn verdiği 
duygudur: kadın erkeği tamamlar, er· 
kek de kadını. 

Herkesten önce hekime sorarlar, 
acaba annenin iıtediği mi olacak, yok· 
aa babanın istediği mi? Bu mesele 
aenç evlileri her zaman diitündürmüı 
olacak ki, hekimler pek eaki zmnanlar
da~~eri, doğac.Jı: çocuğun ne olacağı. 
Dl onceden anlamak için, türlü türlü 
Çllreler düıünmüıler, 

kimJEn. ~ıhuru eski zaman Mmr he· 
•nnın l"d" uıus u ur: ayn ayn iki 

torbadan birine buğdaw "t...ı..! 
korl "' 0 "'""ne arpa 8?11'1· Gebe bayan onların üzeri· ne... ıdrar edenniı iki t ..ı. • • 
deki)e • o.-uanm ıçın· 

r ayn ayn topragw a .. .. ... 
.,-.lntz b w d gomu ur, 

uk ._ ug ay Yetiıirse doğacak ço-
c iLiZ olunnu1 al .. 
oğlan ç· ki . , Y nız arpa yebtrrH 

• ır n bır usul _._. 
Mıaır hekinı) • . ama ea.ıs;ı zaman 
nist olduk) ennın pek ilerleınit femi

an anlaşılıyor 
Y alon vakte kadar =~--'- L--

~ l k ı ..... .._ teueıı-aum e arıı anan bu usul h 
fall'kü' I' onnon ve 

~ ·~ unsurları keıfedildiğinden 
ben yenıden tazeleniyor. Bir- kadmm 
gebe olup olmadığım onun id . 
bavv 1 ·· · d rarı ıle ,, • an ar uzenn e yapılan tecr .. be 
lerle anlarnıya çalıııyorlar. O ~ald: 

Hukuk mezunları 
şerefine ziyafet 

r.ni~~1a~~ukuk fakültesi talebe cc-
ttıezun' ıy~t nıcu .... ~ım.1-. ı::r .. ı:.. .. ı,. 
tir. larına bır çay ziyafeti vermiş-

d
. Zık·yafette fakUlte dekanı B Baha 
ıre t" B . · • 

or · Fevzı, profesörler, cemi-
yet ad.tarı ve fakülte talebesi bulun-
nıuştur. Çay ba .. 
li" . rn 'ında profesor B. 
useyın Cahid kısa bir söylev vermiş 

Çay sonunda da de kan B. Baha biltü~ 
mezunlara ye i 'f . 
fak' . n vazı elerınde muvaf· 
_ ıyet dılemiştir. 

, I 
/ 

/ ---

idrardaki falliküline göre çocu~ 
kız mı oğlan mı olduğu da anlqılabı
lecek. Fakat bunlar ıimdilik medre~· 
ye dökülmüı bir meaele demektir. 
Orada halledilip çıkıncaya ~d~ 
_ geçenlerde bana anlatbklan . lr1~1 • 

meıhur bir hekimin idrar ıııeame 
ıöyle bir bakarak bunu çıkaran cenç 
kızın aebe olduğunu, hem de çocu· 
y nikahsız babuımn kim olduiunu gun . de 
bir hamlede teıhis etmit diye, ııze 
anlatırlarıa sakın inanmayınn:. 

Gene eski bir uıul de çocuiun ana· 
.J!l.l.alo et aırun kanunda oynamuına UYUM" -

mektir: eier çok ve tiddetli oynarsa 
oğlandır, aksi takdirde kız. Bu da kız. 
larm henüz spor yapmadıkları zaman
dan kalnut olsa gerek... Daha batka 
usulleri de belki duymuııunu~~u~: 
gebe bayanın kannm bıçımı• 
ne bakmalı, bir önceki çocuğun ense
sindeki kılları saymak, annenin ve 
babanın yaılarım heaablamak ve daha 
türlü türlü pyler. 

Su protıramına göre her yıl ahi m teıiaatına kauuşacah 
uatancl cqlarımız 

Bir de, bizde koca kan usulü deni· 
len, fakat doğnısu, pirimiz ve üıtadı
mız en büyük hekim lpokrat'tan kal· ' . 
ma bir usul vardır: erkek çocuk anne-

ıinin karnındayken son aylarda anne· 

sine daha ziyade güzellik verir. Kız 
çocuk da ikıine. Bu usulü ben de me
rak ettinı, haylice yıldır, ııördüiüm 
gebe bayanlara dikkat ettim. Şiındi!e 
kadar hiç aldatmadı, fakat, yalnız og· 
lan çocukları öneeden haber verebil
dim. 

Siz de, iaterıeniz, bu usulü taU»ik 
edersiniz. Şimdilik buna kuvvet vere: 
cek 1ey ancak lpokratın istatiatiklen 
ise de belki bir gün gene hormon ve 
follikülin tecrübeleriyle iıbat edilecek· 
tir de, erkek çocuğun honnonları anne 
ıininkileri tamamladığından ona gÜ

zellik veriyor, denilecektir. O vakte 
büıbütün emniyet edilemez. 

G.A. 

Cumhuriyet kurulduğu zaman, bü
yük birkaç şehirden başka, bütün türk 
belediyeleri fenni heyetlerden mah
rumdular. Bu §ehirlerin hepsi, su, har
ta, plb ve kanalizasyon iglcri gibi en 
esaslı vazifeler için hazırlanmakla mü
kellef tiler. Merkezde onlara nazımlık 
vazifesi görecek hiçbir tetekkül yok
tu. 
· Birçok iyi niyet ve gay~t sahibi be

lediyecilerin ve idare ıncınurlarının e
mekleri bu yüzden ilerliyemiyor, kre
di mahrumiyeti yanında, bilgi noksa
nı en mühim rolil oynuyordu. 1935 yı
lında belediyeler imar heyetinin ku
rulufU kalkınma çalıf01i1larının büyük 
eksiğini tamamladı ve bu hareketin 
hakikt nazmuru: meydana koydu. 

Belediyeler imar heyeti türk yurdu
nu yeni ba'tan iın,a edecek bir rejim 
için elzan bir organ ve orljinal bir bu
lu~tur. Kanun, nilfuıu on binden yu· 
karı olan yerlerin hartalarını, müstak
bel imar planlarını, içme sularını, spor 
alanlarını ve lağam işlerini yaptırma
yı dahiliye vekilinin salahiyet ve me
zuniyeti çerçevesi içine koymu,tur 
Bu işler için Dahiliye vekilinin reis· 
liği altında nafıa, iktııad, sıhiye ve
kaletlerinin mümeasillerinden, dahili
ye müsteşarı, rnahalıt idareler ve bele
diyeler bankaır umum müdürü ile An
kara imar müdüründen mürekkeb, be· 
lediyeler imar heyeti kurulmu11 ve bu 

-•ııııııı SATI ll K lllllllL..: heyete yukardaki igler için bir prog· 
.. ram yapmak ve bu itlerin tatbik şe. 

E Hakiki Viyana mamulatı 5 terini kararlaştırmak vazifeleri veril· 

- Mük l k = mittir. E .. ernrne yeme = Kanun ıarihtir : ııhht IU teaiaatmı - - . : oda.31 ; y•pınaınıf. hu t.Wl.r ırizd r Cilllft 
- - müatakbel imar pltnlarını, ıpor alan-
: Eşi bulunmaz, hemen yeni birS larmı ve l!ğam itletini hazırlayıp 
E: halde modern ıtil bir yemek oda-: yapmamtf olan ,.hirler, bu iflerin bC· 
: il takımıdır. Viyananın me,ıı.ur E lediycler imar heyetince tatbikine fi. E bir müessesesi tarafından vücuda!: . - v len te9cbbüs edildiği halde, icab eden 
: getirilmiştir. Bu taknn iyanada: tahsisatı taksite bağlamak suretile 
: 3500 liraya ıatın alınnıı9 ve .ts-: 
E tanbula nakil için yapılan naklıye: kendi bildcelerine koymaya mecllur-
E masarifi ve rüaumile beraber 4500E! durlar, eğer tahıisat aymna.ılaraa Da
: liraya mal olmu,tur.· 5 hiliye vekili koydurtur. Bu paralar 
: Bundan başka yine Viyana ma-: dahiliye ve.kiletinin emrine belediye
: mul!tı bir çok nefis mobilyelerS ler bankalma yıollamr: yollamayan 
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Su programına göre her yıl nhi 
.-u teıiı.atına kauufacak 

tehiri erimiz 
Türkiyede nüfusu 10.000i geçen 

80 fCbir vıc kasaba var. Bir yandan 
bunların su vaziyeti, bir yandan da ha· 
rita ve plan i9leri gözden geçirildi. 
İçme suları .İfi derhal etüd sahasından 
yapıcılık safhasına intikal etmiş bu· 
lundu. Biz bugünkü yazımızda bu 
80 şehrin en hayatt ifi olan içme suyu 
üzıerindoki çalı~arı t'Opluca göre· 

ceğiz: .. 
Bugün belediye hududları dahilınde 

yaşıyan dört milyona yakın türk v~
tandas.ından 2.680.074 ü nüfuıu on bı
ni geç~n bu 80 gehir ve kasabada o
turnıaktadrr. Birinci hamlede bu va
tandatlar ııhi suya kavu,turulacaktır. 

1936 yılında bu •~sen .tehirden ancak 

22 sinde içme ıuyu teaıaatı v~dı •. Me-
rak ederseniz bunların hangı . şehirler 
olduğunu şuraya ııralıyalıın: 

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, 
Konya, Afyon, Manisa, Ço~ S~
&un ~dirne; DiyJ.tbekir, Tıre, 1mut, 
öd~f• Ak,ohir, Nazilli, Lüleburgaz, 
Denizli, Gireaun, Çanakkale, lnegöl 
ve Söke •• 

Bu şehirler aruında latanbul ve İz· 
mirin eskiden kalma ıu tcsiatlarıru 
gene cwnhuriyet bayatı içinde tekem
mül ettirdiklerini, geri kalan yirmi 
,chrin hepsinin ııhl içme suyuna 
cumhuriyet yıllarında kavu9tuğunu 
gözden uzak tutmamalıdır. 

- ve mükemmel avizeler dahi ea.-5 belediyenin borcu, devlet elindeki ver· • * • 
E tılmaktadır. Görmek iatiyenlerS gi hiaaelerinden tutulur. • Bu y.inni iki ~hirden arda kalan 58 

Bu yir.ıni iki tehirde bugiln bir mil
yon SOl.499 vata.rıdaf yaşıyor. 

Bu grupun birinci partisinde; 
Ada.na _ 367 .876; Merain • 249.378: 

Tarsus • 178.561; 1Gazianteb • 241.583 ; 
Eskişehir (şebeke' - 67.928;. Küt~ya 
_ 88.443 ; Bandırma • 71.806 lıraya ıha-

le edilmiştir. Bu part~nin yu~ar~ kıs· 
mındaki şehirlerin tesısatı (bıtmış sa
yılabilir ve suya kavuşmuş bulunuyor
lar. 
Aydın • 109.900: Muğla 89.000; El

aziz • 100.000: Malatya • 127 .000, !a
parta • 63.000 ve Zara - 35.000 liraya 
bu yakında eksiltmeye korunuıtur. 
Şimdi sıra bu grubun diğer kasaba

larına geliyor. Bunlar: Uşak, Edre
mit Merzifon, Tekirdağı, Erzurum, 
Ma;aş, Menemen, Amasya, Tokat, 
Çorlu, Adapazarı, Siird, Bergama, 
Zonguldak, Akhisar, M. Kemalpaşa.
dır. 

Bundan sonraki grupun baş~nda 
Trabzon geliyor· Trabzon'un pr~Je~e
ri devletçe hazırlanınca bu şehrımız 
de yukarıki grubun arasına girmek ve 
içme suyuna 1940 dan önce kavuşmak 
saadetine nail olacaktır. . . 

Trabozn da dahil olmak üzere ıçınde 
428.037 vatandaşın yaŞ:&dığı bu 26 şe
hir 1941 sonunda içme suyuna kavu,a 
caktır: 

Kastamonu, Kayseri, Niğde, Tosya, 
Bayburd, Erzincan, Burdur, .Urfa, 
Kırklareli, Yozgad, Bitlis, Gelıbolu, 
Bafra, Rize, İskilip, Ayvalık, Antalya, 
Kilis, Zile, Adıyaman, Kır,ehir, Mar· 
din, Nevıehir, Siverek ve Develi.. . 
Eğer bu fChirlıer yekilnuna ıu teıı

satı kısmen yapılmıg olan Balıkeair, 
Srvaa ve Turgutluyu da ilave ederseli 
belediyeler imar heyetine ilk hamledl 
suyu yapılmak vazifesi ver~lmi~ o~~· 
nüfusu on bini geçen ıehırlerımızın 
sayıaı tamımı olur. Bu .aı11 üç pehirde 
de 83.309 nUfu•un y&fCldığıru düJil
nürsek 1941 yılı sonunda, yani bundan 
dört yıl ıonra 2.680.074 türk ııhi i~
me suyuna kavu,aca.k demektir. 

Bu büyük medeniyet hamleıini 
yurddaşların yükselen kültürünün 
caıtlı bir hareketi olduğu kadar, 
yeni devletin blinyıeaindeki yaradıcı
lık ve yapıcılık kudretine borçlu ol
duğumuzu unutmamak lbımdır. Bir 
yanda her 9eyi gören ve nizamlayan 
bir merkezi imar heyeti ve onun fen 
t~latı, öbür yanda bu büyük it için 
aekiı: milyonluk krediyi vermeye ha
zır bir müessese: Belediyeler bankası •. 
Bunlarnı hepsi cumhuriyetin ve Ke
malizmin eseridir. Bunlarla övünmek 
de bizim neslimizin hakkıdır. 

••• 

: her gün saat 11-11 ye kadar İs-5 Ve icab ederse bu i§lerin hrşılrğı 9ehir ve kasaba 1941 eonunda ıuya ka
: tanbulda, Ortaltöy'de Abdurrah-E belediyeler bankası kanununun bü· vuşacaktır; yapılacak itlere, dağınık
: man Pa,a köşkünde Bay Pokorny·: kümleri dairesinde, bankaca kel alet lığa meydan verilmemek için grup 
: ye müracaat. Otomobil yolu: Por·E veya bor~ verme sureti/e temin olu grup başlanmıştır. Birinci gruba 28 
: takal yoku'u çıkmaz aokak veya: rıur. şehir alınnııttır, bu 28 fChrin suyunun 
: Bebek tramvayı ile Defterdar du-: Bu hayırlı tefCkkU1Un fennt heyeti yapılnıaıu dört milyonluk bir iştir, 
: rak yeri No. 123, Telefon: 44190j ~çen yıl lıiuruldu, değ-erli mUtehassıı, bunların projeleri, ketif evrakları bu- Şehir harta ve plinları üzerindeki 
.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' mUhendiı, mimar ve memurlardan mü- gün tanıamdır. Bunlardan bir kısmı çaıı~arı bu sütunlarda yarın göre-

Yeni Çin oıaslahatgüzan rekkeb i:SlçUlU bir kadro ile ıu iıleri, müteahhide ihale edilmi,tir, bir kısmı ceğiz. Şehirlerimizin medeni çehrele-
İstanbul, 6 (Telefonla) - Çin bil- harta ve plin tubeleri derhal ıeferber eksiltınededir. Kendi bafı.na suyunu rini çizıocek ve İmar heyetinin yannx

kümetinin Ankara elçiliğine Çin'in oldu Şubeler, Üzerlerinde çalıpcakları yaptıran Karsta birlikte ilk hamlede nı hazırlıyacak olan bu esaslı işi na
Viyana elçiliği maslahatgüzarının ta- mevzularla bu mevzuların teallftk et· 29 şehrimiz ve bu 29 şehirde yaşayan sıl avucunun içine almıı olduğur.ıı 
yin edildiği ve bugünlerde memleketi- tiği ıahalar üzerinde etüd ve anket- 667·229 vatanda~ımı.z 11uya kavuşmuş öğrenmek sizi memnun edecektir. 

Evvelki gün Samanpazanna doi· 
ru giderken, ııra sıra yol makineleri· 
nin caddeyi asfaltlamakta olduğunu, 
ve ertesi gün, aafaltajın bitrnit oldu
ğunu gördüm. 

Ankara gannı açalı bir hafta oldu_ 
olmadı. Dün belediyeler bankaıınclan 
sonra poliı enıtitüsü ile jandarma au
bay okulunun açılıı töreninde bulgn. 

duk. . 
Bu yollar, gar, banka, okul bınatı 

kaça mal oldu? O cihet bahsimiz ha-
. · dedı'r Bahıi.miz içinde olan bun.-ı 

rıc.ın · . 
1
• 

lara aarfedilen bir kaç • ~ıly~n ara. 
nm memie~tin it hacmını o nı~bette 
büyÜttüğüdür: Y~ni Türkiyede de•• 
Jetin parası memur aylığı vermekte~ 
ziyade İ§ yaratmağa ve memleketı 
baymdınnağa yarar . 

Sadede tekrar dönelinu Belediye
ler bankall ile polis enıtitüsü ve jan .. 

darma subay okulunun bir ııü:nde a
. kT .. çıldığına ıahid olanlar Atatüi ur-

kiyesindeki bütyük kalkınmayı ruh • 
larmda hissetmek kadar tabii ne ola· 
bilir 7 Yalnız bu mütahede 0 h.av~)'J 
t ffü. tmekte olmanın zevkıle ID.• 
ene ı e k"'f' ik 

.. w • ı' tı'tretmeie a 1 en sanm yuregm • aıl 

b • d binaların içine gırereık na ıreo .. H 

tanzim edilmiş old~lannı gi= 
bu zevk pek haklı bar gurura 
ediyor. 

Y . T'' k'y-.Je binaların cebheaİ· enı ur ı eu 

ni değil, içini görmek laznndır: Be
lediyeler banka11 modern bir banka.. 
ya lüzumlu heı" teıise malik oldaill 
gibi poliı en.titüıü ve jandarma •u.. 
ba Okulu da modern bir meslek 

y 1 w •• 

mektebinin naaıl kuru acagma or.. 
nek tutulacak kadar mükemmeldir. 

Anbramn aert yayla banaı gibi 
manevi havaıı da en bezgi~eri. f aa• 
1. t .,.etirecek kadar temızdır. -
ıye e • N. B. 

C. H. P. Ocak 
kongreleri 

C. H . P. Cebeci nahiyesine bağh o
cakların yıllık kongrelerine başl~
mıştır. Şimdiye kadar Kızılcaköy, 
Kutludü~ün, Kıbrıs ocaklarının kon
greleri yapılmıştır. Kayaş. ocak kon• 
gresi bugün yapılacaktı~· Mamak ocak 
kongresi 14 ikinci te~rınde, Ka~~ : 
köy ocağının kongresı gene 1~ ıkıncı 
teşrinde, Cebeci oca~ ~ngresı de 21 
ikinci teşrin pazar gunu saat onda ya.
pılacaktır • 

DüzeJtnı., 
Evelki günkü nüshamızda çıkan 

kliring hesabları ve kredili ~übay~a 
teahhüdlerinin birinci cedvelınde bi.:r 
taahlh hatası olmuf, yekftn ~9·:ns.5oo 
olacak iken 39.318·600 şeldınde çık

mize gelecegwi haber verilmektedir. ter yapmaya ba,ladııar. olacaktır. Naıid ULUfl 

... ~!!!!!!!!!!!~!!l!!!!!!~~::~:::::~:::~~;;;;;::;~!!!!!!l!~~~~;;~;;;;;;~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ - :::-:=::±!Q!! Q · ı eli· fakat boyu, 

mrştır. Özür dileriz. 

