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Yar1n 

Fikir ve sonat 

i Vekiller heyetinde verilen kararlar 
İstanbul ıehrinin 

pldn ve maketlerini 
seyrederken . 0 • 

- Yeni plan öniinclc bir rcportaj -

Şehirci-mimar B. Prost tarafından 
tanzim edilen İstanbul nazım planl~rı 
ile maketlerini tetkik buyuran Atatur-
1:Lın bunların esaslarını takdir v~ tas· 
vrn etmiş olduklarını ~ğren~·n·· ıstan
bu11ular ve büyük şehrın butun hay
r..ınları onun istikb;.ılde nasıl bir şekil 
aıacaa;nı elbette merak ettxıişlerdir. 

- Yarınki İstanbul nasıl olacak~ . 
- Yarınki lstanbul artık şe~irc~lık 

sanatının mürakabesi altında ınkış.af 
e .. ~ .. ı.:1<, tabii üstünlüğünü, umran eser
leriyle tamamlıyacaktır. Artık, 1stan
bulda planh bir inşa başlı:>:'acak, ve bu 
aa: lstanbulun medeni şehı~ olarak ek-

1 
. ·n gı'derilınesine hızmet ede

sıi< erını 

cektir. . ·1 
İstanbul üzerinde hıç tayyare ı e 

d . · ıni? Maketleri tetkik etmek gez ınız w •• • • 

böyle bir gezinti yap.maga __ mın:avı gı-

lan bu uzun meydanın sonunda 120-
150 metrelik cumhuriyet abidesi yük· 

selmektedir. 
Gene geri dönelim ve bu sefer E-

minönü meydanından başlıyan üçüncü 
caddeden çarşı kapısına doğru çıka
lım. Bayazıd meydanı Kumk.ıpı ta
raflarında genişlemiştir. Buradan La
leli ve Aksaray meydanına gidilmek
te ve oradan ayrılan bir yolla Fatih
te Atatürk bulvarına erişilmektedir. 

Bu civardan uzaklaşmadan haber 
verelim: Bayazıd'da bir üniversite 
mahallesi kurulacaktır. Spor sahaları, 
yani gençlik parkı Guraba hastahane
si ve Yenibahçe taraflarındaki geniş
liklerde kurulmuştur; Surun ötesine 
geçersek burada İstanbulun modern 
ipodromlarında güzel at yarışları 
seyrederiz. Proat tarafından yapılan Istanbulun imar planı 

Üsküdar su 
şirke i artlk 
bize geçti 

lımlr telef on ılrkell 
temamen satın ahndı 
icra Vekilleri Heyeti bugün (dün) 

başvekil Celal Bayar'ın reisliği al
tında toplanarak, 

1 - Üsküdar - Kadıköy su şirketinin 
mübayaası mukavelesinin tasdiki, 

2 - lzmiı· telefon şirketinin mübayaa
sına ait mukavelenin imza salahi· 
yeti, 

3 - Avukatlık knnun layihası, 
4 - Rize'nin Hopa kazasının Erhezi 

köyündeki simli kurşunla karışık 
çinko madeni imtiyazının feshi, 

(Sonu 4 iincü sayi;ıda) 

b~dir: İstanbul tepecıkler uzerıne ~u
rulmuş, girintili çıkıntılı'. ~eı: ~enız
den gelindiği zaman kendını b~tun ~e· 
yetiyle seyircisine arze~n bır şehır-
dir. d d 

İstanbula Avrupadan, A_s~a a?, e· 
nizden ve karadan gelinebılır. B1~, A· 
nadoludan gelip Köprüye yanaştıgınu
:n farzederek yeni İstanbulda hayali 

bir seyahat yapalım. . 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Ata türkün 
Majeste Kıral Faruka 
hediyeleri 

1 Hong - Kongta ingilizler 
sıkı tedbir ahyorlar 

İstanbul tarafına geçiyo~uz: . Yenı 
. . .. ündeki bütün o cüce bınalar 

camım on f' A 

yLkılmış, türk mimarisinin bu ne ıs a-
bidesi meydana çıkmıştır. • 

Eminönü geniş bir meydandır kı so-
lunda sahili takib ederek ~rayb~rn~
na ve ilerisinde - Yeni camım Hunkar 
~)!f;I! msrdiyenlerinip k~n~ından 
Ç

. "li köşk istikametine ve nıhayet aa-
ını .. . 'h 

w da da Silleyınaniye camıını mı ver 
;~~arak Divan yolunda, nihayet bulan 

üç cadde başlıyor. . 

Kahire, 19 (Hususi Muhabirimiz
den) - Majeste Kıral Birinci . Faruk 
dün Kubbe sarayında Bolu mebusu 
B. Cevad Abbas Gürer'i huzurlarına 

kabul etmişlerdir. Bu kabul esnasın

ltan "'aa'iiil'iır:büıü'n~uŞıa;:'dı;. • · ·' 
B. Cevad Abbas Gürer, Majeste 

Kırala Bn. Safinazla evlenmeleri mü
nasebetiyle Atatürk tarafından gön
derilen değerli hediyeleri takdim et
mişlerdir. 

l_ ......... --····"''""'"''"'"'l 
GÜNDELiK ........................................................ 

Saadôbat paktı 

Bunlardan soldakine sapars~, ş1?.1-
dilik yerlerinde kalacak ol~n ~~rut 
antrepolarının üzerin~n bır ~opru g -
bi yükselen korniş yolunu takı~ e.d~rek 
Sarayburnunda, - Prostun tabırı ıle -
dünyada bir eşi daha bulunmayan pa
noraınayı da seyrederek, ~ar.km kena
rından geçip Yenikapıdakı ıımana ka: 
dar gidebiliriz. Yenikapı limanı eskı 
bir tasavvurdur. Fakat J>rost da bu ta: Kemalist Türkiyenin barış politika

savvuru yerinde bulmuş ~~~~~:i ıı, yeni ve genç milli devletin ilk ~u~~ 
"demiryoluna bağlı ve genı · .. duğu günden beri açıkbr, samımıdır 
mümkün bir liman yapılmasına musa- ve hiç kimsenin aleyhine değildir. Bu-
id yer demiştir. b. mın ba,.bca iki sebebi vardır. Birisi, 