Hayat, sen ne güzelsin! 
rck: tar, kendil-erine "azf!.: dostum" diye hi- - Ycdileme ~di giln, krrklama 1 otuzu geçmıf 0 sa ger • ' 

- İnsan benim gibi ıstırab çektik- tab eder, fakat hakiki hüvuyetlerini kırk gün, ııra ile ayni yere giderek o- .lOSU, giylniti ve he\.. kulağında ~ı-
ten ıonra.. Kimaeye metelik borcu bilmezainiz. rada, zengin bir i' adamı, nüfuzlu bir nl pml yanan iki biiyük tek tqlı kü· 
kalmaz, ıözlerini fırlattı. Hüseyin Tuğrul: zat, paralı bir kadın feklinde Hızırla pesi kibar bir kadın oldağunu ilan e-

Ve borcunu böylece ödedikten ıonra -:- Büyük komzinezoncu, usta kom- karşılaşmaktır. . diyor. Balık bıçağını ve çatalını, pen· 

Tali nasıl 
-8-

ri!;:se?"in Tuğrul hoşuma gitti. O kı
fa d bır adamın günün birinde bana 
u/-.,_ a&ı dokunabileceğini düıünerek 
1. a tefelc bazı i9lerinin neticelenme. 
~~e Yardım ettim. Bundan pek ziyade 

, Uteh&aaia oldu. Dünün, bu günün Vt 

~rının bu açıkgözü, bir genç kız ka-
. r hıııaıtı. Heyecanlanıyor, sesi tit
rıyor .... 
d' • YUzu kızarıyordu: iyi idare e. 

1 
1~k tartiyle bir şair, bir hukuk iş

he;;. avuqtı, her 'ey olabilirdi. Orta 
ya 1 adamJarımızm çoğunda rastladı
gımız a.tğduyunun sahibi idi. İki sa
natta ırıeharcti dikkate şayandı: vur· 
&uncuhdc: ve alacaklılarını atlatmak 
ilanatlarında .•• 

itiraf ediyor: 

- ln1an, cebinde be' lirası oldu
ğu zıunan İıtanbulun sahibidir; zira, 
0 ~an. bütün bir öğ'le sonunu oto· 
~bılle 9uraya buraya gitmekte kul
danmak kabildir. Ve turada burada 
~tıa:ınız varsa .. Bu müddet zarfın· 
~rk~ç günlUk ekmek parasını çı 

Jt A k nıhayct bir zekA itidir •• 
) llave ediyor: 

\ 

• 
denenirmis? 

Nakleden: N. B, 

- Vurguna gelmiyecek adam yok
tur. Nadir olan efendi vurguncu
lardır. Size be9 lirayı iatıeye isteye ve
recek olan adam elli lirayı da vcrebi 
lir .. 

Hüseyin Tuğrul, alacaklılarını avu· 
tup kendiıini de onlara mazur göıte· 
recek ıözleri bulmakta hiç güçlük çek
miyor ve "vadede borç kalmamıştır,, 
prensipinden hareket ederek istikbale 
maziyi istihfaf ettiği ölçüde emniyet
le bakıyor. 

Dirlikte gezindiğimiz bir gün hid
detli bir alaca.khya yakalandı. Başka 
bir borçlu, bu adam karfısında ta· 
banları kaldırır, kaçardı. O, alacaklı· 
nın üzerine gitti ve bin türlü dostluk 
tezahüründe bulunduktan sonra: 

- Azizim. daha cvel ılzi gelip göre· 
mediğimin ıebebi g~irdiğim korkunç 
hastalıktı, dedi. 

Beni fahid tutarak: 
- Beycfend,den aorunuz: u kaldı 

ölüyordum, değil mi? dedi. 
Sonra pek samimt bir tavır takınıp 

alacaklının gözlerine gözlerini dike· 

alacaklııını 'llfkın bir halde: binezoncu, kombinezoncu olduuğ bi. Taliimi denemek içın Tokatlı'yı b t k' uzun parmaklariyle tuva• 
1. . . . . k" . e ırna .ı 

- Yahu, aen ne tuhaf adamsın! söz· mmıyen kombinezoncudur, derdi. ~~tim. ~er ak.pm ilıtti, a~nı ~'!yı let aleti gibi itina ile tutarak tabağın-
lerile silahlarını teslime mecbur etti. Küçük kombinezonculara gelince: ıfg~~ e_dıyor, bı~amı orada ıçerek ye· daki bar bun yalardan ayırdığı kilçük 

Hüseyin Tuğrulda niıbl bir namus- bunları da hatıra olarak kaydediyo- ınegımı orada yıyo_rdu~. parçaları penbe dudakları arasında, 
klrlık da yok değildir: doıtlarını kat- rum: Kokain kaçakçılığı veya polis Bugiln altıncı gündü ve Hız ıra he· aman iki sıra incl gibi parıl-

1 in muhbirligy i nevindıcn i•lcri görenler nüz te8adüf etmemi.tim. Yalnız, ken- zdamd aknl z o"r'u··nen dı'şlerı'ne götürü-iyen vurmaz; ya nız zeng lere mu· ib' ,, d' . . k , k a ı arı g d 
aallattrr. Hayatta her JCY yapılabilir, g ı.... ısın~en hır teyler iumara ~hıra şam yor ... Herhalde güzel denilecek ka

1 
a
1
r 

ancak her 'eyi yapmanın da bir usulü Hüseyin Tuğrul sayesindedir ki İs- yemcge davet etm f oldugum masa üzel bir kadın ... Bilyilk kara göz er, 
vardır. HilıeyJn Tuğrul kendi cinsle· tanbul hayatının bir çok gizli tarafla· kom,um, bu ikrama mukabelede bu- f r m kıvrım uzun kirplkl~ri, uzunca 
rinin aaillerindendir. rını öğrenerek gençliğimden istifade lunmuş olmak için beni Eskitehirdeki ıhv 1 

• h fı'fçe esmer mat teni ile ce-
d·ım k . 'ftı·x,· d b ' i . d t çe resı a l ' Hllıeyin Tuğrulun delAletile kombi- e ı e suretiyle yolum üzerine ger.ı- çı ır,ın ıe ır av part sıno avet e · bl meselaA adanalı, suriye ı veya 

1 t k · tı' N lb' d d nu u, · nczoncuları tanıdım. Kombinezoncu- en uza lardan kurtuldum ve Hliae- mı9 • e av e ısem, ne e • on an 
1 

ldugyunu akla getirıyor. 
b. . T y 1 HU . dah ı·· 1 1 ~ · 1 d mısır ı 0 lar öyle ır ıınıfıtır ki aralarında bil· yın ugru un doıtu oldum, ıeyın a uzum u o an - ttifegım o ma ı- Ki Jduğunu merak ederek yc..vaş-

tiln filpheli mutevuaıtlar; tellallar; Tuğrul doıtum oldu. ğından ~u daveti red otmeği er• doğru ça ihx;:y:r garsondan, soruyorum. 
cemiyetin kenar taraflarında çalışan Taksitle eşya alarak mobilyasını ta- harek~t aaymı9trm. . _Nasıl tanımıyor musunuz? Pren-
kaygısı• iş adamları b1·ıaAsa bu"ylik bir mamladıi7ım apartmıanın önüne bir Eskı garaonlardan ... v"•ifeıi ita- e Şu"krı·y'e. mısırlı Prenses Ştikrı'ye r 
şehrin kötü unsurl~rı~ kötü, fakat de, kira i'1e tuttuğum husuıi otomobil bı kombinezoncu biri ·; .. ı;;aiyle. To· 8 ;onra ku~nazca gözlerini kırparak 
altınla oynayan unsurları vardır. yerle,tirdim. Bu, bana pahalıya mal katlının devamlı mütterilıeri benim .

1 
A e edivor: 

Kombinezoncu elinde olmıyan malı olan bir 'eydi, fakat el.ıemdi; zira kim ~lduğumu, daha doğruıu kim ol- 1 a..:._ Pre~bes buraya pek sık gelmez 
satan ve bedelini ödeyemiyeceği ma- bazı yerlerde ve hele tıereim ile göm- m~k ııted!ğimi öğrendiler: Silleyınan de ya· Ya Mısırda, ya lsviçrede, ya 
lı eatın alandır; kombinıezoncu gelişi lekçim nezdinde kredimi epeyce yük- Ilus~ .oglu, Konya zenginlerinden, İngilter,.de seyahat eder. 
güzel her fey, zeytin yığı, çelik, pa· seltiyordu. Hilıeyln Tuğrul, "Buyu- keyfı ıçın ıeyahat ediyor ve Paı:isten _ Zengin midir? 
çavra veya l4ğrd ticareti yapandır; run kürküm!" sözlerini Naueddin dönüyor ... Dikkati celbetmek için bu _ Zengin de söz mü? Birinci ıınıf, 
koınbinezoncu ıadece ıize ıevimli gö- hoca gibi. cemiyeti istibfafda dıeğil, kadar kifi... birinci sınıf .... 
rUnmek için evinizi dötemekte size onun realıtcaini taadikte kullanırdı. 1 Yedilemenin altıncı günU hiç. de va· Sırrı amcanın tavsiyesi aklıma geli-
yardtm eden, fakat döfemeciden de Yerle9tiğim bir aydanbor.i durmadan idli görünmüyor: Bir cumar~eıı a_kşa· yor: Kadınlardan çekinmek l!zım. 
komisyonunu almağı unut:mıyan dost her tarafa bat vurdum, fakat blr ne- mı .. Dnükü tatilde İıtanbulun btitlir. Sonra benim aradığım bütün mal\ı:rı-
veya ,antajla korkutma aruında me- tice altUnadun. eğlenti imkinlarrnı ıınamıf olanlar nı gü~ün birinde emrime bırakarak bu 
kik dokuyan gazetecidir. Kombine- HUs~yin -ı:uğrul bir iÜn bana: bugün yorgu~, ve bundan dolayı da, dUnyadan göçecek ihtiy: bir zcngi• 
zoncu nüfuzunu kendine faydalı iş· - Bır ycdılcnıe veya kırklama yal' · lokanta bot gıbi.... nin biricik ve toy kızıdır. 
lerde kullanan politikacıdır. dedi. Karşı köşede bir kadın yalnız batı· 

Kombinezoncuta.ra her yerde rast- - Bunlar da ne? na yemeğini yiyor. Pek genç değil, (Sonu var) 
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Yabancı basında gördüklerimiz polis enstitüsü müzesinde 1 (ang ·Kay. ~ek 
p • L d ih • Dün Bay Eden, mecliste, başkala-

arJS - on ram verı ve ;ı:::~::::k-::.,g~~~ü~~ türlü zamanlar1n kıyafeti 
Berlı·n -Roma mihverlerı· ::i~~ devam etmiyeceğini ima et-

başlıca endiŞedir Zaman kazanmak 
zaman kimin lehine çahşıyor?. 

Zaman kazanmak, bazı devletlerin bugün başlıca endişesidir. Tarihte 
misli görülmemiş azamette bir silahlanma programının tatbikine girişmi§ 
olan lngilterenin zaman kazanmak için bugün daha uysal bir politika güd
düğü daima iddia edilmektedir. Diğer taraftan ltalya ve bilhass.a Alman
yanrn henüz askeri sahada kati derecede hazırlıklı olmadıkları ve milli 
ekonomilerini milli müdafaalarının İcablarrna tamamiyle uydurabilmek 
için zamen kazanmaya çalıştıkları kanaatinin de sık sık ızhar edildiğini 
görüyoruz. Herkes zaman kazanmak, bu zaman zarfında biraz daha iyi ba
zrrlanmak azmindedir. Fakat şu halde zaman kimin lehine çalışıyor? işte 
La Republique gazetesinde meşhur Fransız politika muharrirlerinden 
Pierre Dominique bu sualin cevabını bulmaya çalrşıyor: 

Almanyanın, zaman kendi lehinde 
çalışıyormuş gibi hareket ettiğine 
inanıyorum. Fakat acaba Almanya bu 
hususta yanılmıyor mu? 

Geçen seneden beri kara ordumuz 
bakımından büyük terakkiler elde et
miş olduğumuzu kimse inkar edemez. 
Havacılığımızın noksanlarından bu 
sütunlarda çok bahsettik; buna muka
bil, deniz kuvvetlerimiz 1921 den be
ri yeniden dirilmiştir. Gerçi henüz 
zırhlı itibariyle ihtiyacımız nisbetin
dc unsura malik değiliz ve 35.000 ton
luk iki zırhlımızın inşası çok yavaş 
yürümekte ve muhtaç olduğumuz di
ğer üç zırhlıyı tezgaha koymaya cesa
ret edememekteyiz. Fakat ne de ol
sa burada da yokuşu tırmanmakta-

yız. 

İngiltere beş senede 150 milyar 
harcıyacaktır; ne de olsa eski fakat 
sağlam donanmasını desteklemek için 
tezgahta 35.000 tonluk beş yeni zırh
lısı vardır; hafif filolarını takviye et
mek yolundadır; havada ise, Nevillc 
Chambcrlain'in tayyare kuvvetlerini 
iki misline çıkardığını söylemesine 
imkan verecek şekilde bir gayret sar
fedildi. 

İberya yarım adasmda bir yandan 
İngiltcrcnin Portekizi tekrar ele al
dığı öte yandan Franco ile münasebet 
tesis ettiği görülmektedir. Franko 
galib gelirse, İspanyanın yeniden in
,asını finanse etmek için İngiltereyc 
dönmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Öyle ki üçüncü cephe muhtemeldir 
ki yarın yalnız alınanlarla italyanla
rın muhayyelclerinde mevcud kalsın. 

Polonya, Sovyet Rusyanın gitgi
de uzak şarka doğru dönmesinden 
endişeleri teskin olduğu ve Almanya
nın emellerini bildiği için Fransanın 
müttefiki olan klasik mevkiini yeni
den almak ister görünüyor. Bir an 
tereddüd geçirmiş olan :Romanya ve 
Yugoslavya kendilerini toplayorlar. 
Macaristan tehlikeyi anlıyor ve 1Cendi 
memleketinde Almanyadan mülhem 
bir nasyonal • sosyalizme karşı şid
detle mücadelede bulunuyor. Maca
ristan ve Avusturya, Roma protokol
ları tarafından frcnlenmekte olmala
rına rağmen, gitgide Çekoslovakyaya 
dönmekte ve üç devlet Avrupa dra
mının vukua gelmesine ancak birleş
melerinin mani olabileceğini anlamış 
görünmektedirler. 

Bütün bunlar iyi alametlerdir. 
Netice itibariyle, diplomatik, eko

nomik ve finansal bakımlardan za
man İngiltere ile Fransanın lehine 
çalışmaktadır, fakat askeri bakımdan 
mesele daha su götürür şekildedir. 

Bununla beraber, hava ve deniz 
silahlanmalarının bilhassa zenginlik 
ve endüstriyel kudrete dayanması do
laynıiylc, Fransa ile İngiltcrenin bu 
sahada üstün olmaları lazım geldiği
ni kabul etmelidir. Çünkü her şey
den evci bu iki devlet denizde hasım
ları tarafından aşılmamışlardır; sonra 
havada - malzemeler çabuk ihtiyarla
dığı için - kaybedilen zamanı çabuk 
telafi etmek mümkündür. İngiltere 
ve Fransanın basımlarında mevcud ol
mıyan petrol ve mazotu ellerinde bu
lundurduklarını da ilave edeyim. 

Ordu mikdarı, kalitesi, silah, mal
zeme ve kurmay meselesi olan asıl 

askeri meseleye gelince kurnay ve 
askerin kıymeti bakımından korka
cak bir şeyimiz yoktur; mikdar bakı
mından İngilterenin ordusu olmadı
ğını unutmıyorum; fakat gene unut
mıyorum ki 110 milyon alman - ital
yana mukabil, bir harb halinde, 90 
milyona yakın fransız, polonyalı ve 
çekoslovakyah mevcud olacaktır. İm
paratorluğun kaynakları ve ingiliz 
ve fransız diplomasisinin bize temin 
etmesi Hi.zımgclcn diğer müttefikler 
bu mikdarın haricinde kalır; nihayet 
unutmıyorum ki müdafaa vaziyetimiz 
mükemmeldir. 

Zaman garb demokrasilerinin le
hine çalışacaktır; söylenebilecek olan 
budur; bu devletler harb endüstrisin
de ve milli müdafaalarını hazırla
makta harb ritmi diyebileceğim bir 
hızı elde etmemiş oldukları için, he
nüz, zenginliklerine ve endüstriyel 
kudretlerine rağmen, zamanın kendi
lerine bahşettiği şanslardan henüz ta-

mamiylc istifade etmiyorlar, fakat ne 
de olsa gitgide daha fazla istifade et
mektedirler, ve her şeyi söylemek la
zımsa, geçen senenin ilkbaharında ol
duğu gibi, artık askeri hazırlıksızlık 
ve sosyal karışıklıklar halinde sürpri
ze uğramalarına imkan yoktur. 

Bazrları bunun kafi olmadığını 
söyliycccklerdir; biz, herhalde, ümid
sizliğe düşmemek için bunun lüzu
mundan fazla olduğunu söyliyece-
ğiz.,. 

Avrupa' da 
X Bir İtalyan • alman taarruzu -

Callus, Intransigeant'da şunları yazı
yor: Almanya, iki scnedenberi sömür
ge istemektedir. Fakat şimdiye kadar 
bunları yalnız nutuklarla istemişti. 
Şimdi pozitif bir harekete gcçmiye mi 
hazırlanıyor? Buna inanılabilir. B. 
Musolini'nin birdenbire onun yerini 
alarak, ona istediğini vermek Hizım .Jl
duğunu söylemesi normal değildir. İn
giltere derhal heyecanlandı ve B. 
Eden, kamoy tarafından tasvib edile
ceğinden emln olarak, cevab verdi. İ
talyan hükümcti reisine açıkça söy
ledi ki kendisine aid olıxuyan bir işe 

karışmamaktadır, ve İngiltere bizzat 
yapmak niyetinde olmadığı tavizleri 
ondan istemek hakkrnı kimseye ver
memiştir. Açıkça, bu demektir ki: bi. 
ze vermemizi söylüyorsunuz? Ya siz 
ne veriyorsunuz? 

Gerçi, hakimiyeti hususunda en 
kıskanç olan, gazetelerinin her gün 
işaret ettikleri gibi, işlerine kimsenin 
karışmaınna tahammül cdemiyen bir 
devletin, kendi.sini doğrudan doğruya 
alikadar etmiycn bir taleb için açıkça 
taraf tutması çok garibtir. Bu anor
mallik muhakkak ki bir şeyi haber 
vermektedir: Almanya ile İtalyanın 
Fransa ve İngiltereye karşı müşterek 
bir taarruzları . 

Plan meydandadır. Almanya Afri
ka'da arazi elde ederse burada mütte
fiki ile aynı olan bir politika güdecek
tir, ve fransız nüfuzuna muhalif bir 
italyan - alman nüfuzunun inkişafına 
şahid olacağız. Ergeç bir fırsatında 
bizi yakalıyacak ve denize atmaya te
şebbüs edeceklerdir. Bu, Afrika'daki 
fransız impaartorluğuna karıı bir 
komplödUr. Hiç bir zaman daha fazla 
ihtiyat, açık görüş ve sebata ithiya
cımız olmamıştır. 

Uzak ıarkta 
X Çin'de sulh ıayıalan - Deyli 

Herald'dan: Japonyadan tayyarelerin 
bombaları kadar mebzul olarak gelen 
bir ıey de japonların bir sulh ıçin va
pılacak bir müzakereden kaçuunaya
cakları hakkındaki haber ve şayialar 
dır. 

Bu haberler, Uzak Şarkta vukua 
gelen müthiş hlidiselerin pek yakın
da iyi bir neticeye varacağı ümidini 
uyandırmaktadır • 

Fakat Brüksel konferansının top
lanmış olduğu şu aıralarda, ihtimal ki 
bu rivayet ve şayialar, devletlerin 
Çin'deki istila hareketine karşı akıl
larını çelmek için de çıkarılmış olabi
lir. 

1931 - 32 Mançuri harbı ile bir kı
yaslama yapacak olursak, o zaman bu 
ikinci harbın da ne şekil alacağı hak
kında bir fikir edinmiş oluruz. 

O muharebe zamanında da japon
lar, harbm nerede ise bitmek üzere ol
duğu haberlerini ortaya çıkarır, böy
lelikle vakit kazanmıt olurlardı. 

Her halde Brükselde barış yoluyla 
işi halletmek için hemen tedbirler a
lınmak karan verilecektir • 

Bu kararların tamamiyle tesirsiz 
kalmaması için, saldırgana karıı eko
nomik bir takım tedbirlerin tatbiki ta
rafına gidilmesi faydasız olmıyacaktır. 

X ihtiyatkarlık siyaseti - Deyli 
Meyl'dc~: Bereket versin ki artık İn-, 
giltcrcnin başka milletlerin işlerini, ih 
tilaflarrnı halletmek için maceralara 
girişmek devresi artık geçmiş bulu· 
nuyor. 

Brüksel konferansına gitmeden 
Hariciye nazırının kullandığı bu ihti
yatlı dil, milletin hoşuna gitmiştir. 
Halbuki bir takım kimseler, bu mem
leket en zayıf bir halde bulunduğu sı
ralarda bile bu memleketi her tarafta 
maceralara girişmeğe, önüne rastge
len milletle dalaşmağa sürüklemek is
temişlerdir. 

İngiliz kamoyu bu hususta Bay 
Eden'den de ileri gitmektedir. İster 
yardım görsün, ister görmesin, İngil
tere, ingiliz milletini alakadar etmiyen 
meselelerde hiç bir müdahalede bulun
mamalıdır. 

Brüksel konferansı başlamadan, 
hariciye nazmmız, İngilterenin orada 
Japonya ile Çin arasında tek başına 
hiç bir müdahale ve tavassut işine gi
rişmiyeceğini açıktan açığa söylemiş
tir. 

Bay Eden, "Brükselde varılacak 
netice ne olursa olsun, bunun karak. 
teri, muhakkak, Amerikanın işbirliği 
yapmasına bağlıdır. İşte doğru ve isa
betli bir karar. 

Bunun karşısında solcuların Ja
ponya'ya karşı bizim tedbirler almağa 
kalkışmamızı tavsiye eden yaygaraları 
suya düşecektir. 

Bay Eden, sulhun, saldırgana kar
şı müttchid bir cephe alınması saye
sinde korunabileceğini de söylemiştir. 

Fakat İngilterenin bütün dünya 
sulhunu korumak vazifesini sadece 
kendi sırtına yüklenmesi de muvah' 
değildir. Bizim kuvvetlerimiz, kendi 
milletimizi ve kendi mallarımızı koru· 
mak, muhafaza etmek için kullanılabi
br. 

İster müttefiklerinin yardımı ol
sun, ister olmasın, İngiltere, yabancı
lann işine burnunu sokmamalı, bütün 
gayret ve kuvvetini silahlanma işine 

vermelidir." 

Hollanda' da 
X Rotterdam limanı yangını -

Rotterdam limanında zuhur eden bir 
yangında dört büyük antrepo kül ol
mu§tur. Yanan mallar arasında tütün, 
stearin ve kahve stokları ehcmiyctli 
bir yek\in tutmaktadır. 

Zarar birkaç milyon filorini bul. 
-alcta<kr 

X Oç senedenberi ıüren bir dava -
"Sion hekimleri protokollan davası,. 
diye andan ve üç sencdenberi devam 
etmekte olan bir zem ve kadih davbı 
Bern'de nihayetlenmiştir. Davanın 
ta bahse konan mevzu da yahudi a
leyhtarlığı idi. Mahkeme suçluyu her
hangi bir cezaya çarptırmamış olmak
la beraber kararnamede bu gibi neşri
yat aleyhinde çok şiddetli bir lisan kul 
lanmış ve İsviçre adliye ananesine 
muhalif olarak, bcraetine hükmettiği 

maznuna mahkeme masraflanndan bir 
kısmını ödetmiştir. Alman gazeteleri 
mahkemenin kararını memnuniyetle 
karşılamışlardr. 

Bir düğün sofrası 
Çekoslovakyanın Alt - Lundcnburg 

~ehrinde slovak adetlerine uygun bir 
düğün yapılmış ve 150 kişi bu rlüğü
ne davet edilmiştir. Düğün sofrasmda 
bir inek, iki dana, dokuz domu7, 64 
kaz ve tovuk, 30 kilo balık yenmiştir. 
Hamur iş.i yemekler o kadar çokmuş 
ki, yufkalar arabalarla taşınmıştır. 

Harareti teskin için, yarım ton şarab, 
on fıçı bira içilmiştir. Düğün ziyafeti 
bir gün ve bir gece sürmüştür. 

Denizcilerin karadaki 
ömürleri 

Birleşik Amerika deniz bakanlığı 
geçenlerde bir istatistik neşretti· Bu 
istatistikten, karada yaşayan denizci
lerin ömürleri kısa, denizde vazife gö
renlerin ise uzun sürdüğü ve dolayı
siyle ölüm nisbetinin karadakilere gö
re daha az olduğu anlaşrlrnaktadır. 

İstatistikte yaprlan mukayeselere 
göre, deniz erlerinin yüzde otuzu ka· 
rada ve çoğu motosiklet ve otomobil 
gibi, kazalar neticesinde ölmüştür. 
Ölenlerin yüzde onu kazalar netice
sinde can vermitlerdir. Hastalıktan 
kurtulanlar yüzde 50, boğularak ö
lenler ise yüzde ondur. 
Boğulanların çoğu, memleketlerine 

mezuniyetle gittikleri zaman kazaya 
uğramışlardır. Halbuki, donanmada 
vazife görürken boğulanların, nisbc
ti yüzde beşi bile bulmamaktadır. 

3000 senelik bir ustura 
Geçenlerde Bedinin meşhur Neu

babelsberg berber salonunda, baş ber
ber Reuz, müşterilerini, 3000 senelik 
bir maziye malik olan ve alman arkc
oloğları tarafındap son kazılarda bu
lunan bir ustura ile tra§ etmiştir. 

Tabii, bu ameliyeden evci usturanın 

1 
itina ile bilctilmiş olduğunu tahmin e
dersiniz. 

Yeniçeri devrinde lalakacıba11ı, fatır, yeniçeri aiası, 
asesba11ı, böcekçiba11ı 

Salma neleri. haclı, •alma çuhadarı 

Karakullukçu neleri, bo•tancıbaşı, karakullukçu. 
kaTakullukçu çavu,u, karakullukçu zabiti 

Kalyoncu, Galata çavuşu, Kaptanpcıta, ter.ane çavufu 

Rumeli ve Anadolu zabtiyeleriyle zabiti, cuakiri manmre zabiti 
ve neleri, Nizamı cedid zabit ve neleri 

Unilormalı poli• amir ve memurları •ırcuiyle 

Brüksel 
konferansından· 

ümidli 
Çindeki korkunç harb, her giiıı: 

tan bir şiddetle inkişaf ettikçe, ~-ij 
kindcki sarayında 400 milyon Çil" 
mukadderatına hükmeden adall11°__.J 
zerine dünyanın dikkati, daha biir 
bir chemiyctle çevrilmektedir. 

Çang - Kay - Şek, japon isti!J* 
na uğrayan Çine mutlak surette ıır 
kimdir. İsteseydi, belki Japonyaıl' 
son talcblcrini de milletine kabili 
tircrek sulhu kurtarabilirdi. f.V 
artık bıçak kemiğe dayanmış, ve lı' 
ne pahasına olursa olsun sulh tat 
tarı olan Çang - Kay - Şek de Jar'. 
yanın ağır şartları karşısında bJıt 
tercih etmiştir. 

Çinin hakiki hakimi olan rnaref 
bu harbın akıbeti hakkında ne dilf' 
nüyor. Paris - Soir'ın muharrifl 
verdiği beyanattan fikirlerini öğ 
nebiliriz: Çang - Kay Şek detııif 
ki: 

"Mücadelenin arzedeceği sa~ 
lar ne olursa olsun, japon tccaviif' 
nün en kati neticesi, her şeyden e~ 
Çinin birliğini sağlamlaştmnak o) 
caktır. Buna emin olmak için, d~ 
ilk günlerden itibaren, en uzakları' 
varıncaya kadar bütün eyaletlerin; 
kcr toplamak ve cepheye gönder111' 
hususunda biribirlcriyle rekabet edf 
lerini görmek kafidir. Halbuki bı1 
yalctlcrdcn bazıları binlerce kiloıtıf: 
re mesafededir. 

Japonya, uyanış ve birleşme ii 
terimizi yıkmak için bizi haksız 
barba sürükledi. Fakat ancak butl 
tam bir surette ikmalini tacile 
vaffak olacaktır. 

Çin, her neye mal olursa ol 
memleketin modern organizasyon 
sona erdirmeye karar vermiştir. S 
kaç senedenberi gösterdiği metoıl' 
gayretlere, şaşmadan devam cdeC 
tir. Hiç bir şey, hatta geçici bir ti 
darbesi bile, onu, her gün bira:ı: 
ha büyük bir hızla, çizdiği plana 11 

gun olarak milletin yeniden inşas 
çalışmaktan alıkoyamıyacaktır. 

Bu sene terakkilerimiz daha Jıı 
bir tempo almıştı. Harb, tabiidir . 
vazifelerimizi pek çok güçleşti 
tir. Fakat Çin milletinin vatanı>' 
vcrliği öyle ateşli, maneviyatı o. 
dar yüksektir ki, bu güçlüklel'l 
VAnl'r.11t1ii.miadA.Q...A-J- b• 

Bütün dost milletlerle itimad\t i 
elbirliğiyle, medeniyetin fasılasız 
kişafına . kendi hesabımıza hiıı:ne 
bulunmak istiyoruz. Aynı zaıııat1 
ve her şeyden önce istiklalimizi 
rumak ve hayat şartlarımızı ısl~ e 
mek istiyoruz. Milletimizi yenıd. 
inşa etmek istiyoruz. Bu sulh ese! 
de, cephedeki kadar cesur olacağıf. 

Çin hükümeti ve bizzat ben, bl 
çok defalar beyan ettik ki, yapuğıısıl 
şekilde japonlara mukavemet ctı1'' 
le yalnız kendimiz için, kendi "' 
nımızı korumak için değil, aynı 
manda mukaddes bir dava üzcrill ~ 
muahedelere hünneti, yemine sadB 
ti müdafaa için çarpışıyoruz. Diillf 
da adaletin zaferi uğrunda mücad" 
ediyoruz. I 

Bize istiklalimizi garanti edefl ti 
kuz devletin muahedesi, bizi harbtl 
masun tutması Uizımgelen Briall tı' 
Kellog misakı, dünya sulhunun 
tün temellerini sarsmadan yırtıl~ 
Bütün muahedeler mütesanıd 
Bunlarda~ birine tecavüz eden bt 
ne dokunmuş demektir. İşte bunısı' 
çindir ki japon tecavüzünün, vat~ 
mızın birliğini ve istiklalini ~ 
bırakarak derhal sona ermesini 
yoruz. 

Dokuz devlet konferansı yakı' 
BrükselcTC açılacaktır. Biz bütün S 
liler bunun güzel neticeler verecf. 
ümidindeyiz. Büyük devletlerin 
yapması Uizımgeldiğini söyıeırıt 
bana düşmez. Muahede çok sari~ 
ve hcrbirinin hak ve vazifclcrin1 

rih surette tesbit etmektedir. ,# 
Harekete getirildikten sonra _,.ı 

letin, hedefine varmadan duraıPı 
cağı kanaatincyim. t 

Biz, Çin, sulhçu bir milletiz· 

tün şarklı milletlerin bizim t~ 
mızdan olduklarına eminiz. A 

saati çalacaktır. Biz, kendi hesa~.A 
za, hakkın davası tam zafere erır 
dikçe fedakarlrklarımıza devaf1l 
mck kararındayız . ., 

Vergi memurunu 
yaralayan adaJll / İstanbul, 6 (Telefonla) - (j./. 

maliye memurlarından Ömer bu 1' 
kazanç vergisi borcu olan mana~ 
tafanın dükanını ararken Gali~ 
kahveci M uhiddinin kahvesine:> 
mı§ birdenbire Muhiddinin taa , 
na maruz kalmıştır. Yapılan tab1' 
ta M uhiddinin gizlice kahvede ıJ 
ve eroin sattığı ve vergi mcmuruıı; 
polis zannederek hüctim ettiği ~ 
edilmiştir. Suçlu cül:mü meşbud 
dei umumiliğinc verilmiştir. 



~I Tiyatro 
veOpera · ~; 
~~m Mektebi 

(B~r 1 inci sayfada) p rofesörü dinle5ken bir başka 
, . profesörün sözlerini dü§ün
a.um: "insiyakı mantık tahrib etmiş
tir: Fakat insanlarda gene uzvi bir 
sag?uyu vardır. Fizik terbiyenin ga
Y~sı bu sağduyuyu ayarlamak, gelbı
tirmek, hareketleri sevk ve idare et-
11.ıek ve fizik iyi itiyadlar ve bunların 
"!~ticttsi olarak da fikri ve ahlaki iyi 
ıtıyadlar yaratmak üzere bunları a-
1ıenk.1 eştirme ktir .'' 

O~ul direktörü Bay Rauf, Bay E-
bert'ın un ttu~ · u gu hır noktayı hatırlat
tı: 

k - Bu kış tiyatro ve opera talebesi 
~yak sporları yapacak ve önümüzde

ki sene de belk' ,__ ı atlı spora başlıyacak-
uu-dır. 

Bu satırları okuyanlardan bazıları-
nın hatırna şöyle b" f'k' .. "'Ne .. ır ı ır gelebılır: 

karı:.=ı~eınb~el şey 1 ye, iç ve öğretmen 
., n a ır kaç saat de .. d''k-ten sonra . . . nı gor u 

d" Jtınnastık yap, rakset yazın 
unyanrn en .. 1 ' 

bir ka guze denizi kıyısında 
mpta deni · 

ları yap t b' ze gır, kışın dağ spor-
d. ' a a ın şark .. 1 'ki ınıe. K.e•k b' ' ı soy e, musı 

"' e ız de b.. l b. 1ıe ayni zcvkl. ha oy e ır mektep-
Bu d" .. ı Yatı sürseydik!'' 

uşuncede bir haki 
da hayatı takı. d kat varsa o 
düşündürmek 1 

ederek öğretmek ve 
yatro mektebinsdanatını talinı eden ti-

e ancak bö lacağıda·. Zevkli h yle yaşanı-
l ayata g r 
fışmak muhakkak ki daima e ınckeli~d~· 
akat bir tiyatro kt b' . ~v ır; 

istediği saye heme e .ını.n talebeden 
1.-~ •• r gencın kola 
&.ı.d.Ullllul edebileceğini de yca ta-
ge.rektir. Zira ti atr unıınamak 
binde talebe 7.3~ dao ve ıoper~ ı:nekte
tnakta ve iki saatı. ~ _ şnıaga başla· 
&onra 17.50 ye k ik oglc tatilinden 
ınektedir. adar derse devam ct-

Prof esör, ince d . 
g<>atercr~k. •. en antlı bır genç kız 
tnü? B · Mesel~ şu kızı gördünüz 
bir rnisl~ kızı· .mektebe girdiği zaman 

• • 
1 en ı ıdi.'' dedi. 

Bır ınsanın . 
betınek · . enınden yarısını kay-
zıın geld~çğı~ .kaç kilo zayıflaması la

ı ını tasa~· ed b'l' ' . · • ... r e ı ırsınız. • H aber verdiler ki gençler temsi-
le hazırdırlar 

""' Mü~se hakkındaki 
0

bilgimiz olduk-
r- genı~Ieını·~t· ş· d. . 
okunı ., ., 1• ım ı, ancak bır sene 
ne ta~ ve ?"al~ız r:':1imik ve ferdi sah
kend · . ~en ~ormuş olan gençlerin 
dukl 

1 ını~yatıfleri ile hazırlamış ol
laca~:ıyes parçalarının seyircisi o-

ra:~ ~:ınan sesi, bir piyano gamı, şu· t 
iniltis' 

1~ rebab, buradan bir klarinetJ 
kuı~ı- 1

' ıleriden bir çocuk kahkahası 
-.ıı;rırnız 

çip ge . a ~rparak koridorlar ge-
Bu llt§çe bır salona girdik. 

Icri ~lon, sahnesi ve parteri ile genç
raıa~a~rosu idi. Dıvar kenarına Si• 

tnrzdc. :. ~sk~ınlelere oturduk. Sağı
nıf taıe~rı~cı ve solumuzda ikinci sı-

1k· esı ayakta duruyordu. 
men 

1 toknıak darbesinden sonra he-
1 perde açıldı. 
şte sahne . 1 A 

danaı d · son P anda çıplak, ba-
tep 

1 ıvar; dıvarda bir kapı ve iki 

l e penceresi. tebeşı· k"' .. tu • a tozu il • r, omur ve g· 
lar r e. dıvara kemerler ve mum-

esınedılmiş · tad b" ti k b' sandık • or a uy ce ır 
bir k ve sandığın üzerinde, sahnenin 
hahsıı·s~ın~ da k.aplayan bir lsparta 
bu h j ~1~. vazıfesi görmekte olan 
Yakı a 1 ıle ?rtlilli sandık üstünde, a
lc /~tndakı beyaz lastik papuçlariy
hi~ u Yet, up uzun yatıyor. Kapının 
tnü as~~da kahve rengi bir bezle ôrtül
:Ycr~ ır. başka lahid. Sahne dışında, 
raft e, hır kırmızı seccade. Ve her ta-

a akasya yapraklan .... 

• Ş ekspir'in meşhur Romeo Jül-
yet'indeki son türbe sahne

sindeyiz • 

. Görüyorsunuz ki her sahnede artis
tın vazifesini az çok kolaylaştıran ve 
seyircinirı gözlerini avutan dekorlar, 
burada asgari hadde indirilmiş değil, 
'". ~~sitliği bile demiyeceğim - iptidai. 
lıgı .dolayısiyle adeta piyesin aleyJııne 
tertib edilmiştir. 