,, d . doldurulacak, ır es- "' 
Burada enız derek ve Atatürk devrinin bir büyük maddi ve 

planad istasyon binaları, men manevi incayı gerek trük milleti gerek 
. k Anadolu yakasına "' . saıre yapılaca v~ b adan kal- insanlık için temsil eylemesı; ikincisi 

işliyecek olan ferıbot da ur de, Kemalilt Türkiyenin bütün millet· 
kaca.ktır. al • Bu lerin haklarına ve istiklallerine taraftar 

Burada bir parantez a~ :=~a ve bulunmasıdır. 
tasavvurun tahakkuku genış z kt' Genç cumhuriyetin milletler ailesi 

tavakkuf edece ır. ~ ·· k d büyük sermayeye . . ka- arasına kablışı anından bugune a ar, 
İstanbulun liman işlennı, ~ z;manabat- hangi milletlerle yahud hangi barış 
dar, limanın bugünkü yer~ ~·/e eden kombinezonları ile tema&a geldikse, ~
ta yeni masraflar yapar h lıdar ,i ı•çt ve müıbet görüşümüzden hiç bır 

d r? Şu a e, ye1 r" · Ik b. rw· başka çare var mı ı T r y feda etmeıniıizdır. Ba an ır ıgı 
limanın kati surette kabul. el~ı ıp gke 1: ıe on Saadabad paktı bunun en elle tu· 

. . . kad r eskı un.an u ve ı . . 
çekleştırılrnesıne . dahili illti· tulur delillerıdır. 
lamlacak, ve sonra, şe.hrınl kt r Son günlerde Kamutayın yüksek 

. e tahsıs o unaca ı . B la yaç~arı~ı ta~ın lanadı üzerinde tasdikinden geçen ve Dış akanımız 
Şımdı Yenı kapı esp . K rmızda d t emleket1er bakanlt\rı arasında 

d 
. af a bakıyoruz. arş os m . ·ı 1 S d 

urup ıç tar A 'h b 1 diye pat· t l raflar çekilmesıne vesı e o an aa -
Atatürk bulvarı ta Fatı edae biraz sa· Aebgd ktı lran - Afgan. Irak ve bizim 
k k d itmekte ve ora a a pa ' B kt 

ma a ar g At türk - köp- da akdolunmuştur. u pa ın 
w k 1 Unkapanı - a aramız d .. ga ıvrı ıp d". annen çok tehlike göster ığı ve 
...... bulmaktadır. uny ı ld v b" d . rıısunu . . 

1 
'bi büyük k harblara ıahne o ugu ır evır· 

V
.. ddakı şıryan ar gı , gerçe . d b 
ucu "d e eden geniş d dört dost milleti bır ara a ve arıı 

h 1 ·n hayatını ı arn e, d" d" •. ~ ır erı erden biri olan bu bul- ülküsü etrafında toplaması, or unun 
ve uzun c~ddcl r anı yapildıktan de barışı yüksek bir değer olarak tam
var • Yenıkapı 1 ım alnız memleket- d klarına olduğu kadar, bir millet ıami
s 1stanbu un y . ı . b k onra • . 

1 1 münasebetlerın- mi ve hakiki bır surette arı,ı ıevece 
le d gwil cıban a 0 an l b h e '. . b" ol oynıyacaktır. ve buna inanacak o ursa, u ususta 
de e~em~yetlı ~r reket nnktaınıza dö- yalnız kalmıyacağına da bir delildir. 

~ımdı g_e~: .. a~eydanından Çinili Türkiye, bütün komşulan ile, hu· 
n~lım. E~ınon~derken sağa kıvrılrp nun haricinde olmnk ilzeı·e de bütün 
koşke dogrud gı miini mihver alarak milletlerle, her hangi bir ihtilafa imkan 
Sultanab,rne ca · b · 1 k · . kmakta olan bır aş- bırakman.asını seven bır meme ethr. 
Dıvan yoluna çı o· an d w 'h" 

dd 
· takib ediyoruz. ıv Fakat 0 nisbette de, yaşa ıgımız tarı ı 

ka ana ca eyt d kı;ıda · · hd dl • · "d 
1 d 1 Sultanahme par • anın tehlikelerını ve te ı ennı mu -

yo un an eve bT · • Es- • · d .
1 

. e doğru baka ı ırız • . riktir. Barı§a olan sevgı \ie ınanını na· 
k~r~p ~ erı~n dibindeki bi;tün bın~- sıl Saadabad gibi ahidlerle teyid etme-

1 
ı ıpo ~om kı" ziraat nezareti, şımdı- sini severse kendi varlığını b!lşkalarma 

ar, yanı es · yıkılmış, ' k d 
ki sanatlar mektebi ve saıre M saydırmanın şartı olan kuvvet ve u • 
Sultanahmed meydanı uzamış ve ar retle de o nisbette mücehhezdir. 
mara üzerine adeta geniş bir pe~bc:r~ Saadabad, dört dost devletin barış 

. . k rşısında trı un .. 1 b" "k d açılmıştır. Canııın a . 1 · bu ahlakını gösteren gu:ze ır vesı a ır. 
.. .. id resım erı - d" ler vardır. Butun geç . d v u inen Onun başarılmış ve Kamutayın tas ı-
k Sahıle ogr - d k rada yapılaca tır. . duvarlariyle ı kinden geçmiş olmasın an ço memnu-

. ·· · de tahkım 
arazı uzerın • . rek nihayet bu- nuz. 
bir çıkıntı teşkıl ede 

tının sulh 11rtları ıudır : 

Toprak bütünlüOüne ve hôkimiyet 
bnk loJll!u'to rio~1ot o+mok~--=--~-• KaJ,,;,."' kr.izi • -4/lMnJa bunalmış olan B. Heryo 

cevab yetiştirmeğe çal~ıyor 
Hong • Kong, 19 (A.A.) - lngiliz deniz kuvvetlerinin başku

mandanı bütün İngiliz ticaret vapurlarrnın zabitlerini, deniz mü
dafaa d~rslerin~. takibe davet etmiştir. Bunlar umumi tabiye, işa
re~, denızaltı hucumlarına karşı müdafaa, hava hücumuna karşı 
mudafaa, gaza karşı korunma ve topçu ateşi dersleridir. 
Bu tedbir burada, japon dahi

liye nazırı amiral Suetsugu'nun 
beyanatı sebebiyle, heyecan u
yandırmıştır. Hatırlardadır ki, 
japon hükümeti bu beyanatı red
detmittir. 

Japonlar Çinin cenubunda 
taarruza Kcçecekler mi? 

Londra, 19 (A.A.) - Japonların 

Hong-Konk-Kanton yoluna taarruz ede 
cekleri hakkındaki haber henüz teey
yüd etmemiştir. Diplomatik mahfill· 
ler bu havalideki japon kıtaları yal
nız Çin arazisi dahilinde hareket et
tikleri takdirde İngilterenin itiraz 
etmeğe hakkı olmıyacağını beyan et
mektedirler. 

(Sonu S inci sayfada) 

Pekinde japonlarrn kurduğu 
Çin hükümeti azası 

ANKARA BORSASININ AÇILMASI 

lstanbul borsacıları 
Memnunluklar1nı bildirmek i~ln 

bir heyet gönderdiler • 

lstanbuJ borsasının üç sene müddetle kapatılması ve Ankara. 
da bir borsa açılması hakkrndaki hükümet kararının alakalı mah
fillerde büyük bir memnuniyetle k~rtılandığmı haber vermiştik. 

lstanbul borsacılan bu memnunıyetlerini ve şükranlarım bil
dirmek üzere şehrimize bir heyet göndermitlerdir. 

A centalar Birliği genel sekretPri B. 
Nedim Akçer ve borsa acentalar bir

liği reisi B. Fuad Çeltik 

Heyette bulunan menkul kıy
metler ve kambiyo borsası acen
talar birliği genel sekreteri B. 
Nedim Akçer ile borsa acentalar 
birliği reisi B. Fuad Çeltik seya
hatlerinin sebeblerini ve karar 
hakkındaki duygularını şöylece 
anlatmışlardır: 

" l - stanbul borsa acentalan birliği 
ve borsa mensubları tarafından borsa 
nm An.karaya nakli dolayısiyle mem
nuniyetimizi hükümetimize bildirmeğe 
geldik. Bu vesile ile Maliye vekaleti 
ile temas ederek bu nakil keyfiyeti 
hakkında irşadlarından istifade etmek 
ve bazı temennilerde bulunmak eme-

( Sonu 4 üncü sayfada) 

B. Şotan yeni kabinenin 
proğramını anlatıyor 

Satcı partiler bttktımete itimad 
hususunda henüz karar vermediler 

Paris, 19 (A.A.) - B. Şotan, Elizeye 1 

gitmeden önce, gazetecileri Matignon
da toplıyarak şu beyanatı yapmıştır: 
"- Bu uzun ve nazik buhrana niha-

yet vermeğe muvaffak olduğumdan 

dolayı bahtiyarım. Azasını cumhur 
başkanına takdim etmek üzere oldu· 
ğum hükümeti ağır vazifeler bekliyor 
ve bu vazifeleri hem milletin seçimde 
gösterdiği arzuları yerine g<'tirmek, 
.hem de bu arzuları milli selamet icab-

( Sonu Sinci sayfada) 

İngiltere · İrlanda 

görü~meleri kesildi 

lrlanda Başbakanı B. dö Valera 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz - !rlan· 
da görüşmelerinden sonra bugün aşa
ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

(Sonu S ıı i sayfada) 

Sadabaf paktı dolayı siyi e 

Dr. T. R. Arasla 
Feyiz Muhammed 

Han arasında 
telgraflar 

Sadabad paktının B. M. Meclisin
ce tasdiki münasebetiyle Dr. Tevfik 
Rüştü Aras ile Afgan Hariciye nazı· 
rı arasında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmustur: 
Ekselans Feyiz Muhammet Han 

Afganistan Hariciye Nazırı 
Kabil 

Türkiye B. M. Meclisinin müsta
celiyet karariyle bugünkü celsesinde 
Sadabad paktını ittifakla tasdik eyle
diğini ekse!ansım:ın ıttılama arzet· 
mekle mübahiyim. 

Bu mesut fırsattan büyük bir se
vinçle istifade edcı ek sadık dostlu
ğumun tcminntını ve Sadabad paktı
nın iki memleketimizi birleştiren kar
deşçe dostluk bağlarını rlaha ziyade 
kuvvetlendirmesi hususundaki dilek
lerimi ekselansınıza tekrarlarım. 

Tevfik Rüştü Araa 
Ekselans Tevfik Rür.tü Aras 

Türkiye Hariciye Vekili 
Ankara 

Sadabad paktının Türkiye B . M. 
Meclisi tarafından tasdikini bana liit· 
fen bildirdiğinizden dolayı ekselan
sınıza hararetle teşekkür ederim. 

Ben de bu paktın Afgan milli mec
lisi tarafından ittifakla tasdik edil
diğini ekselansınızın ıttdaına arzet. 
mckle mübahiyinı. 

Sadabad paktının iki dost memle
ketimizin arıısındaki kardeşçe bağlan 
bir kat daha teyit etmesini candan 
diler ve en samimi hissiyatımı arzey
lerim. 

Fayiz Muhammet (A.A.) 



..ıı•············································································ . ~ . . 
: . . GÜNÜN 

. 
iÇiNDEN E 

• • 
"'·············································································,: 

Yeni terimlerimiz 
Kültür Bakanlığının bastırıp mekteblere dağıttığı yeni terimleri 

Güdbetiği ile birlikte bizde gazetemizde neşre devam ediyoruz. 
Bu terimlerin Osmanlıca, Fransızca ve Türkçelerini yan yana gördü

ğümüz zaman, yıllardan beri çocuklarımıza ne türlü hacivat lehçeleri 
öğretmİ§ olduğumuzun daha iyi farkına varıyoruz. 

Meseli §U çetrefilliklere bakınız : ''Mesturetülbüzur'', "Meftunetül
kavaim", ~•Mucibei helezoniye", ''Mucibei unkudiye", "Müş.tiye", "Mü .. 
cehhezei maiye0

, "Müteferrikul vüreykatı tüveyciye'', cıNebati zatilbü
zur", "Nüvei müvellide" v. s. v. s. 

Halbuki bunların bugün kararla§tırılan kar§ılıklarmdaki se
vimliliğe, ahenge, kolaylığa ve mana kavramını, en zor - beğenenlere 
bile beğndirbilirsiniz : ''Kapalı tohumlular'', ''Karga üzümlri",. "Bur· 
ma kömey", ''Kömey0

, "Tarak otları", HKurbağa lokmaları'', "Ayrı 
yapraklı tümecliler", 44Tohumlu bitkiler", "Uretken ev.in". 

Bu yeni terimleri her gün biraz daha talebelerine öğreten öğretmen 
arkada§larımız, bunlan çocuklarımızın çok bildik, çok yakın bulduk
larını söylmektedirler. 