Böyle bir sahnede oynamak güçtür. 
Muazzez Yücesoy, Ertuğrul İlgin, 

Mahir Çanova ve arkadaşları bu par
çayı derin bir sanat sevgisi kuvvetli 
bir .anlayış, ve hususiyle, ı:ıukemmel 
d~nılecek bir mimik, kendi yaşlarında
~ gençlerde inanılmıyacak bir tabi 
ılikle temsil ettiler. Jülyet kendini öl
dür" k ur en, Romeo oyunun devamınca 
~e hele Mahir Canova, papas rolünde 

..... ;:·:::::·:~:~:::::··~=:~::::··::~;::····;:;:·~~:· .. ·ı 
fikir gelebilir: "Ne mükemmel şey! ye, iç ve öğretmen i 
karşsında bir kaç saat ders gördükten sonra jimnastik : 
yap, rakset, yazın dünyanın en güzel denizi kıyısında bir ıı 
kampta denize gir, kışın dağ sporları yap, aıa bin, şarkı 
3Öyle, musiki dinle. Keşke biz de böyle bir mektepte ay-
nı zevkli hayatı sürseydik!'' 
Bu düşüncede bir hakikat varsa o da hayatı ıaklid ederek 
öğretmek ve düşündiirmek sanatını talim eden tiyatro 
mektebinde ancak böyle yCl§anılacağıdır. - YAZAN: ....................................................... ..._ .......... 

N. Baydar 
iken, sahnede boşalmış olan yerinde, 
onun ölümüne acmırken, diyebilirim 
ki kusursuzdu . 

Bu parçadan sonra Moleyr'in Le 
bourgeois gentilhomme'ından kavga 
sahnesi, Salih, Nüzhet, Baha, Esad ve 
Osman Nuri tarafından temsil olun
du. Bu kalabalık, hareketli ve güldü
rücü sahne diğerinden hiç geri değil
di. 

Nihayet Ertuğrul ile Melek, Şiller'· 
in Haydudlar piyesinden bir parçayı 
ayni muvaffakiyetle temsil ettiler. 

Gençler sahnede bu güç rolleri ken
dilerinden beklerıilmiyecek bir ciddi
yetle yaparken gözlerim profesör E: 
bert'e ilişti. Bu gözlerde ayni rollerı 
benimsemiş bir insanın dalgınlığı ve 
yetiştirmekte olduğu talebesinden 
memnun bir mualimin huzuru vardL 

Hepimiz onun kadar memnunduk· 

Ebert fikirlerini söyledi: "İcra fe
na değildi. Jestler pek tabii olarak 
acemice idi. Sahneler uzunca sürdü. 
Çünkü çocuklar bu piyeslerin oynan
dığını hiç seyretmemişler, okudukları 
piyesleri kendi tasavvurlarına göre, 
her kelimeye icab eden ehemiyeti ve
rerek, her vaziyet üzerinde durarak 
temsil etmişlerdir· Tasarruf fikrine 
henüz sahih değildirler. 

"Ancak, biz zamandan tasarrufun 
bütün esaslarını onlara öğretebiliriz. 
Bizim öğretemiyeceğimiz bir şey var
dır: Mesleklerine bağlılık. Onlar ise 

mesleklerine şimdiden kuvvetle bağ-
lıdır lar.'' 

• D irektörlUk odasına dönerken 
Bay Rauf anlatıyordu: 

- Bu sene 13 genç aldık. Bunların 
ikisi lstanbuldan ve diğerleri Kayse
riden, Adanadan, Konyadan, memle· 
ketin her tarafındandır. 'Geçen sene 
talebeyi seçmeden almı tık. Bu sene 
fazla müracaat dolayısiyle seçmek im
kanını bulduk. 

Bir zat, açrk pencereden yeni bir 
pavyonu göstererek oranın ne oldu
ğunu sorunca direktör o tarafı da bize 
gezdirdi. Burası, talimlerle meşgul ta
lebenin çaldıkları aletlerin seslerini 
biribirine karıştırarak kulaklarını boz· 
mamak için iyice tecrid edilmiş eg
zersis odalarım ihtiva eden ayrı bir 
kısımdı· 

Profesör Ebert ders veriyor 

Bir kapıyı açıyor ve içeride piyano
su başında bir genç krz, diğer kapıyı 
açıyor ve rebab talim eden bir çocu~, 
bir diğerinde kemanı omuzunda bır 
delikanlı görüyorduk. 

Sondaki odada öğretmen Halil 13.
dile bir arkada§ı, bu yaz AnadoludA 
yapılan türkü derlemesinde doldurul
muş plakları tasnif ederek müstakbel 
türk musikisine malzeme hazırlamak 
ta idi. Bize bu plaklardan Erzurum, 
Sivas ve Rize havalan dinletmek lüt
funu esirgemedi; bu hazinenin bu o
dada nasıl bir laboratuvar tetkikine 
tabi tutulacağını izah etti. •• 
M usiki öğretmen okulu il~. mat-

baa arasındaki yolu, yuksek 
rakımlı yaylaların havasını saatler~ 
teneffüs etmiş mestliği içinde, sanki 
rüyalar görerek geçtim. 

Profesör Ebert "Vaktiyle Şiller, ah
laki bir meslek olduğunu anlatarak 
tiyatroyu müdafaa zaruretinde kal
mıştı. Türkiyede tiyatro işini devlet 
ele almıştır. Onun ahlaki bir iş oldu
ğunu isbata bu kifayet eder" demişti. 

Ahlak, bence, temiz duygudan iba
rettir. 

Musiki öğretmen okulunda geçir
diğim iki saatte bu duygular bende a
zami kesafeti buldu. 

Musiki öğretmen okulu ve tiyatro 
ve Opera mektebi, ebedi Türkiyde, gü
zel sanatların en güzellerine, bir fab
rika gibi sta.ndardize ederek değil, 
eski filozofların ömürlerini vermiş ol
dukları palestrler gibi, gençlerin ru
huna büyük vazifelerinin kudsiyetini 
ince bir itina ile nefhederek, yüksek 
vasıflı, ter temiı?, sap sağlam malzeme 
hazxrhyor. 

Bu devire erişip de fani olduğumu
zu bilmek acı değil mi? 

ve Profesörün dersini talebeleri dinlivnr/n,. 

ULUS - 7 - lf. 1937 - ? 
ı.. 

fiyatro mektebinde jinınastiğ e ve ritmik danslara bilhassa 
ehcmiyet verilir. Buradaki dört resimde talebelerin nasıl he
den terbiyesi ve beraberce ritmik danslar yaptıklarını gö~ 
rüyorsunuz. 
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1( POLiSTE )11 s p o ı 1 Belediyeler bankası 

Acıl,. töreninden aonra müze 11ezilirken 

Güvenimizin garantisi 

Jandarma subay okulu 
ve . polis enstitüsü dün 

törenle açıldı 
(Başı 1 inci saylada) 

ledi. 
Komutan bundan sonra, okul bi

nası ve jandarma okulları tarihçesi 
hakkında malCımat vererek subay ve 
erbaılarm naaıl yetiıtirileceklerini 
anlattı. 

Albay Erkmen sözlerine şu cüm-
lelerle eon verdi: . 

"- Ankaranın bir tepesinde yük
aelen bu bina; Atatürk devrinin em
niyet ve huzur telkin eden bir lbide
ıi olarak kalacak, buradan feyiz ala
cak türk zabıtası, memleketin en üc
ra kötclerinde hakkın ve adaletin sön
mez birer ıtığı olacaktır. 

Bu M>zlerimin derin heyecanını 
duyarken jandarma camiasının temi
natını ve hiuiyatını da yüksek huzu
runuzda arzetmi' oluyorum." 

B. B(Jfer'in söylevi 
Bun<lan sonra, Polis enstitüsü di

rektörü Dr. Salih Adil Baıer bir 
ıöylev wrdi. . 

B. Bater söylevinde, açılma töre
ninde bulunanlara tetekkürlerini aun
duktan sonra. enıtitünün açıhıından 
dolayı, feragat ve ''/edayı nels" tim
aali, cumhuriyet polisinin duyduğu 
ıonıuz sevinci anlattı. Son kanunla 
zabıtaya yeni bayat veren cumhuri
yet hükUmetine karşı duyulan ıükran 
ve minneti izah etti. 

Direktör bundan sonra. idari, aiya
at, adli birçok vazifelerin ifuiyle mü
kellef bulunan zabıta menıublarına 
bu müe11eaenin temin edeceği fayda
ları ve mUe•eaenin kuruluıundalri 
isabeti M>yliyerek, varlıklarımızın a
ııl yaratıcııı Atatürk'e en derin ta
sim ve tükranlarını arzetti. 

Kapıdaki kordelô 
Söylevleri müteakib Kamutay Baı

kanı B. Abdülhahk Ren<la, iyi te
mennilerle orta kapıdaki kordelayı 
keıti. Davetliler mihmandarların de
lileti ile ve &ff.ğıdaki •ıraya göre bi
nayı gezdiler. 

POLİS ENSTITASU KISMI 

KıynJeı müse aalonu 
Bu aalonda oamanlı türklerinin 

ilk saltanat senelerinden bugüne ka
dar zabıta menıublarının kıyafetleri 

çok güzel yapılmıı mankenler Uze
rinde teth.ir edilmekte idi. Sekiz grup 
tetkil eden bu mankenler, zabıta ta
rihimizin gilzel birer örneği idi. 

irtica kö§eıi 
Kıy af et müzesinde bilhassa iki 

köşe dikkati üstüne toplıyordu. Bun
lardan birisi, canlı bir mankendi. Çok 
güzel yapılmıt bir makyajla, teberli 
bir ıeyh, kapanmıı tekkelere mahsus 
dekor içinde, sallanıp "hu I" çekiyor
du. 

Bunun karıısında Denimin içyü
zünü canlandıran bir kö,e tertib e
dilmitti: 1937 martında Tunceli de 
vuku bulan itaataizlik hareetinin bq
hca Amillerinden (Seyid Rıza) nın 
gazetelerde çıkan remıe göre b~r 
mankeni yapılmıttı. Bu huıuıta dı
ğer bir kısmımızda fazla izahat bula
caksınız. 

Sıyantifik polia 
Kıyafet müzesinde eski devirlerde 

bir kı•ım yurddqların nelere inanmıt 
olduklarını gördükten . ve bir tarih 
yatadıktan 90nra poliaimizin teknik 
ve aiyana vasıtalarından ne ıuretle 

iıtitade ettiklerini göeteren diler o
dalar n •lonlar paildL 

Daktiloikop, mllllj, fotoğraf, aey-
riıe fer odaları ve laboratuvarlar, tel
ıiz ve telgraf aalonları, davetlileri a
likalandıran birçok vasıtalarla dolu 
idi. 

Makyaj 11e eruıiıü 

Dün enatitüyU idare edenler, da
vetlilerine gtbel birkaç aürpriz de 
hazırlamıılardı. Bunlardan birisi, 
makyaj sanatının nelere kadir oldu
ğunu göıteren eserlerdi. B

0

irkaç. po~ia 
memurumuz kadın kıyafetıne gımııı
ler; temiz n lUlc:a kıyafetleriyle da
vetliler aruında dolqmıtlar; ganon, 
oda hizmetçiıi ve hasta bakıcı kılık
larında hiç kimseye erkek binini ver
dimıiyecek bir muvaffakıyet gCS.ter
mitlerdir. 

Temi11lik ve İnıillllm 
BUtUn bina, tam manaaiyle, temiz 

ve muntazamdı. Öğretmen odaları, 
yemekhane, yatakhane, mutbak ve re-

• 

Jandarma tubay okulunda okuyanlar 

Enmtüde bir daıhane 

Alacak meselesinden 
Erzurum mahallesinde oturan Ri

za oğlu Cevdet ve k6ftecl Etem oğlu 
Muıtafa alacak meaeleainden kavga 
etmiılerdir. Kavga eanuında Musta
fa Cevdete münuebetaiz Mizler ı6yle
mit ve hakaret etmittir· Muatafa ya
kalaruruı ve mUddeiumumtliie veril
miıtir. 

Noterlikte kavga 
Cellleddin oğlu Ömer ile Mehmet 

oğlu Hakkı iaminde iki adam bir ae
ned tanzimi yüzünden birinci noter
likte kavp etmiılerdir. Ömer avucu 
içinde bulunan 35 liraıının gubediL 
dilini iddia etmittir. Kavgacılar ya
Jralannuı ve mllddeiumumtliğe verll
mitJerdir. 

Kadm yüzünden 
Debahlhane mahalleılnde ıoför 

Muıtafa ve Muharrem bir kadın me
ıeleainden kavga etmitlerdir. Muhar
rem Muıtafayı bıçak ile ata aurette 
yaralamııtır .Mustafa hutahaneye kal 
dmlmtf, Muharrem de yakalanıtP.::ık 

tahkikata batlanmttır • 

Hiç yüzünden kavga 
Amele Ahmed otlu Ahmed ile 

amele Gui bir biç yüsünden kavga 
etmiflerdir. Amele Ahmed otlu Ah
med elindeki kuma ile Guinin batı
na vurmuı, ve Guinin batım yarmıı
tır. Gazi hutahaneye kaldmlarak ya
ralan aanlımı. Ahmed oğlu Ahmed 
de yakalanarak meıhud cürilmler 
mahkemeaine verilmittir 

İlk tütün mahsulü 

'----' dün törenle açıldı 
İpodromda (Baş' 1 inci sayfada) J),netlllcr bankamn bidnc! u,,..ııl 
Buaın altına koıı 

yapllıyor 

holüne girdiler. Burada bır ınuddel 
- Umum mildtlr bu aöylevin<le, tehir dinlenildikten sonra binayı gezdi.lef· 

ve kuabalarımızın lralkmmuı, halkı-

Bugün ipodromda sonbahar at ya
rışlarının altıncısı yapılacaktır. 

Koşulara tam saat 14.30 da b&flaııa
caktır. Havaların uygun gidiıf bugün 
ipodromun pek kalabalık olacağı ka· 
naatini vermektedir. Bugünkü kotu
larm hepsi de çok entereıandır. Bil
haaaa ikinci ko,uda Girgin ile Noviv 
arasındaki yarı' görülmefe defer. 
Girgin aon hafta Novisi geçerek yarı· 

tı kazanmıttı. Bugünkü kotu, iki hay
van arasında bir revanı maçı olacak
tır. Diğer yarıtlar gene aynı heyecan· 
la seyredilecek kadar güzel tertib e
dilmiftir. 

Birinci koıu handikaplı 
Orman Çi/diği koıuıu 

Uç yatındaki yerli yaran kan ingi
liz erkek ve diti taylara mahtuatur. 
İkramiyesi 445 lira olan bu kotu 1800 
metrelik bir mesafe üzerinedir. Bu 
kotu ya yedi at girmektedir: 

1 • B. Rifatm Ulker'i (62 kilo), 2 -
B. H. Kahramanın Saöaaı (58 kilo), 
3 • B. A. Atman'ın Malkap'ı (56 kilo), 
4 - B. Mehmed Halaçlının Boskurtu 
(53 kilo', 5 • B. Ali Oktarın Karacası 
(50 kilo), 6. B. Ahmed lnqöliln Naz-

mızın sıht, medeni ve aarl ihtiyaçları- Binada neler ver? 
nı temin etmek üzere belediyelere Yapının birinci katmda kasa dairf" 
yardım mabadiyle kurulan bankanın )eri, artivler, kalörifer dairesi, gu .,. 
dört yıllık tarUıinin bir hulasasını ğınağı, hademe ·koğufu, otomatik tr 
vıerdikten sonra, binanın nasıl yapıl- Jefon ve elektrik santralı vardır. 
dığını ve kaça mal olduğunu ve muh- Zemin katla birinci kat banka d' 
telif katlarm, ealonların tahsis edildi- murlarma tahıiı edilmi9tir. İkinci lrl' 
fi hbmet.leri i.ıah etti. tı, ileride bankanın kadroeu bUyiidill'l 

B. Kepemek, bu vesile ile bu uğurlu 
ve hayırlı mileaaeaeyi kuran cumhuri
yet hükümetini ve onun Büyük Şefi 

AtatUrldl minnet ve 'il.kranla andıktan 
aonra, banka binasında birçok yeni
likler ve kontrolunda bUyUk haasaai-
yet göstermek suretile çalıfall mimar 
B. Seyfi Arkan ile vekili B. Nepet A· 
kataya projeyi iyi tatbik ve binayı 
muvaffaki)"etle bitiren müte&hhid mU
heodia B. Haydar Emre ile mesai ar
kada,larına tctekkür etti. 

Kamutay 8Qfkanımıa 
kordelôyı keııi 

Banka umum müdürünün söylevi 
bittücten ıonra, Kamutay bafkanı B. 
Abdillhalik Renda, kapıya aadmıt o
lan kınnm - beyaz kordellyı keıti. 

•aman memurlara tahaia edilmelc UJI" 
re timdilik belediyeler imar heyed 
fen tetkilltı ile bum birliğine veril
mlftir. Uçüncll katı da memurlara., 
partıman olarak kiralanmı,tu. 

Davetlilere ikram 
Banka binası gezildikten ıonra d8' 

vetliler huırlanan bilfedıe ağırlandı
lar ve sonra otobüılerle poli8 enıtitOıo 
ıil ve jandarma aubay okulunun asd
ma törenine gittiler. 

Bina kaça çıktı? 
Ba"ehrimiu llyik bir mOeaHe o

larak yükaclen belediyeler ban.kunıd 
projesi müsabaka iJAnı ve jürinin 14" 
celemesi aonunda kabul edilmiftlt• 
Ketif bedeli 357 bin 275 lire. ikıen biftl 
açık eksiltme ile 323 bin Uraya ih&l• 
olunmuıtur. 

Bir hokkabazİlğm hikayesi 
lıaı (49 kilo), 7· B. Muetafa Güneyin (Bap 1 inci saylıd•) 

Makbul'O (48 kilo). bayat eksiri bulunan renkli bir deati, 
lıtanbul, 6 (Telefonla) - Memleke- ikinci koıu hahdikôp lcoıuau bütün günahların yok oldu&u Ekberin 

tlmizin bu aeneld tUtOn mahıulllnden Uç ve daha yukarı ya,takl haliı kan metlahı ve saire uire ... 

kemiği vardır. Bu bq parmak, kapall 
bir kutu içindedir. Kutu hiç açılmamıt' 
tır. İçinde ne olduğu malOm ..:-iildir0 

Fakat Seyid Rı.ıa buna da bir hiki,. 
uydurmakta ıeciJanemitt:ir: elinde İ• 
sanın bu parmağı olan bblleeine, 1• 
ümmetinden gelecek bütün ldStülWd .. 

ilk parti•Ankara lamindekl bir alman incllb at ve kıaraklara mahtuatur. Bu Fakat, hayali en geni' olanlar bile, 
vapurile Avrupaya citmektedir. la- y&rJtın Uuamiyeei 300 lirada. Meaafe- ,u din hokkabazı Sey1d Rızanın çadı-

.i 2400 met_...1ı- Bu· ~-uya dıırt at rından ermenice kitab, almanca lQo-at, 
tanbul llmanmda bulunan bu ftpurda o-l--Ltedfr~: • .. ...,. " • 

• ·~ çefid çefid, boy boy, renk renk iatav-
puarteal (UnU meruiaı yaplılac:aktır. 1 • B. Said Halimin Novice'ıi (65 roz; üzerinde ermenice yazılar olan Kerpeten takımlan ue tila 

ri de önkmittir. 