Türk dilini Avrupadaki arkadaşlarına e§it bir bilgi ve kültlir dili ya
pabilmek İçin bir takım anlamların böyle esaslı terimlerle dil bünye· 

sine çıkılması bir zaruretti. Yarı yolundan fazlaaını alını§ olan bu hamleyi 
tamamladığımız gün, artık yeni kamusumuzu, yeni kitabi.arı .. 
mızı yazmağa da sıra gelecektir. 

Bir öğretmen • gazeteci sıfatiyle bu fıkrayı yazarken bir taraftan 
seviniyor, fakat bir taraftan da üzülüyorum. Çünkü hala, gazetecilik 
mesleğinde sık sık geçen kelime ve terimlerde türkiynin bir avuç ga· 
zetesi arasında bir kalem ve dil birliği yoktur. 

Meseli, non.intervention kelimesini ele alınız. Buna ne güzel bir kar· 
tılık bulunmuştu : Karı§mazlık. Fakat hala, bir çok arkada§larımız, 

koca izafet esresiyle birlikte "ademi müdahale" terkibini kullanmak 
i.detini bırakamamıtlardır. 

Sonra son zamanlarda adı çok geçen "Colonie" kar§ılığı olarak mıı.
na, delalet ve ahenk itibariyle en güzel bir kelime dilimize girdi : Sö
mürge ! Fakat hi.IA, gazetecilerimiz, müstemleke aıağı, müstemleke 
yukan gidiyorlar. 

Gazetecilik de medeni bilgilerin bir kolu olduğuna ve bu kolun da 
bir takım terimleri bulunduğuna göre bu işi bir karara bağlasak fena 

nıı ederiz ? - N. ART AM. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 

doyurabilirsiniz 

Kuruçeşmedeki petrol 

depo)arı hakkında 

bir dava 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Kuruçeş· 

Aşağıda isimleri yazılı hamiyetper- mede AliVafi veresesi asliye birinci 
ver yurddaşlar, fakir talebeye verdi· hukuk mahkemesine müracaat ederek 
ğimiz sıcak yemek masrafına kar· deniz kenarındaki Standard petrol 
gılrk olmak üzere isimleri hizalarında kumpanyası aleyhine bir zarar izalesi 
ki mikdarda yardımda bulunmuşlardır. davası açmıştır. 

Bir kısım yu~ddaşlar da kurumumu· İddiaya göre depolar hem kendileri-
za telefonla ıı:urac~at •.d~rek yardım· nin sıhatlerini bozmakta, hem de gaz, 
da bulunmak ıstedıklerını, paranın a- benzin gibi parlayıcı maddeler bulun
lınması hususunda kendılerıne kolay· j duğu için o civaroa teiı1ike doğurmak· 
!ık gösterilmesini istemektedirleı. Ku· tadır. 

rumumuzun bütün dükkanlarda kü- Ehi" k f h t" b .. t k"kl · ı vu u eye ı ugun et ı erı-
çük yardım kumbaraları vardır. Bu ni yapmıştır. Raporunu yakında mah· 
yurddaşlar kendilerine en yakın olan kemeye verecektir. 
bir dükkana giderek vermek istedikle· 
ri bu parayı kumbaraya atabilirler. 

Yemek parası gönderen 
zevatın isimleri 

Gira Kr. 
3 B. Kemal Öçlü 
2 Sümerbank Muhaberat şefi 
2 05 Canlılık ilk okulu talebeleri 
5 B. Sadri Aka Ankara Em. Md. 
2 B. C. Göre! Emlak bankası U. 

Müdürü 
1 B. Sadettin Sırrı bakkal Hal. 

No. 28 
1 Bn. İhsan Dr. B. Osman Tem

zer eşi 

İstanbul ticaret 

odasında 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Ticaret 

odası meclisi bugünkü toplantsında o· 

da idare heyeti reisliğine deniz yolları 

müdürü Sadettin Sevimi seçti. Oda 

borsada muamele yapan iki simsara 
para cezasr verilmesine karar verdi ve 
gümrük ihtilaflarını halletmek üzere 
eksperleri intihab etti. 

uı:us 

Rakamlarla Türkiye Ankara halkevi çalışmaları JAPONYA İLE 

TİCARETİMİZ 
Türk • japon ticaret anlaşması 

hakkındaki izahnamenin ikinci kıs
ınma yeni hükümler ilave edilmiştir. 
Bu hükümlere göre anlaşmaya tevfi
kan Japonyaya ihraç edilmiş olan 
türk malları mukabilinde, bunlara aid 
menşe şehadetnamesinin japon güm
rük makamlarınca damgalanmış B 
nüshasının gümrüklerimize ibrazın· 
da aşağıdaki esaslara göre idhalat ya
pılabilecektir. 

Okuyanlar- okumıyanlar Halkevi ikinci mekte 
vazifesini hakkile görüy 

Japonyaya türk malı ihraç etmiş 
tüccar, ihraçtan sonra menşe şehadet~ 
namesiyle ihracat beyannamesinin 
tasdikli suretlerini ve takas tetkik 
heyetinden alınmış olan kıymet şeha
detnamesini, konişmentoyu, malın 
Japonyaya doğru sevkedilmiş oldu. 
ğunu bildiren ve anlaşmadaki nümu
nesine uygun Japonyanm Ankara se
fareti mektubunu, türk menşe şeha
detnamesinin japon makamlarınca 
damgalı B nüshasının malın sevk ta
rihinden itibaren beş buçuk ay için
de Ekonomi Bakanlığına verileceği
ne dair asgari: 3 milyon lira sermaye. 
li mill! bir bankadan alınmış teminat 
mektubu Ekonomi Bakanlrğına gön
derilecektir. Bakanlık bu vesikaları 
tetkik edecek usulüne muvafık bul
duğu takdirde, mukabil ithalatın ya· 
pılması hakkındaki müsaadesini güm
rük ve İnhisarlar Bakanlığına bildL 
recektir. 

Çocuk esirgeme 
kurumunun yardımları 
Çocuk Esirgeme kurumu genel mer

kezi tarafından 1.1.1938 tarihinden 16. 
1.1938 tarihine kadar 15 gün zarfında 
(2294) çocuğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 164 hasta çocuk ve anne 
genel mel1kezin polikliniklerinde ba
kılmış ve tedavi edilmiş.tir. 