Bir amele yüksekten 
düştü ve öldü 

kilo), 2 - B. Said Halimin Capain'i (61 taçlar, içinde laanın batpannağının örtüleri : 
kilo), 3 - B. lamail Tekçenı"n Çelenk'i kemiği olan eizzei naaara'dan birine l ...a 

Şimdi çadırm, en çok yer irap •r
( 57 kilo). 4. B. Salih Temelin Girgi- aid bir kutu, dit tedavisi için bir ker- e•y•ını aayacatıs; büyüklü ldiçiikll 
ni (56 kilo). peten ıerisinin bulunacağını naad bir aürll kerpeten, Jai bunlar, elifi &i-
v .. .. ,__ K .... pe ko u tahmin edebilir?.. ld R--çuncu nuıu ayac.c flU • • rıyanlar içinmi,. Fakat Sey -

İstanbul, 6 (Telefonla) - Bu aabah İki yatındaki yerli baliı kan İnliliz E!"'"~nıce lıitab ile almanca bunları hiç kullanmamı,ıır. Bunlerl 
iıtinyede Dok tirketi imalithaneıinde erkek ve diti taylara mahauatur. lkra- dık•Yoner : nereden aldığı ve nasıl ele geçirdi&' 
~usret isminde bir amele ima14thane- mi eai 1050 liradır. 1200 metrelik bu Seyid Rızanın çadırında itte bunlar de ayrı bir ıualdir. Şeyh bunları btf 
nın en yilkaek kı1mmda çalıtrrken mu: koyu a 6 at ·rmektedir: çıkmıttır. . . zaman temizlttir, parlatır ve her acı .. 
vazeneıinl kaybederek düfmüı beynı f Y gı , . Seyid Rızanın çadırında bır ıürU 

1 Saı.d Halimin Romana ı (59 5 ki ne gösterirmit- Tuncelili, Seyidin W parçalanarak ötımııtUr~ • ' • ennenice kitab~ıtır. Bunlar, en ....._ 
- 1~, z - B. A. A~~ O~r'i <".6 çok din kitablarıdır. Birkaç şıir ltıta- dmndlllkl bu kerpeten talrnnm m -

kılo), 3 • B. Nurı Sumerın Kutlu çı- bı da vardır. zieini bilmediği kadar ne ite yanıdr Bir kamyon kazası 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Şoför Be

kirin idaresindeki bir kamyon Maılak 
yolunda bir arabaya çarparak arabayı 
parçalamıt beygirlerden birinin dört 
ayağı kmlmıt arabacı Rıza da aol ko
lundan yaralanmııtır -

Bayramda çalışanlar 
Cumhuriyet bayramında iıçilerlne 

tam gilnlük vermiyen it yerleri teıblt 
edilmittir. Bunlar, kanunt takibat yL 

pılmak üzere adliyeye verileceklerdir. 

çeği (54,S kilo), 4. 09IDlft oflunun Bu kitabların ele alınmıı, okunmu~ ğını da bilmiyor. 
Şibkaıı (54 kilo), 5 ·gene B. Osman- olduklartna dair birçok deliller var. Fakat onun pek iyi bildiii •if• &P 
oğlunun Floryaeı (52,5 kilo), 15 - B. A. Sayfalarının içlerinde bazılarına i,a- tOleridir. Hastalık, yara, ıancı, ne o-
Atmanın Eain'i (52,5 kilo). retler yapılmıttır. Notlar vardır. Ya- luraa olaun, vücudundan huzuru o~ 

D .. d ·· ·· k U rıda lcalanların kenarları bUkülmU,. yanlar Seyide gelir, parasını ve bedi• or uncu oı ü 
t r yıesini verir, Seyid de onları, verilen 

Dört ve d~ r~ı )rqtald yerli, Almanca Ulgate gelince: Seyid Rı- para ve hediyoain derec~e gare a..a 
yarım kan ıngılız at ve kısraklara zanın yakınları teYhin bu büyük ki- örtülerden birine aarar, bir ıaat Jradal'. 
ınahauatur. Bu y&rltm ikramiyui 

470 tabı • lQgat ge;çekten be' yüs ıayfa- bekletinnit. Bu örtüye aarılmıt olan. 
liradır. 2600 metrelik bu ko,uya 7 at dan fazladır. - ancak ba'ı pek ııkıya muhakkak kendinden geçer, oldulU 
girmektedir: geldiii 11man açıp okuduğunu ıöylü· yerde baygın kalırmıf. Sonra da ı.-

1 • B. Haliaıin Olga11 (S8 kilo). 2 - yorlar. maınen iyileıirmi,. 
B· Ahmed Bozun Nonaaı (56,5 kilo), l•taurozlaran hikayeli : tpn yalnız baygın kaldığı aralı 
3 -·B. Fahri Ataçerinin Ceylanı (~,5 Rivayete göre Seyid Rıza; gUmUf, doğrudur. Çünkü bu örtüler o kadar 
kilo), 4 • Marept Fevd Çakmajın altın kaplama. demir ve çe~d Ç~fid kötü kokuyorlar ki, bayılmamaya İID" 

viri gezen davetliler enıtitüden ~k Bayburtu (56 kilo), 5 • B. Salih Te- madeni muhtelif boyl~rda, ü.ıerın~e kin yoktur. " 
gilzel intibalarla ayrılmıılardır. melin Gillizarı (54,5 kilo), 6 • Salih türlü türlü reaim olan ~ıta~r~zları, bır Bu efYGYI ııörünib ı 

Subay okulu 
Binanın polis enstitU.ü tarafını 

dolatan davetliler bundan ıonra jan
darma ıubay okulu kısmına geçmit
ler, birinci, ikinci ve semin katlarını 
gezmi,ıerdir. İkinci katta debboylar 
bulunuyordu. Birinci kat yatakhane
lere, revir ve kütUbhaneye tahıiı e
dilmitti. Zemin katta subay denha
neleri, teksir odası ve büfe; bodrum 
katta, polis enstiütsiyle müıterek e-
lektrik santralı, çamqırbane vardı. 

Binada bir de müıterek sinema sa
lonu bulunmaktadır. Banyo, kalori-
fer daireleriyle jirnnaıtik aalonundan 
gene her iki kısım istifade edecektir. 

Şeref IOlonunda 
Binanın poliı enıtitüall ve jandar

ma subay okuluna tahılı edilen kı· 
sımları tamamiyle gezildikten sonra 
davetliler jandarma ıubay okulunun 
teref salonuna toplandılar. Ba,ta Ka
mutay Batkanı B. Abdülhalik Renda, 
vekiller, ıiyaal mlltteprlar, mebuıla
rımız ve birçok yükaek memurlarla 
gazetecilerin dahil bulundukları da· 
vetliler, burada basırlanan büfede 
izaz edildiler. Bundan IODr&, tarene 
gelenler, biılerlni her lld okulun ha· 
tıra defterine kaydederek binadan ay· 
rıldılar. 

Bina naııl yapıldı1 
Cumhuriyet hüldlmetinin, cüıel 

bir eaeri• olan bu binanın temeli, 93S 
yılında atıldı. Açılan mllaabaka neti· 
cesinde pllnlar iki genç türk mimarı, 
BB. Repd San ve Celil Biçerin eee
ridir. Ve müteabhid BB. İbrahim n 
Zühdü müe11eaeai tarafından in,a e· 
dilmittir. Müe11eae 7 50 bin liraya 
malolmuıtur. Bunun 541 bin lirau 
jandarma btldceıinden, 208 bin Iiruı 
da emniyet umum mtıdllrlUttl bOd
ceainden &:tenmlttlr. . 

Temelin Mahmura! (57,5 kilo), 7 • talandan so~ra ele ıeçınnııur. Here- Seyid Ruanın bu hepei mucize do
B. Fahrinin Andranbudini (54 .S kilo). line geçeni ıa.tiamarı pek iyi bilen Se- lu etyası, timdi doraimde delildir. 

' yid Rıza. bu ıatavrozları da her bir u- Ankaradadır. Bugün açılacak olan po-
Beıind lcofu cunda aaadet ıetiren bir vuıta, ııhat, lia enatitüailııde.ki mü.zenin bir kö,.-

Uç yqındaki yerli, yarım kan arab para, kuvvet " hayat dalıtan birer ıinde yer alacaktır. 
ve halia kuı arab erkek" difi taylara kaynak halinde kullamnıttır. Bu kötcyi muhakkak ziyaret edinisl 
mahıuıtur. lkramiyai 210 liradır. Her derde deua taç : bir hokkabazlığın tarihini eeyretmd 
Meıafeıi 11500 metre olan bu yarıfID Muallarda bir dudaiı yerde blr d~- az mı enteresandır l 
taylamun bepal de üçer yqmdadır. dalı ı&ktıe bir arab vardır. Efunenın --------------
Bu kOfuya dört at priyor: kahramanı bqı aıkıya &elince elinde-
ı . B. Saffet Arılwun Upru (56 ld tavuı tüyünü yakar, kar,,aına çıkan 

kilo), 2 • :a. Tarhanotlunun Uyulı araba bir ıaniyede aaraylar yaptınr; 
(56 kilo), s. B. X.,,.lin Ferbanı (56 Hindden, Çinden haberler alırdı. . 
kilo), 4 • B. Said Halimin Karakup . Sey~d Rı.ıa da bu~ yerine ~n~ı: 
( 54 5 kilo) ııne hır taç bulmut kı, batına gıydığ1 

' • zaman fena giden bütün itler düzelir-
T ürkiye fut bol mi,. Bu tacm beı'ind~ ermenice bazı 

yazılar vardır. Tacı kim yaptırmıt ve 

b• • ilikl• • neden yaptırmı,tır? MalQm deiil .. grup JnftC eft Fakat onun da bir talan malı olduğu 
belbellidir. 

Milli kllnıe dıtında Iralan yirmi Cumhuriyet kuvvetleri, kendiaini 
b61ıe araaında futbol federaayonu ta· ıakı,tırmaya bafladılı saman, feyh, 
rafından tertib edilen blrinclllklere bqına bu ıllalll demir kawiu ıeçir • 
de"vam edilmektedir. DGn aldılımıs mi' •• ıece ıtlndlb çrkarmadıiı halde 
telgraflara ıöre 10D neticeleri qalı· cumhuriyet adaletine heub nrmek-
ya yuıyoru.a: ten kurtulamamıttır. 
Seyhan grupu · Taç, ele ~tili zaman Seyid Rua-

mn b&fına uyıun ıelmemlt olacak ki, 
Menin " Konya b&lıeleri birin· bir k8t•l aenitletilmlfdr. 

elleri ayın S llnde çarpıtmı• •e birer l.a'nın 6- PGl'lftGlı 
1 uyı ile berabere lraldıklarmdan tek· · Seyid RıADm çadınııda bulunan 

rar bir maç yapmıflardır. Bu maçı e,ya aruında tnnm ı., parmatının 
Menin 1 • 4 kuanmıttır. 

Aym be'inde Adana ile Kayteri 
birincileri oynamı9lar ft Adana 1 • S 

plib ıelmlftlr. 
Bup Menin ile Dlyaıbeklr OJ· 

nıyacak •• bunun. pllbi ablr llln 
ilenin blrlnclal ile karfılqacalltır. 

&znuun 6f'UpU 
Bu ırupta birinclllklere dllıl bat

lanmıt ve Rize birinciai Tramon bl
rlnciıini ııf ıra kartı S uyı ile yen· 
mlftir. 

BuK{ln Tokat ile Samaun tamplyo-

nu oynıyacak ve bunlarm galibi 8bllr
gtln Rln blrinci-1 ile kartılaf&caktır. 
Manüa grupu 

MU.abakalara dGn bafl&nllUJtır. 
Burada BalıkHlr blrinclıi Manieayı 
2-4 yenmlıtlr. Buciln Aydm ile Ça
nakkale pmpiyonları oynadılar, aah 
cürMi de bunların plibi Balıkealr bi
rinclıi ile kar,ılqacaktır. 

"4/yon grupu 
Bu ırup, mUeabaka neticelerini 

bildirmeml9tlr~ 

Fmdıklamruz hakkında 

bir karar 
Fındıklarımızın, yerli ve yabanCI 

tlrketlerin hariçteki hi11edarlarına 
g8nderecekleri fai.z 'V'C dividantları9 
transferi için ihraç olunabilen madd .. 
ler araıına ıokulmuı kararlqtırılmır 
tır. (A.A.) 

İstanbulda paraşüt 
kulesi 

Istanbulda yaprlac:alıc parqüt ku • 
lesinin yeri henüs teabit edilememir 
tir. Bu itin ıüratle yapılmuı kararı.t 
tığından buıünterde kati bir karar .,.. 
rilecek tir. 

Küçük iç Haberler 

X Konyo kül tür direktörlüiü -
Konya kültür direktörlüğüne Haydat: 
pap lisesi riyaziye muallimi B. Halici 
Ziya tayin edilmİ.f tir • 

X Sallık müfettitliii - Van _. 
hat ve içtimat muavenet direktaril .. 
Rqıb UçüncU aıruf sağlık mUfe~ 
ğine tayin etd.ilmiıtir. 

X Umumi ceaa eTlerinde - AdJl• 
ye Bakanhlı cezalaruu umumi c~ 
evlerinde ikmal edecek ukerlerin. or 
zaevlerine tealim alınmadan evvel .r 
kerllk allmetlerinin lraldmlmuı llld" 
munu tqkilltma bildirmittir. 
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aziantep 
uya, ağaca 
kavuşuyor 

Şehir hazırlanan plôna 
göre çok güzelleşecek 

Gazi Anteb (H • nizd ) '. ususı Muhabiri-
ı . ~n - Gazı Anteb'de son bir se-
e ıçınde bü .. k 1 lerl yu ça ıı~malarla yeni e-

,. erAelde edilmiştir. Şehrin su ihti-
cı, nteb'" ~ d A 

tıod b" ın agaç avası, ve şehrin 
ern ır plana .. . il . 

1 
gore tanzımi başarı· 

n ış er arasındadır. 

24 
Su teıiıatı 

le dl _hl in küsur liraya bir şirkete iha 
e 1 en "ehir · 

... Y su tesısatma geçen 

... ayısta ba•la . . . ttl Y nmr9 ve teıısat ıyı şa-
ar altında il 1 . . 

llthn .. d . er emıştır, tesisatın Ö· 
uz ekı mayısta b" . ·ı fttle ta'--· . ıtırı eceği kuv-

umın edılmektedir. 

Sehrin aRaçlandırılması 
Anteb'in ye ·ı b" 

•in b"" .. k şı ır hale konması İ· 
• uyu çalışmalar B · · · lbe b h . var. u ış ıçın 
lbu z aha c~varında bir fidanlık kurul-
ağaş, u ~ıdanlıkta yetiştirilen 2000 
lbış~ı:.ehrın muhtelif yerlerine dağd-

Pianlı, h' 
P f 

.. e ır ve aıri mezarlık 
ro esor J 

la . anıen tarafından hazır-
. nan Gazı Anteb ~ 

tır, bundan avan planı gelmiş-
sonra şehr" 1 . 

'Jllanı h 
1 

m ası ımar 
azxr anacak v . 

Sam ve güzel . e şebır munta-
pllnda teh· hır hal alacaktır. Yeni 

ır rnezarlığ .. . 
alacaktır. Şirnd· ~ nıuhıın bir yer 

ı, şebrın d"" 
ıaran ve ilk · ort tarafını 
intibalar bıra~~~retçilerde çok çirkin Gaziantep'ten güzel bir görüniif 

mezarlık k ld .-----------------------:---------c:aktır Bu iş · · a ırıla-, ıçın 8500 li 
c:ek ve şehrin şimaı· d ra sarfedile

ın e aır· b" 
zarlık kurulacaktır. ı ır me-

Belediye çalışmaları 
Beled' b' "" ıye ınası tamir edilnı. . 

.ou sene dört .. t§tır. 
ınetrelik ol yuz metrelik lağım, 580 
•ıfaıt yoı14~02170 metre murabbalık 
dırım yen,id metre murabbalık kal
IDittir. en yaprlmı9 ve tamir edil-

Şehrin planlı b' 
27.014 liralık . . ır hale konması için 

ıstım]Sk yapılmıştır. 

Tohum t -;::--
E emızleme faaliyeti 
rzuruın {Il A) 

!eti t h ususı - Ziraat veka. 0 um temi 1 
!devam etın k z eme evi faaliyetine 
be azamı .. e te ve domuz mücadelesi 

onem verilmektedir. 

-Bir nı· fi · ısa rın rnarif eti 
:Balıkesir (u A J:b'• c.ı.ususı) _ Ovak·· . 
ııne mi fi . oy c~ 

Ctınid ~a. r edılen eskişehirll Yaşaı 
en ıkı kir · ~all.ınıtt ım üç hah çalm19, ya-

--.... rr. 

KOtOk İ( HABERLER 
d X Anı.aya - S . 
ın kızı M . afıye adında bir ka-

rala kavga advıı birbirlerine taş ata-
b' · e erlerk .. ırı, bir çoc:u:ı; , en atılan taşlardan 
olnıiiştür. ıoa ıaabet etmiı, çocuk 

)( Bolu 
ll'ıaı:nıarı ·ı - ~üzce ve Gerede ha
dareai ta: ~ Goynük camii vakıflar i

)( hnü a rndan tamir edilmiştir. 
tarda Uz .. r - Almanyaya mühim mik
~m •evkedilrnektedir. 

Gemlikte endüstri hayatı baıhyor 

Gemlikte ipek fabrikası 
, 

ve parti binası yapırdı 

Gemlik'te fabrikadan bir görüniit 

· X lmıir - Borsa reiıliğine ea]Q re
is B. Mazhar İzmiroğlu, ikinci reisli
ğe B. Kbım Taner seçilmi~ir. . 

X Adana - Son ay içinde ıehrimiz
de 46 metud cilrüm davası olmuıtur. 

X lzmir - Kocası Necmiyi vur
makla suçlu bulunan Zelihanın mu
hakemesine devam edilmiıtir. 

X Adana - Belediye yeni ve mo
dern süprüntü arabaları alnuıtır. 

Gemlik (Hususi muhabirimizden) 
- Şehrimizde yapılmakta olan ıuni 
ipek fabrikası bitmittir. Fabrika bir 

Yurdda Cumhuriyet bayramı 

kaç ay ıonra i9lemeğe batlayacaktır. 
Fabrika içindeki montaj işi de bitmiş 
sayılabilir. Memur evlerinin inpsına 
ba9lanmıttır. Haatahane, kantin bina
ları da yakında rıhtımda in,a edile
cektir. Endilatri kalkınmamızda mü
hitn bir rol oynayacak olan bu fabri
ka aahilde in,a edilmı' mühim bir mil· 
essesedir. Şehrimizde şimdiden büyük 
bir hareket ve çalıtma başlamııtır. 
Fabrika işledikten sonra Gemlik kısa 
bir zamanda tam manasiyle bir iş şeh
ri manzaraaı alacktır. 

Parti binan 
Kazamızın yeni yapılan parti binası 

çok güzel olmuştur. Binada 300 kişilik 
bir 11alon, ve sahne vardır. Salonda ay 
rıca sinema tertiba.tı da vardır. Bina 
nın içinde partiye, kültüre ve gençli· 
ğe ayrılmı9 aalonları vardır. Deri.iz 
sahilinde olan binanın önünde bir 
bahçe tanzim edilmittlr. Binada bUtUn 
kış devam etmek üzere haftada üç ge· 
ce sinema gösterilmektedir .• Z.K. 