1214 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından hergün 112 çocuğa 
süt verilmiş ve 15 günde yekun olarak 
845 kilo bedava süt dağıtrlmıştrr. 
Yardım için genel merkeze baş vu

ran 8 yoksul yavruya para yardımı ya
pılmıştır. 

Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz çocuklar için genel merkez .. 
de açılan aşhaneden hergün (540) ço
cuğa sıcak etli öğle yemeği verilmek
tedir. 

İki fakir aileye 60 kilo bulgur veril
miştir. 

Kur.umun ICcçiörcndcki .A.tta:ıh.ı.c:\JtJ
m görünüz. Dikkat ve şefil<atle bakılan 
yurd yavrularının sağlıkları ve neşe· 
leri sizi sevindirecektir. 

Denixbank idare meclisi 

gelecek haftaya· 

kuruluyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Deniz

bank umum müdürü Yusuf Ziya Öniş 
bugün mahall! tetkiklerini bitirdiğini, 
teşkilat hazırlıklarına başladığını, bir 
haftaya kadar idare meclisinin tama
men kurulmuş olacağınr, muavinlerin 
de bu hafta içinde seçileceğini söyle
miştir. 

Ankrra tehrinin içinde ya§ayan 
122.720 vatandaştan 7 ya§ında 1072 
erkek ve 1079 kız vardır. Erkekler
den 300 ü, kızlardan 24 7 si okuma 
yazma biliyor. 

Milli kültür müesseseleri dışında 

büyük halk yığınları için ikinci bir 
mekteb olmak üzere kurulan halkev
leri bu maksada tamamiyle yaklaşmış 
bir vaziyettedir. İlk açılan evler, ye
ni açılanlara müsbet çalışma ile elde 
edilebilecek faydaların neler olabile
ceğini güzel örneklerle gösterecek bir 
haldedirler. Ufak ve büyük şehirleri· 
mizde, kasabalarımızda halkevleri, her 
şeyden evevel, bir sosyal varlıktırlar. 
lnsan evlerdeki kaynaşmaları gördük
çe yarma daha güvenle bakıyor; gu· 
rur ve iftihar duyuyor. 

şına bir hadise olmaktadır. Geç 
konser verilmiş ve bu konserle 
Ankaralı dinlemiştir. Muhtelif 
zularda verilen ilmi konferarı 

sayısı da beşi bulmuştur. Konf 

Şimdi ya§ nisbetini biraz yüksel
tiyoruz : Ankara ıehri içinde yaıa
yan ve yaşı on bir olan 906 kızımız
dan 770 şi okuma yazma bilmekte
dir : Bilen nisbeti yüzde 85; bil
miyen nisbeti yüzde 15 ••• 

Birde erkek çocuklarımıza bakı· 
nız : On bir yatında 987 yavrumuz 
var. Bunlardan 887 si okuma yaz
ma biliyor. Yani yekunun yüzde 
89.9 zu •.. Bilmiyenlerin sayısı yüz
dür. Yekunun yüzde 10.1 ri .. 

On bir ya§, cumhuriyetten genç
tir. Bir de size, gene Ankara ıehri· 
nin içinden olmak üzere, imparator· 
lukla meırutiyet devirleri çocukla
rının okuma yazma derecelerine aid 
iki misal verelim : Ankarada 45 ile 
49 ya§ arasında 3042 erkek vardır. 
Bunların 1870 ti okuma yazma bi
liyor, 1140 ı bilmiyor. Nisbet, yüzde 
62.5 dir. Gene ayni yaf haddi ara
sında 2098 kadın vardır. Bu mikda
rın 481 ri okuma yazma biliyor, 
1555 §i bilmiyor. Yüz kadından, 
'1'4.1 ri cahildir. 

İmparatorluk devrine rastlayan 
nesil daha bedbahttır : 65 • 69 ya§ 
arasında olan 461 erkekten 291 ri 
yazma okuma bilmiyor. Bu yaf had
di içinde olan 5 77 kadından 541 ri 
cahildir. Yüz kadında 9:J.8 zi oku
ma yazma bilmiyor. 

Hayata gözler.ini cumhurjyetten 
aonra açan nesilde yazma okuma 
ni&beti yüzde doksanı bulmu§tur. 
Yeni neslin sayıaı, memle·ket nüfu .. 
sunun büyük kısmını alınca bir ye
ni rekor yapacağız. Ki bunun adı 
Kültür Türkiyesi olacaktır. 

Denizli nafia müdürlüğü 
Zonguldak nafıa müdürlüğü başmü

hendisi Zekai Denizli nafia müdürlü
ğüne tayin edilmiştir. 

Yeni posta telgraf ve 
telefon merkezleri 

P.T.T. umum müdürlüğü Kocaeli 
vilayetine bağlı Derince ve Çoruh vi
layetine bağlı Kuvashanede P.T.T. 
merke~i açmıfitır. 

~nnı,_E'.: doğ.is•rıo. D.,.. T TnP.r"tr ..... 1--.ı. 

şunlardır.: 

Muğla vilayetine bağlı Ahının yeni 
ismi Yatağan, Ulanın Gökova, Mani· 
saya bağlı Akhisarın yeni adı Pamuk
ova, Tunceli vilayetine bağlı Plümür'
ün adı Plümer olmuştur. 

Köy çalışma progmları 
İç Bakanlık, köy çalışma program

larının hazırlanması hakkında vali
liklere yeni bir emir göndermiştir. 
Bakanlık bu emrinde köy idareleri
ne, köy karPJ.nu ile verilen vazifeler
den nüfus esasına göre 1938 yılında 
programlara alınacak köy vazifelerin
den mecburi: ve ihtiyari olanlarını 

ayrı ayrı tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Elimize ara s ıra halkevleri tarafın~ 
dan çıkarılmış dergiler, broşürler 
geçmektedir . .i:>u dergı ve broşürlerde 
bu sosyal kurumun çalışmalarına aid 
vasıtaları dikkat ve aldka ile okuyo
ruz. Çoğu gözümüzün önünde olan ve 
yapılan bu işler halkevlilere ö;;ünme· 
ğe hak verecek kadar kıymetlidır. 

Mesela, görüyorsunuz:.... Halkevi· 
ne bir yılda 300 bin yurddaş gelmiş

tir. Digerine gelenlerin. sayısı yarım 

milyonll geçmektedir. 
Bir çok kimseler bu rakamları ha· 

yal! ve gelışi güzel bulmaktadrrlar. 
Bu yurddaşlar gibi, bizzat tetkik et• 
:neden önce bu rakamlar üzerinde biz
de duruyorduk. Nihayet, birinci ka
nun ayı içinde Ankara halkevi çalış· 

malarını günü gününe ve yakından 
takibederı bir arkadaşrmız vaziyeti ay
dınlattı. Gördük ki halkevleri yazılan· 
ların çok üstünde bir varlıktır. 

Birinci kanun içinde Ankara Hal
kevine gelenlerin sayrsı 36,757 dir. Bu
nun 4.990 nını inkilab, irıgilizce, fran· 
sızca, almanca, müzik, resim ve hey~ 

kel derslerine gelenler teşkil etmekte· 
dir. Yedi inkilab dersinde bulunan 
gençler 4300 dür. 

Ankara yüksek mekteblerin son sı
ıııf talebe mevcudu600 küsür olduğuna 
göre neticeyi kolayca hesabedebilir
siniz. 

Gene 36 bin rakamının içinde kız 

erkek türk gençliğinin beden terbiye. 
si faaliyeti vardır. Birinci kanunda 
erkeklere 18 kadınlara 19 ilme!! beden 
terbiyesi dersi verilmiştir. Ayrıca bu 
kısmında eskrim, güreş çalışmaları ol
muştur. Atatürk'ün Ankaraya geldiği 
gün yapılan büyük kır koşusu da bun
lar arasındadır. 

\.l 'C" !s-C l.l O. f ucuza.-... ;s J 

verilmiş, 3 düğün yapılmıştır. Göste
rit kolunun temsilleri on birdir. Ama .. 
tör gençliğin haftaya üç temsil sıkış
tırabilmesi bir muvaffakiyettir. Tem
sillere gelenlerin sayısı 9200 dir. E
ğer halkevinde verilen temsillerden 
birini seyretmiş iseniz. her temsil için 
verilen 614 rakamını da az bulacaksı-
nız. 

Bu temsillerden başka konferans 
ve diğer edebi parçalarla beraber ay
rıca iki temsil daha verilmiştir. Kubi
lay'ın ölümünün yıldönümü kutlan
mış, salonlarda Gaziantebliler, türk 
maarif cemiyeti, sümer bank mensup· 
!arı, kayakçılar toplanmışlar ve bir de 
meyva gecesi yapılmıştır. 

Halkevi konserleri şehirde başlı ba· 

!ara gelenler 2400 kişidir. 
Halkevi çalışmaları içinde Ç 

!ara oynatılan Karagöz de vardır· 
natı!an bu Karagöz bizim ço< 
ğumuzda seyrettiğimizden baııl 

bir şekil almış ve Halkevi çocU 
için yeni bir mekteb olmuştur. 
evi Karagöz oynatan zata mev 
nr kendi vermektedir. İçtimai, 
ve kültürel bahislere aid olan bu 
zularr, mahir bir zatın elinde, 
göz ve Hacivad konuşuyorlar .,e, 
cuklar kahkaha ile gülerken yen1 

çok şeyler öğreniyorlar ... 
Geçen ay yedi yüz kişiyi bir 

toplayan bir terbiyevi film göı 
miştir. Gene konserle beraber 
bir sinemada gene yedi yüze ya 
Halkevliyi bir araya toplamıştır. 

Memleketimizde az kitab okuJI 
ğunu ve bilhassa okuyanların sa 
az olduğunu söyliyenler Halk• 
gitmelidirler. Ankara Halkevi bir 
mum! kütüphaneden mahrum O 

Ankaralılar için bu ihtiyacı gider _,ı 
yer olmuştur. Birinci kanun ayııır 
Halkevi kütüphanesine pek çoğu f 
lehe olmak üzere, memur, mual 
subay, çiftçi ve serbest meslek adıl 
!arından 4149 kişi gelmiştir. Bu ıt 
kam yukarda verdiğimiz 36.757 ye il 
hil değildir. 

Halkevinin içindeki bu faali~ 
dışardaki hareketleri de ilave e;;ı,ıı 
Jazımdır. Halkevi Ankara kahveleri' 
de projeksiyonlu konferanslar ~ 
mektedir. Köyde çalışmalar ise ~ 
vam etmektedir. Mekteblerde çoc,; 
!ara ders mevzuları dahilinde sioeıı' 
!ar gösterilmektedir. Bütün bunlşıı 
kaydettikten sonra sosyal yardım ~ 
mitesinin birinci kanun 1937 deP 
yardımlarını yazıyoruz: 

233 ü Halkevinin polikiliniği.ı1dl 
muayene edilenlere ve 30 u şube!" 
bağlı arkadaşların hariçte muayeııl 
ettiklerine aid olmak üzere 263 yal 
dıma muhtaç lı,astanın reçeteleri kO' 
mite hesabına yaptırılmıştır. i 

2000 parçası eğitmenli köy okul'. 
lar~r:ı~ ~~i~ taleb:ıe:~ne ol~k uıı 
muhtaç talebeye 7384 parça okuıJ 
levazımı 4fevzi edilmiştir. 

39 yardıma muhtaç talebeye yalı 
yemek, okul masrafı gibi ihtiyaç!atl 
için para yardımı yapılmıştır. 

Dört muhtaç komiteden para yaJ• 
dımı görmüştür. 

Komitenin Halkevinde açmış 01' 
duğu çocuk okuma odası faaliyetiıı' 
devam etmiştir. 

Halkevinde 

Prof. Dr. Ernst vol'I 
Asterin konferansı 

1 B. Adli Okuldaş, Gümrük V. 
müsteşarı, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Ankara Halkevinin dave.ti üze~ 

ne Ankaraya gelecek olan, İstanb 
Üniversitesi Belsefe tarihi Ordinat' 
yüsü Profesör Dr. Ernst von Asi~ 
22 ikincikanun cumartesi saat ı 1.3 
da (Cihan görüşünün esas şekilleri) 
mevzuu üzerinde Ankara Halkevi 9' 
lonunda bir konferans verecektir. 

ı 50 Bn. Türkan 

1 B. Kemal Irmak istasyon ha!'e
ket memuru 

1 57 Ankara İltekin ilk okulu tale
beleri 

15 Bakkallar cemiyeti 

~ B. Edip Servet, Gümüşhane 
saylavı 

5 B. Nazmi Topçu oğlu, Aydın 
say lavı 

1 25 Bn. Münire Aydoslu 

5 B. Abdullah Azer, Yenişehir 
Atatürk cad. Yener apartıman. 

52 37 Yekun 

Çay yetiştirmek için 
Ziraat Bakanlığı halkımızın tabii 

ihtiyaçları arasına girmiş bulunan 
çayın memleketimizde yetiştrilmesi 

ni temin edecek bir kanun projesi 
hazırlamaktadır. 