-.. --
-

Erzin c h . 
um urıyet alanında nahiye müdürü Cemil Eryiirek halka 

•övleıJ ıJerir,en 

lzmit~e Ruam hastahğı 
ile savaş 

İzmit (Husuıt) - Tehlikeli bir 
hayvan hastalığı olan ve insanlara da 
bulaşan ruam hastalığı ile viliyeti
mizde ziraat vekileti tarafından ya
pılan ve baytar direktörünün idareıi 
altında kırk bir baytar memurundan 
mürekeb bir heyeti fenniye ile iki bu
çuk aydanberi d-evam eden mücadele 

• ler bitmiştir. 
Ruam mücadelesi eski devirlerde 

hiç tatbik edilmemiş ve ilk defa ola
rak orta Anadolu'da Kocaelinde mal
lein tatbiki suretiyle yapılmış ve tah
minlerin en asgari haddi elde edile· 
rek tam bir muvaffakiyetle . başarıl
mıştır. Bu mücadelelerde vilayetimiz
de 1350, köyde 17921 ata mallein tat
bik edilmiş ve 1205 katırla 9991 mer
keb seriri muayenelerden geçidlmit· 

tir. Bunlar içinde 239 atın ruam]ı ol
duğu tesbit edilerek itlafları yapılmış 
ve bedelleri sahiblerine hilkümet ta
rafından ödenmiştir. -

Hasankale şehidlik anıh 

Erzurum, (Hususi) - Hasankale • 
Oltu, Hınıs belediye rislikleri kay
makamlar uhdesine verilmi§tir. 

Hasankale ,ehidlik anıtı ile asri me
zarlık valimiz tarafından törenle a
çılmıştır. 

I:::::::~::::::::::::~i.~~;,:::::;,~~~~~::: ...................... .. 
110 bin lira sarf edilerek 
Aydına su getiriliyor 

Aydının meşhur Patayayla•ı 

Aydın, (Huıuıi Muhabirimizden) - incir ve üzüm diyarı Ay
dın bayındırlığa doğru hızlı adımlarla koşuyor. Şehrin mühim 
ihtiyaçlarını ka11ılamak için belediye elinden geleni yapıyor. 
Bu günlerde tehir meclisi yeni devre çahtmalarma batlamıı 
buhınuyor. 

L:::::::·::i.i.~i.~:~F.~~~i.:~~i.~~~~~::::::::::::1 
ÇUKUROVADA 

1 
Şehir meclisinin ilk toplantı günün

de, reis vekilliklerine Halim Aysin, 
Ömer Ayaydın, sekreterliklere Ahmed 

Şakiroğlu ve Ekrem Çiftçi, daimi en
cümen üyeliklerine de Raif Aydoğdu, 
ve Hamid Altıparmak seçildiler. Bir 
yıllık çalışma raporuna göre beledi
yemizin 937 yılı geliri 97 bin liradır. 
Geçen seneden de 8 bin lira devredil
miş olduğundan bu rakam 105 bin li
rayı bulmaktadır. 

T ARlHI ANitLAR 

Culruovaıla Bodrum harabeleri 
Adana, (Huıuıl Muhabirimizden) 

- Çukurovayı çevreleyen Toros ve 
Antitoroaların ovaya bakan sarp te
peleri umumiyetle kaleler ve burçlar
la çevrilmittir. Hatt! Çukurovayı iki
ye bölen Kozan kal~siyle toprakkale 
araaındaki Dumlukale1 Yılankale ve 
Anavarza kaleıi gibi eaerler, blltün 
yolcuların ve hafriyatçıların dikkat 
gözilnU çekecek derecede büyük ve 
muhteşem cıerlerimizdendir. Uzunca
burcun Carnbaziı tepesinden ıarka 
doğru Çukurovayı çeviren dai çenbe· 
rinde Koyungeçidi, Gözne, Namrun, 
Gülek, İncirlik, Kızıldaf, Feke, Ko
zan ve A,ltitoroelarda Givurdafın 
her hlkinı burcundaki, ıur ve kaleler
den çofu çok eski bir temelin Uzerln
de Roma - Bizans. Selçuk· İran tarz·
lariyle meydana gelmiş eserler ha
lindedir. 

Bu anıtların şimdilik en güzeli 
Ceyhanın Sirkeli k8yUnUn gİrbinde 
ve Ceyhan ırmağı cenub ıahilinde Yı
lankalenin tam karıı11ındaki Eti ka
bartmasıdır. 

Bu kabartına sakallı bir kırahndır. 
Sol elinde kırbacı ve uğ eli cenubu 
lff\ret etmekle beraber, tam omuzu 
hizasrn~aki on dört hiyeroglif ka· 
bartmasıyle, Çukurovayı alabildiği
ne Eti malt yapmııtır. 

Bu kabartma iki sene evvel YıJan
kalenln 45 metre şarkında ve tam A
dana yolu üzerinde bulunmuıtu. 

NihaJ T tın11Uner 

İzmirin . 
yenı 

otobüsleri 

Mu§lada yeni açılan ve 
temelleri atılan binalar 
Muğla (Hususi) - Cumhuriyet 

bayramında ı,aiıdaki açılma ve temel 
atma törenlerl yapılmı9tır: 
Yalnı% heykelln · irtifaı Uç buçuk 

metre ve kaidesiyle. beraber on buçuk 
metre irtlfaında olan Atatürk heyke
li büyUk te>renıe açılmıştır. Cumhuri-
yet tavukçuluk ve arıcılık ısah iı
taıyonları, altmış dekarlık örnek fi. 
danlığı, ıpor aahaaı, Köyceğizde c. H. 
P. binası, Köyceğiz• Marmaris. Bod· 

rum yollarında 5 • 12 metre uı:unlu· 
ğunda betonarme 21 köprü, Milbta 
bef sınıflı ilk okul, Bodrum belediye 
binasının açılma törenleri, Marmaris, 
Köyceğiz ilçıelerinde, Ula kamun mer
kez inde' yatılı Uç mekteb, Datça mer
kezinde bir otel, Turgut kamun mer· 
kezinde bir hilkllmet blnaamın temel 
atma törenleri yapılmııtır. 

Enurum' da yeni mezbaha 
Erzurum. (Hu11usi) -: Vali B. Ha

şim lşcan'm batkanlığında bir heyet 
Hasan.kale katabuında yeni yapılan 
fenni mubaha ile büyük ana caddeyi 
ve bir çok• iltim.likle meydana geti
rilen hükümet caddesini açmıştır. 

Sun?rlu'da bayındırlık 
Sunıurlu, (Huauıt) - Şehrimizin 

bozuk kaldırımları diizcltilnıekte, ha
rab sokaklar imar edilmektedir. Çar
şı ve pazarın aydınlanmaaı işlerine 

de ehemiyet verilmektedir. t )iikinla
rın iptidai şekil.Seki tahta kepenk· 
leri kaldırılmıf, yerlıerine demir ke
penekler konmu9tur. Bu dükkanların 
zeminleri betonla yapılmıt ve ke
penkleri hepsi ayni renge boyanmış
tır. Çeşmeler ve su yolları da düzel
tilmiştir. 

Erzurum' da kaı· 
Erzurum (Huıusi) - Civar usak 

dağlara yağan kar gittikçe yakınları 
beyazlaftr nnaktad ır. 

-

Şimdiye kadar bu nisbet hiç bir 
yıl elde edilmemişti. Masraf 89 bin 
küsür lira olup 17 bin küstir lira da 
937 yılına devredilmiştir. Hususi mu
hasebeden su yollarına yardım olarak 
verilen Onbin lira da Belediyeler 
Bankaıunda saklanmaktadır. 

Şehir suyu Dahiliye Vekileti imlr 
mlldUrlilğUnce eksiltmeye çıkanlmr9-
tır. Keffi 110 bin liradır. Paraaı ta• 
mamen Belediyeler Bankasında sak· 
lanmaktadır. Bu günlerde ihalesi ya-

pılacaktır. 
Belediye binalarının çoiu tamir et

tirllmİ.f, yeniden bir itfaiye garajı 

yaptmlmıttır. 

Elektrik şebekesinin daha %iyade 
genişletilmesi lüzumu duyulduğun· 
dan bir motör daha alınması için alA· 
kadarlarla konuşmalara başlanmıştır. 

Parti kongreleri 
Parti ocak kongreleri batladı. Kon· 

grelerde ilçe ve ilyönkurul Uyelerl de 
bulunmaktadır. 

Aydında evlenenler 
Belediyenin yıllık çalıflJla raporu

na göre, bir yıl içinde fChrimi:cde 107 

çift evlenmiştir. 

Ne kadar bina yaprlJı 
Bir yıl içinde 9ehrimiıde 11 mai•· 

za ve 50 ev yaptırılmıştır. '20 kadar da 
ev ve dükkan tamir ettirilmiştir. 

Elektrik liyatı inmedi 
Bütün yurdda k&n\ir fiyatına mil· 

vazi olarak elektrik fiyatları indiril· 

dlğl baİde 9ehrimizde fiyatlar inıne
mittir. Halbuki Aydınlılar bu modem 
ışığa kartı bUyilk bir alAka gl»ter• 

mişlerdir. 
C. Becerilı 

Yeni • 
zeytın 

mahıultt 
Aydın (Husuıi muhabirimizden) -

Yeni zeytin mahsulü gelmeğe bafladı. 
Piyasa dört kuru9tur. Geçen aene 3.5 
kuruşta açdmııtı. Yeni mahsulün çık• 
ması üzerine, zeytin yağı 4.5 '.<uruştan 
30 kurup ciilpıü9tür· 

Aydında hamama saklanan 
hırsız 

Aydın (Hususi) - Şoför Saimi.ıı e- • 
vine bir hırııs iirerek, yükte hafif 
bahad ağır ne varsa toplamı9, Sil Din 
tabancaıını da almı9tır. Saim eve. ıe· 
lince kardefi Hüseyinle hıraızı ara-
mağa bAflamı9, hırsızı evin hamamın· 
da bularalr yakalamıt zabıtaya teslim 
etmişlerdir. 

Balıkesir' de buğday &atı~ı 

o· IYtırbekirde cumhuriyet bayramı kutlanmıuında 
nutuk •Öyliyenler 

lzmir, Kcn·don' hattı için 7eni ve modern otohüıler almııtır. Bu otobüıler 
çok modem ve bütün konforu havidir. Yukarclaki resim yeni otobüılerin 
iılemeğe açıldıiı günkü intibaı ve yeni otobüslerden birini aöıtennektedir. 

Yeni köprü ve şose)e~ 
Erzurum. (Hqausi) - _.ili1et büd

c:csinden parası ödeı,mek üzere bir çok 
pe ;~ köprü ihale cdilmi9tir. 

Bahkeıir (Hususi) - Ziraat ban• 
kaaı köylüden buiday almığa ~ 
etmektedir. Buğdaylar beş bu!uk ku· 
ruşa alınmaktadır. -

4 
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Ankara Levazım 
Amirliği 

Çamaşırlık ve 
nevresimlik 
bez alnacak 

~kara levazım iı.mirliğinden : 
1 - Askeri mektebler ihtiyacı için 

75217 metre çamaşırlık nevresimlik 
bez 18.11.937 saat 15 de Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satın alma ko
misyonunda kapalı zarf eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19556 lira 42 
kuruş, ilk teminatı 1466 lira 73 kuruş 
tur. Şartname ve nümunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
aikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evelisine kadar ko
snisyona vermeleri. ( 4064) - 3-6095 

Pazarlıkla kuru ot 
satın alınacak 

'.Ankara levazım amirliğinden : 
Kırklareli tüm hayvanatının ihtiya

cı için kapalı zarfla alınan 800 ton ku
ru ota verilen fiat Kor komutanlığınca 
pahalı görüldüğünden tekrar pazarlık
la satın alınacaktır. Muhammen fiatı 
3 kuruş 50 santim olup tutarı 28000 li
radır. İlk teminatı 2100 liradır. Şart
namesi hergün Kırklareli tüm satın 
alma komisyonunda görülebilir. Pa
zarlık günü 8.11.937 pazartesi günü 
aaat 16 dadır. Şartname ve evsafı 14( 
kuruş mukabilinde talep edenlere ve
rilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 inci 
maddelerindeki vesikalarile belli gür 
ve saatte tüm satın alma komisyonun2 
müracaatları. (4011) - 3-5913 

11 .000 kilo sade yağ 
münakasası 

J\nkara levazım amirliğinden : 
1 - Kor merkez kıtaatının senelik 

ihtiyacı için 11,000 kilo sade yağı ka
palı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. 

2 - Münakasası 10. 11. 937 Çar
famba günü saat 16 da Kayseri Kor 
aatm alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Alınacak sade yağının muham
men bedeli 11,000 liradır. Teminatı 

825 liradır. 
4 - Şartnamesi Kasyesi satın alma 

komisyonunda her gün görülebileceği 
gibi hariçten isteyenlere de birer su
retleri parasız gönderilir. 

5 - Teklif mektubları münakasa 
günU olan 10. 11. 937 Çarşamba günn 
ıaat 15 e kadar kor satın alma komis
yonu reisliğine verilmiş olacaktır. 
Bu saatten sonra mektublar kabul e
dilemez. 

6 - İsteklilerin kanuni vesikala
riy le birlikte komisyona müracaatla
rı (4119) 3-6173 

Yulaf alınacak 
Ankara levazım amirliğinden : 

1 - Harb akademisi süvari grupu 
hayvanatı için 300 ton yulaf 15.11.937 
aaat 15 de Tophanede İstanbul leva
.zım aatın alma komisyonunda kapalı 
.zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ilk 
teminatı 1125 liradır. Şaı ~name ve nü· 
munesi komisyondc görülebilir. İstek· 
lilerin kanuni vesikalarile teklif mek
tublarını ihale saatinden bir saat eve
line kadar komisyona vermeleri. 

(4056) - 3-6001 

Çadır ve saraciye 
malzemesi 

'.Ankara levaznn amirliğinden : 

1 - Dikim evleri için alınacak olan 
dokuz kalem çadır ve saraciye malze
mesinin kapalı zarfla eksiltmesinde 
verilen fiat pahalı görüldüğünden 10. 
11.937 saat 15 te Tophanede İstanbul 
Lv. amirliği satın Al. komisyonund• 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20344 lir; 
ilk teminatı 1525 lira 80 kuruıtur. 

Şartname ve nümuneleri her gün ko 
misyonda görülebilir. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(4121) 3-6223 

40.000 kilo lahna 
alınacak 

A nkara levazım amirliğinden : 
1 - Ankara garnizon ve harb okulu 

ihtiyacı için 40000 kilo lahna açık ek
siltme ile 24.11.937 saat 14 de Anka
ra levazım amirliği satın alma komis
yonunda alınacaktır. 

2 - Muhaımnen bedeli 2400 lira ilk 
teminatı 180 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda gö 
rUlür. 

İsteklilerin ilk teminat mektub v(" 
ya makbuzları ve kanuni vesikalariyle 
belli gün ve saatta komisyonda b· 
lunmaları· (4144) 3-6224 

104.950 kilo sığır eti 
alınacak 

Ankara levazım amirliğinden t 

1 - İzmir müstahkem mevki kıta
atının 104950 kilo kC8ilmiş sığır eti 
kapalı zarfla 24 2. teşrin 937 saat 16 
da İzmir kışlada Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda alınacaktır. 

2 -.Muhanunen bedeli 29386 lira 
ilk teminatı 2204 liradır. Şartnamesi 

her gün komisyonda görülür. Teklif 
mektubları belli saatten en az bir sa
at eveline kadar kabul olunur. İstek
lilerin ticaret odası ve kanuni şart
namesinde yazılı vesikalarla belli 
gün ve saatte komisyonda bulunma-
ları. (4157) 3-6234 

18.500 kilo sade yağ 
alınacak 

Ankara levazım amirliğınden : 
1 - İzmir müstahkem mevki kıta

atının 18500 kilo sade yağı kapalı 
zarfla 25 2. teşrin 937 saat 16 da İzmir 
levavım amirliği satın alma komis
yonunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17205 lira 
ilk teminatı 1290 lira 38 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. Teklif mektubları belli sa
atten bir saat evveline kadar kabul 
olunur. İsteklilerin ticaret odası ve 
kanuni ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile komisyonda bulunmaları. 

(4158) 3-6235 

Bayın. bakonhOı 
Lojman ve işçi 

barakaları eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden: 

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

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

caktır. 
2 - Bu binaların muhammen bedel

leri mecmuu 17850 liradır. 
3 • Muvakkat teminatı 1338,75 lira

dır. 

4 • Mukavele projesi, münakasa 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, bina projeleri ve sair ev
raktan müteşekkil bir takım münakasa 
evrakı 90 kuruş mukabilinde demir 
yollar inşaat dairesinden verilmekte
dir. 

5 - Bu münakasaya girmek ist iyen
ler 2490 numaralı arttırma. eksiltme 
ve ihale kanunu mucibince ibra.zına 
mecbur oldukları vesaik ile fiat t ek
lifini havi zarflarını ve 937 takvim se
nesi içinde muteber nafıa vekaletin
den verilmiş müteahhit vesikalarını 
mezkt'.lr kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyarak münakasa saatinden bir 
saat eveline kadar makbuz mukabilin
de demiryollar inşaat dairesi arttır
ma, eksiltme ve ihale komisyonu baş· 
karılığına vermiş olmaları lazımdır. 

3-5939 

uı:us 
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İhale edilecek binalar 
Ankara Defterdarlığından t 

Mahallesi Caddesi Cinsi 
İstiklU Bahriye K.argir bina (Ye

ğenbey maliye tah
sil şubesi) 

2 Vergi 
M. No. 
357 19/ 31 

Hududu 
Planına göre 
Müştemilatı 

Ada 
228 

Parsel 
2 

Bodrum: Uç gözden ibarettir. Bi
rinci kat: bir büyük, bir küçük oda 
ile bir bölme ve bir bela. İkinci kat: 
bir büyük, bir küçük oda ile bir hela. 

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

bedeli nakden ve peşinen tediye edi
lecektir. 

Taliplerin ihale tarihi olan 10.11. 
937 çarşamba günü saat 14 den 14.30 
kadar teklif mektuplarını Ankara 
defterdarlığında müteşekkil satış ko
misyonu reisliğine vermeleri. 

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

HAVA YOLLARI 
devlet işletme 

idaresinden 
lıtanbul - Ankara arasında: 
A • 6.11.937 (dahil) den itibaren 

(pazar günleri hariç) haftanın diğer 
günlerinde yolcu tayyarelerimizin 
meydanlarımızdan hareket saatleri 
şunlardır: 

Hareket Muvasalat 
Saat D. Saat D. 

İstanbul-
dan: 10 11 50 Anltaraya 
Ankara-
danı 14 10 16 İstanbula 

B - Pazar günleri eefer yoktur. 
C - İdare otobüsleri: 
İstanbulda Karaköy P.T.T. Acente

mizden aaat 9 da hareket eder. 

Ankarada - Bankalar caddesi acen
temizden saat 13.30 da hareket eder. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. 
(4166) - 3-6236 

Büyük Millet Meclisine 
memur alınacak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
tibi Umuıniliğinden ı 

Büyük Millet Meclisi kalemlerine 
25, 35 ve 40 lira asli maaşlı bef me
mur ahnacaktır. Bu memuriyetlere 
girebilmek için 3158 numaralı kanu
na göre yüksek mekteb mezunu ol
mak, mali, hukuki ve iktısadi mevzu
lar üzerinde yapılacak tahriri imti
handa muvaffak olmak şarttır. İstek
lilerin 20 ikinci teşrin 1937 cumar
tesi günü saat 13 e kadar istida ile 
müracaat eylemeleri ve istidalarma 
yüksek mekteb şehadetnameleriyle bu 
memuriyetlere tayin edilebilmek için 
maaşların tevhid ve teadülü hakkın
daki kanun ile memurin kanununun 
koymuş olduğu şartları haiz bulun: 
duklarma dair vesikaları iliştirmelerı 
lazımdır. İmtihan 23 ikinci teşrin 
1937 salı günü saat 10 da yapılacaktır. 