Muğladaki fidanlık 

inkişaf ediuor 
Muğla, 19 (A.A.) - 1937 yılı için

de yalnız Muğlada 87 evlenme olmuş· 
tur. 

Muğlada geçen yıl kurulan fi. 
danlık gün geçtikçe inkişaf etmekte. 
dir. Yeniden İstanbula bin adet muh
telif nevide meyve fidanları, beş yüz 
aded badem ve köylerde yapılacak fi
danlıklar i~in ziraat bakanlığından 
on bin aded narenciye, Malatyadan 
beş yüz aded kayısı celbine teşebbüs 
edilmiştir. 

Satranç oyunu 
Satranç oyunu bilir misiniz ? U

zak şarkta yakın garbta içli, dışlı 

bir çok muharebeler olduğu bir za
manda bir harb oyunu olan satrancz 
hatırlamamak mümkün değildir. 

Satrançta iki renkte taş vardır : 
Beyazlar, siyahlar. 

ltalyan. Habeş Harbinde ilk taşı 
beyazlar sürmüş ve siyahları bir kaç 
hamlede matetmişlerdi. Mat olan 
şah, oyun salonunu bıraktı; §imdi 
Yemen ellerinde değil, fakat Bri
tanya ellerinde bir Veyse/karani'dir. 

Gene satranç oyununda i~k ham· 
le/erde "piyade" fer ikişer hane i
lerler, daha sonra birer. 

Çinde de öyle olmadı mı? Önce
den ikişer hamle ilerlediler, şimdi 

ağır gidiyorlar. 

Sonra, satrancta hemen her taş, 

ileri gittiği gibi, geri de geldiği 

halde piyadeler, yalnız ileri gider, 
geri dönemezler. 
Eğer japon orduları da Çinin i· 

çer/erine doğru fazla ilerliyecek o
lurlarsa onlar da geri dönmeyeceğe 
benziyorlar. 

Satrançta bit de rok yapmak var
dır ki bu da şahla kalenin arası, bo
şalınca, yani oyun bir hayli ilerle· 
dikten sonra, ikisinin yerlerini de
ğiştirebilirsiniz. 

Bu kadar kan döküldükten, bu ka· 
dar yer alındıktan sonra Japonya 
ile Çinin sefir/erini geriye çektik
lerini haber alınca zamane muhare· 
be/erini satranca benzetmekte haklı 
olduğuma hükmettim. Japonya ile 
Çin rok yapıyorlardı. - T.1.,. 

Tercümeye ve paraya dair. 

"Tercüme i§inde bindiğimiz da· 
lı kesiyoruz" baılığı altında yaz· 
dığı bir makaleyi bir lstanbul mu
harriri fU cümle ile bitiriyor : 

''Tercümeyi paraya bağlamak, 
bu memleketin irfanını baltala

» maktan başka netice veremez.,, 
Bir takım tercümeler yapını§ ve 

bunları kendi parasiyle bastrrmış 
olan bir dostumuz, bu satırları O· 

kuyunca şu mütaleayı yürüttü : 

- O halde, ben farkında olmak
sızın, bir muharririn istediğini 
yapmışım. Çünkü malum ya, ben, 
tercümeyi paraya değil, parayı 

tercümeye bağladım.,, 

J'aydrruın'a heykel! 

Şu katil Vaydmanı fransız affet• 
sin demem; fakat idam edildik

ten sonra her halde ya heykeli, 

yahud da ismini yazan bir lavha, 

Fransa umum emniyet müdürlüğü 

salonlarından biriıine konulmalı 

dır. Niçin mi diyeceksiniz? Ay ağ 

bereketli olduğu için. 

Onun için açılan tahkikat saye 
sindedir ki fransız polisi öldürü
len İtalyan gazetecilerinin, rus e-

konomisti Mavtin'in ve daha bir 
çoklarının katillerini anladı; bir 
çok gizli kalan cinayetleri meyda
na çıkardı. 

Sabahleyin halı silkenler! 

Bir okuyucumuz yazıyor: Ata
türk bulvarında büyük apartıman
lardan birisinde oturuyorum. Böy
lece oturduğum yerin yan sokak
lardan birinde olmadığını anla
mıısınızdır. Sütununuzda gürültü 
ile sık sık mücadele eden fıkralar 
yazdığınız için aize bir mektub 
gönderdim. 

Kar§ımdaki apartmanda saba
hın ıaat beş buçuğunda halılar, 

balkona çıkarılıyor ve eski rama· 
zan davullarını hatırlatan bir güm
bürtü ile silkiliyor. 

Bu halıların sahibleri, benim 
üst katımda olmadığı için tozdan, 
mikrobtan §İki.yet bana dii§mez; 
fakat o saatta gürültü ile rahatsız 
e>lanla~dan biriai de benim ..... ,, 

Okuyucumuzun haklı olduğu 

.ıu söylemeğe lüzum varını? Yal 
ıız bunun için belediyenin itfaiye 
.nerdivenleriyle tefti§ler yaptırma 
.uru da isteyemeyiz. 

Böyle modern binalarda oturup 
rahat etmek nasıl bir takım vatan-

daı1arın hakkı ise, ötekilerinin ra
hat ve huzurunu bozmamak da 
gene onların vazifeleridir. 

Onun ben de bu halmın sahiple
rini belediyeye değil, buracık ta 
gene kendilerine şiki.yet ederim. 

Sıra miinasebete geldi! 

Günün aerlavha&ı ' 4Japonya Çin 
ile münasebetini kesti ! " 

Fakat bundan Önce binlerce ve 
binlerce çinli kesildikten sonra .... 

Biraz da kendi kendimizi 

tenkid J 

Füzuli'nin "Kalem olsun .... " di .. 
ye ba§lıyan meşhur mısrağmı bir 
defa daha tekrarlamak lazım ge
liyor. Uluı'un dünkü sayısında ikinci 
sayfada bir muhakeme reportajı 

vaırdı. 