M. M. bakanlığı 

Kayseri için linyit 
kömürü alınacak 

M. M. V. Satm Alma Komisyo
nundan: 

1 • Beher tonuna biçilen ederi 11 li
ra olan 1600 ton linyit kömürünün 
Kayseri tayyare fabrikasının deposu. 
nun içinde teslim edilmek suretile ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. . . 

2 • Tahmin edilen bedeli 17600 lira 
olup ilk teminat parası 1320 liradır. 

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

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

(4062) - 3-6096 

Matbaa malzemesi 
satılacak 

M. M. Vek&letinden ı. 

Cebecide M. M. V. matbaasında 
mevcud 19 kalem malzeme art~ 
suretiyle satılacaktır. Malzemeyi gör
mek istiyenler me.zkftr matbaa Md.ne 
hergün müracaat etsinler. Arttırmaya 
girecekler arttırma günü olan 13. i
kinci teşrin 937 cumartıesi günü saat 
10 da M. M. V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları ilan olunur. 

(4139) 3-6225 

Maden yağı alınacak 

N f F k b• M. M . V. Sa. Al. Komisyonundan: 
a ıa en me te 1 5700: 5800 kilosu 2000 lira olarak 

mezwılannm 11 k tahmin edilen maden yağı açık eksilt
YI ı me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: 

toplantısı 18-11-937 pazartesi günü saat 11 de-
dir. İlk teminat: 150 liradır. Şartna

Nafıa Fen Mek tebi Memurları mesi M. M. v. Sa. Al. komisyonun-
Birliğinden : da görülür. Eksiltmeye gireceklerin 

Birliğimizin yıllık toplantısı 28 teminatlariyle birlikte 2490 sayılı ka
ikinci teşrin 937 pazar günü Ankara- nunun 2, 3. maddelerinde istenen bel
da yapılacağından üyelerimizin o gün gelerle ihale gün ve saatında M. M. 
bizzat veya mümessil tayin etmek su- v. satın alma komisyonunda b.ılun 
retile kongreye iştiraklerini rira ede- malan. (4063) 3-7075 
riz (4153) - 3-6237 .__ _ _ ..:.,___: _ ______ _ 

Kayın traversi eksiltmesi 
Nafıa V ekaletinden: 
Aşağıdaki cetvelde parti miktarla rı yazılı olan ceman 172949 adet normal ve 189 adet İngiliz makaslık ka

yın traversi altı parti ve 16 ikincitcpin 937 salı günü ıaat 10,30 dan i t ibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak 
surette kapalı zarf usulü ile eksiltme ye konmuttur. 

Eksiltme Ankarada V ekalet Malzeme eksiltme komisyonunda yapılacaktır. , 
Her partiye ait eksiltme tartnameıi ve teferruatı cetvelde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada 

Vekalet Malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

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

Mikdarı Muhammen Muvakkat Şartnamesi Kesileceği Devlet 
Par- .Normal İngiliz bedeli t eminat bedeli ormanı 

tiler adet makaslık Lira Krş. Lira Krt. Lira Krş. - - . ~ . -I 45136 189 104663 30 6483 17 s 23 Kocaeli vilayeti Geyve kazasındaki 

Karagöl ormanı. 

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

Gümüşdere Hanyeri ormanı. 

III 15085 34695 50 2602 16 1 73 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 
Aksu, Göksu ormanı. 

IV 30835 7092(.) 50 4796 03 3 55 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 
Çamdağı Atbaşı ormanı. 

v 24003 55206 90 4010 35 2 76 Kocaeli vilayeti Karasu kazasındaki 
Mollahasanpınarı onnanı. 

VI 41524 95505 20 6025 26 4 78 Kocaeli vilayeti Hendek kazasındaki 
Keremali - Harakh üstü ormanı. 

Eksiltmelere husuıt orman sahibleri de girebilirler. 
( 4048) 3-6070 

Mektebliler ! .. Bütün Kitahlarınız 

Gümrük ve İn. B. 
Çift devreli otomatik 

tabı makinesi alınacak 
İnhisarlar Umwn Müdürlüğün

den ı 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuş olan bir adet çift devreli o
tomatik tabı makinesi için talip zu
hur etmediğinden pazarlıkla alınma
sı kararlaştırılmıştır .. 

2 - Pazarlık 22-11-937 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen bedel 6000 lira ve 
muvakkat teminat 450 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün adı geçen komisyondan alınabi
lir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fiatsız teklif mektuplarını 
ve kataloğlarını eksiltme gününden 
evel inhisarlar tütün fabrikalar şu
besi müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatte yüzde yedi bu
çuk güvenme paralariyle birlikte adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. ( 4156-7517) 3-6239 

P. T. T. 
Transformatör binası 

eksil trnesi 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

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

[~~~~~~ beledl 

kömürü alma 
Ankara Belediyesinden: 

Belediyeye alınacak 210 t 

kok kömürü bir ay zarfında P 
alınacağından isteklilerin her 
cuma günleri saat on buçukta 
ye encümenine müracaatları. 

I 

Y enişehirde a 
satılıyor 

Ankara belediyesinden : 

Yenisehirde 1152 inci adaÖ 
selde 7ÔO metre murabbaı bele 
lı arsa bir ay zarfında pazarlı 
lacağından isteklilerin her ' 
sah günleri saat on buçukta 
encümenine müracaatları. 

(4086) -

Kiraya verilecek a· 
Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye aid olup ic 

deti 30.11.937 gününde müdde. 
bulacak olan Bankalar cadd 
numaralı dükanın bir buçuk st 
carı artırmaya konulmu§tur. 

Muhammen bedeli 1800 lir 
ihale zamanı da 22.11.937 günü 

Taliplerin muhammen be 
yüzde 7 buçuğu nisbetinde t 

vermeleri ve şeraiti anlamak is 
rin de daimi encümene müra 
ilan olunur. (40-8) z 3-6066 

Gürgen ve tahta 
parçası alınaca 

Ankara Belediyesinden: 

1 • Belediyeye alınacak 35 to 
gen ile 10 ton tahta parçasına 
çıkmadığından açık eksiltmesi 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1040 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (78) lİ 
4 • Şartnamsini görmek isti)'e 

hergün yazı işleri kalemine 'fC 

lilerin de 9 teşrinisani 937 salı 
saat on buçukta belediye ene"" 
müracaatları (2083) - 3-6107 

Jandarma 

2 - Muvakkat teminat 379,07 liradır. 

3 - Eksiltme 22 teşrini sani 937 pa
zartesi günü saat 15 de P.T.T. umumi 
müdürlüğü binası içinde toplanacak 
artırma eksiltme komisyonunca yapı
lacaktır. 

4 - şartnaıne ve planlar 25 'kuruş be- Ekmeklik un 1 
del mukabilizade Ankarada P.T.T. le-~ Bayranıi Jandarma 2 • .İnc{ fi 
vazım müdürlüğünden, İstanbulda tm Alma Komisyonundan ı 
Beyoğlunda Ayniyat şubesi müdürlü- Tahmini Mil . 
ğünden alınacaktır. bedeli Miktarı 

5 • Taliplerin kanuni vesaik ile ve L. Ku. kilo 
muvakkat teminatlarını P.T.T. vez- 65850 00 439000 
nelerine yatırdıklarına aid makbuz ve- Erzakın 
ya banka teminat mektubu ile yukarı- İhale günü Saat cinsi 
da yazılı tarih ve saatte komisyona 10.11.937 15 Ekmeklik 
müracaatları. (4054) - 3-6097 un 

1 - 20.10.937 de ihalesi yapıl 

Beyaz bez alınacak 

zere kapalı zarfla eksiltmeye k 
Bayra.miçte J. 2 inci alay 1, 2,. 3 
taburları 937 ve 938 yılları ihtı 
lan yukarıda mikdarı, muh V 
deli ve muvakkat teminatı yaı1 

meklik unun eksiltme müddeti 
masından Ankaradan ilan yaptı 
dığı Ankara türk maarif ceıniye~ 
işleri bürosundan bildirildiğiııÖ 

Harita Genel Direktörlüğünden: eksiltme hükümsüz sayılarak 
937 den 10.11.937 çarşamba günU ~ 
dar 29 gün müddetle yeniden 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Muhammen bedel (7000), mu
vakkat teminat (525) lira Harta Ge
nel direktörlüğü için kapalaı zarfla 
satın alınacağı ilan edilen 17,500 met
re beyaz bezin eksiltmesinde istekli 
çıkmadığından gene kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme günü 8 ikinci tcş. 
937 pazartesi günü saat on beştedir. 
İstekliler şeraiti anlamak ür:ere her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin de 
teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evel Cebecide Harta genel 
direktörlük satın alma komisyonuna 
getirmeleri. ( 3966) 3-5852 

Şirketler 
Hali Tasfiyede İpekçi 

Kardeşler Limited Şir -
keti tasfiye memurlu -
ğundan : 

Beyoğlunda Yeşil Sokakta 15 nu
marada mukim (İpekçi kardeşler Ltd. 
Jti.) nin feshü tasfiyesine ittifakla 
karar verilmiş ve keyfiyet sicilli ti
caretçe tescil ve ilan edilmiştir .. Şir

ketin alacaklarının ve bir hak iddia 
edenlerin alacak ve haklarını nihayet 
ilan tarihinden itibaren bir sene zar
fında şirket idare merkezindeki tasfi
ye heyetine müracaatla kaydettirme
leri ve evrakı müsbitelerini getirme
leri lüzumu ilan olunur. 3-5835 

2 - Muvakkat teminat yukarıd' 
zılıdır. Komisyon Bayramiçte ~ 
ci alay garnizonunda toplanac il 
leye salahiyettar makamın ta5 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler kanuni belgeler~ 
lif mektuplarını ihaleden bir saS" 
makbuz mukabilinde komisyon' 
cektir. t 

4 - Şartnameleri komisyonda 
bilecekleri ilan olunur. _,.. 

"7186" - (3992) - :5 

den: 

Tahmin edilen bedeli (1034$~ 
olan yukarıda yazılı 39 ton be!V'" 

keri fabrikalar umum müdiirl~ 
tın alma komisyonunca 19-ll·;J 
ma günü saat 15,30 da kapalı ~ 
ihale edilecektir. Şartname par 

tarak komisyondan verilir. Tatif 
muvakkat teminat olan (775) tir' I 
kuruşu havi teklif mektuplar1ıı~ 
kur günde saat 14,30 a kadar kO 

na vermeleri ve kendilerinin de)ıJ 
numaralı kanunun 2. ve 3. madde,I 

deki vesaikle mezkur gün ve 
komisyona müracaatları. (4093) 

1 3-613 

Halil Na c i Mıh ç ıo ğ lu nda 
A: ·~artalar Caddesi No. 111 Telefon: 1230 



7. ıt. 1937 

- -

Vilayetler 
Antalya memleket 

hastanesine ait inşaat 
Antalya vil&,yetinden: (kapalı 

:tarf uauJile eksiltme ilanı) 
~ - Eksiltmeye konulan if: 

1 
ntalya memleket hastanesi birn· 

~ kısım (61993) lira (27) kuruşluk 
ı~aat bedeli keşfinden müfrez 
(30000) liralık kısmı 

2 B · ·d - u ışe aı şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme tartnameai 
B - Mukavele projesi . 
C ~ Bayındırlık işleri genel şart-

11.anıesı 

D - Hususi şartnamo 
E - Ketif cetveli 
G - Proje 

· İs~iyenler bu şartnamelerle evrakı 
~ .lı~a ~~.kabilinde Antalya Nafıa 

Udürlugunden alabilirler. 
3 -. Eksiltme 29 teşrinisani 937 pa-

%ar~esı gnü saat 15 de Antalya vila
retı encümeninde yapdacaktır Tek· 
3ıf .me.ktublarr 2490 saydı ka~unun 
d
2 ıncı maddesindeki tarif daire11in-
e o ·· ·· . g~nu saat 14 de kadar viUyete 

verılmış olmalıdır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

vte vahidi fiat üzerinden yapılacak-
ır. 

i 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 

ıtekl'l · nı· 1 erın (2250) lira muvakkat te-

d ı~~t ve.nneleri bundan baıka aşağı· 
aıu vesıkalar h · ı 

llzımdır. 1 aız 0 up getirmeleri 

Nafıa Vekil t' d 
mUteah . ·~· e ın en alınmış yapı 
lere ai:ı~gı ve~i~ası ve yaptığı it· Do"" nservııı. (4087) 3-6124 

gurn ve ebe mektebi 
Yapılacak 

llin~:~~esir Vilayet D•inıi Encüme-

1 - Balıkesird U 
lacak doğunı c m ceddedcn yapı-
bc mektebi b' ve Çocuk bakunevi ve e-

ınasının N f V 
den muaaddak ro. . a ıa ckiletin-
(81814) lira (6ô) ~eaı geregince ve 
üzerinden inşası 15 ~r~: ~e~if .bedeli 
tarihine rasthyan trın_ısanı • 937 

pazarteaı g" .. 
at 15 de kapalı zarf . unu aa
yapıt ...... ~k ·· ueulıyle ihalesi 

44AO. uzere 15 gün "dd 
ıiltıneyc ko 1 mu etle ek • 

nu muştur. 
2-Bu. .d 

A ı'e aı evrak şunlardır . 
• Hususi şartname • 

~ • Mes:uı.a cetveli, ' 
• Vahıdı fiat cetveli 

C • Keşif cetveli ' 
E • Projeler ' 
li' • Enil 

1 

G _ M ttnc tartnıuncııi. 

ı ukavele proJ· esi 
st' • 

Ityet k~~:er b~. evrakı Balıkesir vi
Baı k . 1 cncumen kaleminde veya 

ı eaır Nafıa "d" l" w bili 1 mu ur ugUndc göre-r er. 

ni! ~Muvakkat teminat keıif bedeli
lira ~B;)dek yedi buçuğu olan (6136) 

uruştur. 

~-/hale Balıkesirde vilayet ma· 
dai 1? a teşekkül edecek encümeni 

Stnı hluzurunda yapılacaktır. 
- st kl'I · ~afıa V e 1 ~rın (1937) yılı içinde 

bitlik e~letınden alınmı9 müteah
l~ vesıkasını ve bu işe girmeğe sa-

Yet veren r A 'k· . llleleri esını: vesaı ı ıbraz et-
6 Ş&rttır. 

1 - Teklif aah'bl · 'hal .. .. ih c aaatında . ı erı ı e gunu a-
teklif ?nek n hır saat evvel derununda 
dede Yl% 

1 
tubu. zarfı ve beşinci mad

"'e t-· 11 Vesıka ve ticaret vesikası 
ğ ~ .. .ınatrnı 1 ~ 
ına dai ma sandıgına yatırdı • 

tubu ol r tnakbuz ve yahud banka mek 
nun h"~ zarfını 241 '>0 numaralı ka -
tllakbu u umlerine göre tanzim ederek 
na test~ mukabilinde vilayet makamı· 

ım edecekt' 

hur etmiyen 17110.75 lira ke9if bedel-ı 
li Eskifehir memleket hastanesi ka
lörifer tesisatı 2490 numaralı kanu· 
nun 40 mcı maddesine tevfikan 
15. 11. 937 tarihine kadar pazarlık 
suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Pazarlık vilayet daimi encümenin
de icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 
Bu işe aid keşif, fen!1t 9artname, 

proje, talimatname, eksiltme şartna· 
mesi ve mukavele projesi her zaman 
Nafta müdürlüğünde g8rUlebilir. 

İsteklilerin Nafıa vekaletinden a
lınmış müteahhidlik vesikası, laakal 
benzeri 15000 liralık iş yaptığına. da
ir bonservis ve ticaret odası vesıka
sını ibraz eylemeleri şartır. 

(7212/4019) 3~5946 

Kazalar 
Mustafa Kemalpaşada 

elektrik tesisatı 
Muıtafa Kemalpa§& Belediye 

Riyasetinden ı 
ı - Mueaddak proje mucibince 

''89000" lira bedeli ketifli Mustafa 
Kemalpaşa kasabası elektrik tesisatı· 
nın ıimdilik "54675" lira "40" kuruş; 
luk kısmını yaptırmak tartile kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuttur. 

2 - Eksiltme müddeti gerçi 8-11· 
937 pazartesi hitam bulacağı bundan 
.evel ilin edilmif ise de görülen lü
zum üzerine eksiltme müddeti 8 bi· 
rincikinun 937 çarpmba günü ıaat 14 
de hitam bulacak ve ihale Mustafa 
Kemalpaşa kazası belediye encilme· 
ninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata aid evrak v.e projele
rin birer kopyelerl İıtanbulda Gala· 
tada Selinik Bankasında 5 nci katta 
Elektrik mühendiıi Hasan Haletten 
ücret mukabili alınıp görUlebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
% 7,5 teminat ve ihaleyi müteakib 
% ıs fe ibl~ğ teminatlarile ihaleden 
bir saat evetine kadar müracaat etme
leri lbımdır. 

5 - Eksiltmeye talib olanların Na
fıa Bakanlığından musaddak vesaiki 
hamil olmaları şarttır. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler 
Mustafa Kemalpaıa Belediycaine 
müracaat edebilirler. (7471/4161) 

3-6240 

Belediyeler 
Mersinde Atatürk 

abidesi projesi 
müsabakası 

Mersin Şarba.Yhimdan ı 
Meninde şehir mütehaasısı tarafın· 

dan tesbit edilen yerde dikilecek Ata
türk abide projesinin tanzimi için bir 
müsabaka açılmıştır. 

ı - Bu müsabakaya iştirak edecekle
rin tUrk tebaası olmaları p.rthr. 

2 - Hazırlanan proje ve maketler 21 
ikinci kanun 938 cuma gününe kadar 
Mersinde belediye daireair.de müte
şekkil abide komisyonu namına bele-
diye reisliğine gönderilecektir. • 

3 • Bu müsabakaya aid şartname ve 
abide dikilecek yerin hali hazır ve 
müstakbel planları parasız olarak be
lediye reisliğinden alınabilir. 

4 - Müsabakaya da:r başkaca izahat 
ve maltlmat belediye reisliğinden iste-
nilir. (7274-4036) 3-5894 

Şarki Karaağacın 
haritası yapılacak 

7 _ p ır. 

edilme ostada vaki gecikmeler kabul Şarki Karaağaç Belediye Batkan-
z. <72?2) (4035) 3-5983 hğmdan : 

Hastane yapılacak ı - Şarki Karaağaç kasabasının 
meskiln ve gayri meak!ln 80 hektarlık 

~!1~n Vilayetinden: hali hazır haritasının tanzim ve ter· 
1 ayet me k · simi önceleri açık eksiltmeye konul-••169784,. 

1
. r ezınde yaptırılacak 

Dleını k ıra "93'' kuruş keşif bedelli muş ise de talip bulunmadığından 
e et hastan · · k 2490 sayılı kanun gereğince yeniden 

uauliyl e.sı ınşaatı apalx zarf dd tl k k .1 de s e 15 • teşrınisani _ 937 tarihin- onbeş gün mü e e açı e sı tmeye 
edu~:~ 1.~ de Daimi encümende ihale konulmuıtur. 
tur. uzere eksiltmeye konulmuş- 2 - Muhammen bedeli 2000 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
ıira;nş~tın önUmUzdeki senelere de A • Husuıt şartname 
•iıat etı halinde mali sene içinde tah- B • Şehir ve kasabaların hali hazır 
tara/an faz~a iş yapıldığı takdirde üst haritalarının alınmasına dair Nafıa 
Eı/ _938 büdcesinden verilecekti. Bakanlığının umumi ve fenni şartna-

ferj ;~~tıne şartnamesi ve buna müte- mesi. 
Dluk ıger evrak 8 lira 49 kuruş bedel C • Kanave ve kemmiyeti vaz'iye 
ka abilinde Afyon, İstanbul ve An- hesabat cetveli 

b·ı~a nafıa müdürlüklerinden alına • 4 - İstekliler bu evrakları Şarkt 
ı ır. 

Karaağaç Belediyecinden parasız ola-
Muvakkat teminat "9739" lira "25" rak alabilirler. 

kuruştur. 
t 5 - Bu işe fenni ehliyet ve ihtisas-

937 steklilerin ~afra Vekaletinden ları Nafıa Vekiletince kabul ve tas· 
1' 

1 
senesi içiry alınmış en az 100.000 d\k edilmiş ve topoğraflarla ortaklık 

ır~ 1~ müteahhitlik vesikasr göster • yapacağı noterlikçe musaddak müte· 
~ .erı ve teklit mektuplarının ıs teş- ahhitler girebilirler. 
:rınısani 937 
be paz.:ıttesl günli saat on • 6 - Eksiltme 1-11-937 tarihinden 
d •te Daimi encUmen riyasetine gön- 15-11-937 tarihine müaadif pazartesi 

ermeleri il§n ol•mur. (4034 - 7271) gününe kadar devam edecektir. Bu 
3 - 1\982 müddc.t ~çinde yine talib çıkmadığı 

Eskişehir hastanesi ve e~sııtı1en bede1 ıa.yık görülmediği 
takdırde on gün daha uzatılacaktır. 

uı:us 

Emniyet umum müdürlüğünden 
Cinsi Miktarı Beherinin bedeli %7,5 teminat Münakasa 

kilo Kr. St. Lira Kr. Tarihi Saati 
Tavuk 
Hindi 

Taze erik 
Taze kayır 
Taze viıne 
Elma 
Ayva 
Taze zerdali 

Ispanak 
Prasa 
Havuç 
Kereviz 
Taze aoğan 
Karnabahar 
Semiz otu 
Taze bakla 
Yetil salata 
Marul . 
Enginar 
Çalı fasulyesi 
Ayşe kadın 
Taze barbunye 
Dolmalık kabak 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Patlıcan 
Domates 
Lahna 
Taze bezelye 
Taze bamye 

500 Adet 50 ) · 
200 ,, · 120 ) 36 75 9.11.937 11 salı 

200 10 ) 
100 20 ) 
100 20 ) 
300 20 ) n 44 9.11.937 14 salı 
200 10 ) 
100 12,50) 

2000 8 ) 
2000 5 ) 

150 5 ) 
800 15 ) 
200 Demet ı ) 
300 20 ) 
300 ıs ) 
800 10 ) 

1000 Adet 2,SO) 
1000 Adet 7 ) 

200 Adet 13 ) 
150 15 ) 

1000 12 ) 
500 20 ) 109 58 9.11.937 14,30 salı 
800 12 ) 
300 12 ) 

20 15 ) 
700 10 ) 
800 7 ) 

1000 5 ) 
250 20 ) 
200 20 ) 

Salamura yaprak 20 50 ) 
Bal kabağı 200 6 ) 
Hıyar 1000 Adet 5 ) 
Maydanoz 1200 Demet 2,50) 
Pancar 250 5 ' Taze yaprak 50 15 ) 

Kuru UzUm 400 30 ) 
K'.ut Uzilmü 10 27 ) 
Kuru erik 100 25 ) 
Kunı kayar 100 50 ) 
Çam fııtığı ıs 75 ) 
Ceviz içi 25 20 ) 
Fındık içi 10 100 ) 67 50 9.11.937 15 salı 
Badem içi 10 110 ) 
Limon 1500 Adet 3 ) 
Makarna 1500 27 ) 
tnnik 200 20 ) 
Un 500 15 ) 
Nipata 25 25 ) 
Pirinç unu 50 25 ) 
Şehriye 250 30 ) • 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün ihtiyacı için cıns, ıniktarr, muhammen 
bedeliyle ilk teminatları, ihale gün ve saatleri y~karıda yazılı erzaklar par· 
ti parti açık ekıiltme usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu ite aid şartnameleri almak iatiyenlerin Emniyet umum müdür· 
liiğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek ist!iyenler teminat makbuz veya banka mektu-
bunu 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 UncU maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3969) - 3-5892 

~--REÇETELERINlZI---~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği

niz: yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Remnt huau•f mUe.me.ata ualıit 
kolaylık gösterilir. Uluı, Halk ainemuı 11rumda. Tel: 2018 1-5517 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

~ LA DAM O KAMELYA ~ 
- -- -S 11 T. Sani Perşembe Alqanu Yeni Sinemada : - --':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... 

Serveti fUnun U Y A N J Ş Serveti fUnun 
1891 1891 

Bqyazan: A. Ihsan Tokgöz 
47 ıenedlr durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da ısat11 yeri A K B A Kltabevidlr. Sc-

1

1111111IJ .. 1 .......... '' ........................... . 

Küçük ilan 
ŞARTLARI 

Dört aatırlrk kUçilk lllnlardan· 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kuruı 
Uç defa içln 70 kuruı 
Dört defa içiı1 80 kuruı alınır. 
Devamlı kilçlik illnların her defaaı 
için 10 kurut alınır. Me1e!A IO defa 
neııredilecek bir ilin için 140 kuruD 
alınacaktır. ı 
Bir kolaylık olmak ilzere, her ıatır, 
kelime aralarındaki boıluklar müıteı
na 30 harf itibar edilmiıtlr. Bir küçük 
iltn 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört nurdan fula her utır için ay
nca ıo kuruı alımr. .................................................... 

iş ~anlar: 

Referanıh muhaıib, franıızca mü
tercim, seri daktilo - Her gün 17 
den sonra müsaid şeraitle çalışmak is
tiyor. Adliye cad. 10 Menekşe tic. 
nıürc. 3--6167 

* lı arıyor - Kaloriler ateşçiliği 
arıyan ve her hangi bir apartıman in
şaatında bekçi ve çavuşluk olarak 
apartımamn hitamına kadar mecca
nen çalıştırmak ve bilahare inşaat hi
tamında o apartımanda daimt ücret 
mukabilinde kapıcı veya odacı olarak 
istihdam etmek istiyenlerin Atpazarı 
Safran hanında No. 55 odada Nevşe· 
birli Mehmed'e bildirilmesi. 3-6197 

* Alman bir Bayan mürebbiyelik is-
tiyor - Yalnız gündüzleri mürebbi
yelik yapmak istiyorum. Fiat ucuz
dur. Yenişehir Post Reatanet G. R. 
rümuzuna müracaat. 3-6193 

* 
Alman bir Bay~ dera vermek isti-

yor - Çocuklara veya büyüklere al
manca ders vermek istiyorum. Yeni
şehir Post Restanet G. R. rümuzuna 
müracaat. 3-6192 

Satılık : 

Ucuz satılık ev - Yenişehir Demir 
tepe Fevzi Çakmak sokağı 11 No. lu 
hane satılıktır. 2. katında dörder oda 
bodrumda ve en üst katında birer o
dası havagazı, elektrik tesiatı büyük 
bahçesi vardir. Görmek iatiyenler hane 
dabilindekilerine pazarlık için 3900 
telefon numaraaiyle görtl§ebilirler. 

3-5916 

* Sablık piyano - Çok iyi kullanıl-
mış bir adet Bechıtein markalı kuy
ruklu piyano satılıktır. Her 
gün saat 18.30 dan 20 ye kadar Ye· 
nişe birde Dlizenli sokak N o: 12 de 
Bay Haendschkeye müracaat edilebi
lir. 3-6184 

Müteferrik : 

Ede soyu efradına - Sarih adresi
nizi aşağıdaki adresime lütfen bildir
menizi rica ederim. Hulki Ede - Posta 
K : 469 Ankara, 

* 

-ll-

Kiralık : 
Mobilyalı, mobilyasız kiralık oc 

Sıhıye VekUeti kar,ısmda Ça• 
caddesi Bukaruç apartımanı dön 
marada Bayan Münevvere müra 

3-6H 

* Kiralık aparbman - Yenitehir 
vuzbaşı Khımözalp caddesi metb 
de Güney Apartnnanında 4 c 
bir salonlu, kaloriferli, konforlu 
kapıcıya müracaat. 3-60S 

* Kiralık müstakil bahçeli ev -
nişehir Gelir sokak 5 numaralı 
oda bütün konforu havi eşyalı 
eşyasız verilebilir. 3-! 

* Kiralık ev - 4 oda, 1 hol, 
havagazı, elektrik, su vardır. D< 
tepe Akbay sokak No: 4 3-

* Kiralık ev - D~rt oda, iki 
lüks banyo, muşamba döşeli -
üzerinde - Kavakhdere Güven 
halleainde. No. 31 - her tUrlU ko 
havidir. Müracaat. Telefon: 177 

3 

* Kalö::.iferli da:•e - Altı oda, b 
v. s. Çankaya caddesi, Sarıköşk 
şısı, No: 49. Şekerci Hacı B~kire 
racaat • Telefon: 3050 3 

* Kiralık kat - Hamamönünde 
Akaretler kartısında, sabık R 
apartımanmda üç odalı bir kat 
lıktır. Görmek ve göriişmeli is 
apartımamn kapıcısına müracaat 
bilir. 3-6217 

* Kiralık - 2 oda mutbak su el 
rik bahçeli 40 No. hane. Yenişe 
Su deposu yanında adliye milat 
B. Hasan'ın köıkü bitişiğindedir. 
No. lu evden de bir oda · 

3-6200 

* Kiralık - 5 oda bir büyük hol, 
yo, geniş balkon Kızılay bahç 
mükemmel nezaret: Havuzbaşı 
zım Özalp caddesi Ilgar apartı 
No. 4 Kınacı zade han No. 6 ya 
racaat. Tele: 3290 3-6199 

* Kiralık 4 oda - Yeni şehir y· 
yeşil asfalt cadde üzerinde dört 
ayrıca bir salonu olup her türlil 
dern tertibatı haiz bir ev kiral 
Müracaat: Çağatay sokak (S 
karşısında) 6 nwnara Tel. 1851 

3-6233 

* 
Kiralık dükkan - Yenişehir 

ciler caddesinde eski Orman ç· 
satış mağazası karşısında 45 nu 
lı dükkan kiralıktır. Selanik cadd 
de 15 numaraya müracaat. 3-62 

* Kiralık mobilyah bir oda -
tehir inkılab sokak No. 4 alt kat 

3-6226 

h Verenler: 
Muhasebeci - Askerliğini ya 

liseyi bitirmit bir muhasebeci iat 
yor. Dil bilen kayırılacak (P. K. 
Ankara) Şeraitin bildirilmesi 

* 
Doktor A. Ihsan Aksan Günü gününe nakliyat - Yapacak 

olan ekspres servisimiz için ücretli üç 

Fransızca servisinde - çalı 
fransızca bilen bir gence ihtiyaç 
dır. AKBA'ya müracaat. 3-6 

Nümune ha•tane.i dahili haıtalıklar miitelıa.ıın. stajiyer alınacaktır. Ankara Anbarı * Hastalarını her gUn saat 15 den aonra Kooperatif arkasmda U. N. Evine müracaat, 
Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. * 3 nüfuslu bir ailede evin her 

hizmetini görecek bir kadın alnı 
tır. Aşağıdaki adrese başvuru 
İsmetpaşa mahallesi, U zunyol N 

T te~elon: 1216 3--5828 Bir alman genci almancaya muka-
~---•••lliıiiıiiıiılillliiıiıiıı••••••••ıilmiiiİil•••'· bil türkçe ders almak istiyor. Elka, 

P. K. 18. Ankara. 3-6191 

Kumbar~ biri 
1 

üstkat. 3-6194 

..Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ----------.. --------

BALIK YACI 
Kilosu 85 Kuruş Ulus. Halk Sineması 

Sırasında Sak.aria Eczanesi. 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ M. Galili Çanl~aya - Paris terziler akademisinden mezun ----
olarak dönmüş, yeni teşkila tiyle -----s işe başlamıştır 

: Tel. 1096 Balık pazal'ında Terzi 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --: Cebeci hcutane•i dahili ha•talıklar mütehaHı•ı ------- Doktor Zeki Hakkı Pamir kalorİf eri 7 ~Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
.E k' 150 lıra teminatı muvakkate parası =-- Hastalannı her g:ı .. saat 14 den sonra Himayei Etfal apartım:ınınd 8 ışehir Nafia Müd" ı··w .. d n· dk ....,. 
M k ur ugun e · yatır ı tan sonra Belediye encümeni- E 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 
li u addema iki defa kapalı zarf u- ne baş vurmaları ilin olunur. 

ıu yle eksiltmeye konulub talibi zu· .(4154) 3-6
238 

• ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
~~~~~--=--=~~~~:::.~~~___:_~~~~~~~~~~~~~~-



Bir Gripin almadan evvel 

ıstırabın ve ağrının en şid

detlisini en kolay, en çabuk ve en 
ucuz geçirmenin çaresi bir kaşe 
GRİPİN almaktır. Mideyi boz
maz, böbrekleri ve kalbi yor
maz. 

. 5 dqldkcs S onro ... . · 

Aldıktan beş dakika sonra 

. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

İcabında günde 3 kaşe alma bilir, isim ve 
markaya dikkat takli derinden sakınınız. 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

İkramiye 15400 Lira 
Keşide 8. 12.937 bir bilet bir lira 

Biletler: Cemiyet merkez ve şubeleriyle yeni posta• 
hane karşısında Erzurum hanında ilan işleri bl.irosunda 
ve piyango bayilerinde satılır. (6553/3631) 3-5375 

_.11111111n1111111111111111111111111111 !:. - -: D~~ : - -

~11111111111111111111111111111111111111~1 

§ Sümerbank § - -~ ·umum 5 - -- -§ Müdürlüğünden : - -- -- -: Bankamız ve müessesatı-: -§ nm idari teşkilatına lise ve§ 
: ticaret mektebleri mezunla-!: 
E: rı ve teknik teşkilatına ise§ 
§ sanat mektebleri ile tekni-: - -§kum ve yüksek miihendis§ 
= mektehleri mezunları alın-: 
~makta olduğundan bu evsa-§ 
: fı haiz olmıyanlarm banka-§ 
§mıza iş talebi hakkında mü-: 
: racaatta bulunmamaları i-§ 
§lan olunur. 3-6180: 
'=11111111111111111111111111111111111111 ıi=' 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın kli-
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 

l 
sarayı hizasında Ahmed Şahin ~
partımannıda hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Telefon: 2022 3-5797 ....................................... 

Sattı rerl ralnı• • 

J.~~ 
ISTlNBUl, Baıoa1u / 

TGn•I m•td•n• 12 No. •u 
M•ü•umııı •+-·r•• ıdiftl.I ver• 
19 No.fu tarifemlıl l•te,-lnls. 
Fl,ollor•m•ıdo bOrOk tooıtlıt. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi §efİ 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 

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

··-; Zayiler 
Ankara belediyesinden aldığım 615 

numaralı araba pluasmı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. İsmail oğlu Faik 3-6220 

* 
Dr. EMiR NECiB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Mütehassısı. Postahane caddesi B 
Yusuf Hikmet apartımanı No. 3 sa
t 11 den itibaren hastalarma bakar 

- -= Rıza Duray = Ankara memurin lroiperatif ~irke-= : tindeki 616 sayılı hisse senedimi zayi 
: Cebeci Hastanesi : ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
: RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: hükmü yoktur. Adres: Emniyeti umu
: sarayı caddesi Niyazi Kansuk: miyede muamelat memuru İbrahim E-

Telefon: 1816 : Ap. No. Z Telefon: (3509) : · 3-6222 - _ sın. 

~1111111111111111111111111111111111111ır ------------

Lanıba fitilleri 
(Petromax, Coleman, Keros ve bütün diğer sis

tem) her marka pompalı lambalar için (açık ziyalı, , '.,,.~;,_. 
beyaz ve son derece dayanıklı) gayet iyi cins fitil- :,r,-~f'1" ı. ,/y. 

leri pek müsaid fiyatlarla takdim ediyoruz. l\-.. . r 
,ı.,!),, 

Lambaların cins ve nevi, lazım olan mikdarı ve ka- '"t,!\!!..1 

bilse bir fitil nümunesi gönderilerek vaki olacak 
taleblere derhal nümunelikle beraber mufassal bir 
teklif gönderilecektir. 

ACENTELİKLER DE ARIYORUZ. 

(2227) rumuzla İstanbul 176 No. lu posta kutu-
suna yazılması. 3-6231 

NASl'Q llACl 
KANZUK 

~11111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111~ -----------
---
-----------
----
-----------

TÜRK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... 

1 inci keşide 11/ ikinci teşrin/ 1937 dedir. 

------------
En eski nasırları bile pek kısa bir 

zamanda tamamen ve kökünden çıka
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ec= zanesi, Her eczanede bulunur, ciddi =: ve müessir bir nasır ilacıdır. 

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

Büyük ikramiye: 30000Liradır.~. ~ 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük 

ikramiyelerle ( 10.000 ve 20.000) liralık 
iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya i,tirak ediniz ... 

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

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi NeFiyatl idare eden 
Yazı İ§leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr=-
Ulus Basımevi: Ankara 

~=======================~ 

Öksürenlere ve KATRAN HAKKI EKREM 
göğüs nezlelerine 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane hastanesi nişaiye ıeriri

yatı sabık muavini 
Birinci smıf kadın hastalıkları ve 

doğum mütehassısı 
Hergün öğleden sonra Postahane 

caddesi Devrim ilk okulu karşı· 
sında Esen apartımanmda 7 numa
rada hastalarını kabule başlamış-

' tır. felefon: 3549' 3-6190 

Diş tabibi 
M.AZİZTUNC 

Pazardan maada her gün hastaları. 
nı kabul ve tedavi eder. 

Adliye sarayı yanında Sarraf Hak-
kı Apartımanı No: 1 3-5645 

Cemal Bürün 
Yarın saat 15 den itibaren 

ANKARA PALAS salonunda 
ELBİSE ve ŞAPKA modellerini 
saym müşterilerine gösterecektir. 

YENİ 

7 - 11 - 193 

• 

• 

an va 
• 

Güzel diş İstiyenlerin macunudur. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ -
~ANKARA PALAS -= ~ 
5 7. 11. 937 den itibaren ~ 
~ ~ = ~ 
§ Her pazar ~ = ~ 
§Avrupadan getirtilen yeni artistlerin de ~ - ~ § iştirakiyle ~ = ~ ~ - Dansh çay ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

SİNEMALAR HALK 
BU GUN BU GECE BU GECE 

rraid Astaire ve Gingers Roger'ıi.n en 
muvaffak eserlerinden 

VALS DALGASI · 
Bol müzik - Dans - neşe ve kahkaha 

Ayrıca - General Metaksas'm 
Türkiye'ye gelişi 

Mady Christians - Fransis Farmer ve 
Joel Mac Crea tarafından 

temsil edilen 

MEŞ'UM KADIN 
Ayrıca - Dünya haberleri 

Gündüz: YOREL HARDİ ve ikizleri 