"Abdala malilm olur,, sözün· 
den çıkan bu davanın safhalarını 
okuyanlar ve onlardan evvel bu 
habere ba§lık koyan arkadaşımız 
şu suali sorbak zorunu duymU§· 
lardı : •·fi :.:.: .... ~ işler kimlere ma· 
IU.m olurmuş?,, Bu sebeble, yazı· 

nın batına da batlık olara.k bu 
cümle yazılıruftı. Fakat siz bu ba§lı· 
ğı şöyle okudunuz ı 

"Hangi işler kimlere (mahsus) 
.>lurmu~?,, Bu "mahsus,, kelimesi, 
tabii umalUm" olacaktı. Fakat bu. 
nu dizip düzeltenler, galiba abdal 
olmadıkları için bu kelimenin 
''mahsus'' olmayıp ' 4ma1Um.0 oldu
ğu kendilerine malum olamamış· 

tır. 

Pozitivist cereyanın kuvvetli ıııU" 
messillerinden ve aynı zamanda :ııel• 
sefe tarihçilerinden olan Dr. Aşte~ 
konferansını herkesin anhyabilecei

1 

bir üslubla yapacak ve bu konferan• 
profesörün talebesi ve eski asistal'' 
)arından B. Nusret tarafından Türll" 
çeye çevrilecektir. 

Konferansa serbestçe herkes gelıt' 
bilir. 

Ha va karlı geçti 
Dün şehrimizde hava sabahleY 1~ 

· tir· 
karlı ve ekseriyetle kapalı geçın'..ş ··~ 
Günün en yüksek ısısı bir, en duŞ\I 

" rısısı sıfırın altında 7 derecedir . .ı ıl e 
dun kısmen orta Anadolu, cenub " 
doğu Anadolu ile karedeniz kıyıla'' 
yağrşlı, diğer bölgeleri kapaiıd 1~ 
Yirmi dört saat içindeki yağışları 
karemetreye brraktığı su mikdarla~ı 
Muşta 30, Zonguldakta 13, Siirdd•. 1; 
Çanakkalede 9, İstanbul ve Esk'.Jer 
birde 6, Çorlu, Balıkesirde 4, dıg 
istasyonlarda 1-4 kilogram arasında' 
dır. 

1 

Yurdda en düşük ısı Karsta sı!ırı~ 
altında 19 ve en yüksek ısı İzo:ılr ~ 
Antalyada 15 derecedir. 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Aptalca siperin üstünde ayağa kalktım 
ve bac~ğımdan bir kurşun yedim 

Öte tarafta ise Todleben'in dira. 
yet, §Öhret ve faaliyeti imdada yeti
§İnc_ ye kadar rus askerleri fena hal
de sarsılmı§, harab olmuı bir halde 
bulunmakta imiıler. 

Eylfılün on dördünden seferin so .. 
nuna kadar iki taraf arasında her 
gün topçu ateıi teati edilmiıtir. Fa -
kat eylı'.dde ve ilk teırinde geceleri 
pek az ate§ ediliyordu. 

Plevne ordusunun sıhati de artık 
bozuluyordu. Dizanteri, teli.t ede
cek derecede çoğalıyor, kolera ve 
tifo vakalrı da görülüyordu. 

Eylillün on altısında yeniden yağ -
mur baıladı. Ayaz da başladı. Şi
malden esen poyraz rüzgirı da tid .. 
detini arttırdı. Bu kirli hava, bir ay 
sürmÜ§, bu yüzden büyük bir sefalet 
yol almıştı. 

Eyhilün on yedinci günü, Plevne 
ordusunda lngilterenin Rusyaya 
harb ilin ettiğine dair tuhaf bir ıa
yia dolattı. Bu yüzden bir kaç &aat, 
büyük bir heyecan içinde vakit ge
çirdik. 

rine katılınca, zannederim ki, böyle· 
ce kendini göstermiıti. 

Plevnede ateıli hastalar için bir 
cami içinde aç1lmıı olan bir haıtane
ye götürüldüm. Burada iki yüz has
ta vardı. İçlerinde bir de alman bu
lunan doktorlar, hem yaralılarla do
lu olan hastanelerde çalıfıyor, hem 
de burada ellerinden geleni yapıyor
lardı. Bunlara iyileımit askerlerle 
siviller yardım ediyorlardı. Burada 
çok kötü bir zımıan geçirdim. Kinin 
lavdanom ve öteki iliçlar pek az 
kalmııtı. Çünkü rus suvarisi, bu j .. 

!açların geleceği yolu kesmiı bulu
nuyordu. 

Bütün orduda İçecek biraz kon
yak bile yoktu. Yemekler kıt verili
yor, düıman dokuz araba şeker, tuz 
ve baharatımızı zabtetmiı olduğun
dan yemeklere konulan tuz da kafi 
gelmiyordu. 

Tuz kıtlığı, aıağı yukarı, harbin 

sonuna kadar sii.rmüı ve büyük bir 

mahrumiyet olmuıtu. Bu günlerde 

paranın biç bir §eye yaramadığını 
ne kadar iyi anlamııtım. Arada bir, 

Ankara borsasının 
açllması 

(Ba§r J inci sayfada) 
!indeyiz. 

Borsada 18 acenta, 19 banka, 60 sar
raf, 41 banger, 10 cober ve birkaç kulis
ye vardır. Accntalardan ekserisi An
kara ya gelmeğe karar vermişlerdir. 
Bankalardan henüz Ankarada şubesi 

olmayanların da burada kambiyo ve 
tahvilat işlerini tedvir için çok yakın
da birer şube açacaklarını tahmin edi
yoruz. Banger ve coberlerden biı hay
lisi geleceklerdir. Milli bankaların 
merkezlerinin Ankarada bulunması 

dolayısiyle yeni açılacak borsanın in
kişafını çok tabii buluyoruz.,, 

lııtanbul borsasının kapatıl
ması hakkındaki kararname 
1447 sayılı kanunun verdiği salahi-

yete istinaden İstanbul menkul kıy
metler ve kambiyo borsasının üç sene 
için kapatılarak Ankarada Maliye ve
killiğince hazırlanıp 14.1.1938 tarihli 
tezkere ile tevdi olunan ilişik kararna· 
me İcra vekilleri heyetinin 14.1.1938 
tarihli toplantısında tetkik edilerek 
meriyete konulması onanmı§tır. 
Madde 1- 1447 numaralı kanunun i-

kinci maddesi hükmüne is· 
tinaden 1 nisan 1938 tarihin
de Ankarada bir "Menkul 
kıymetler ve kambiyo bor
sası" açılmasına karar ve· 
rilmiştir. 

Madde 2- Gene mezkur kanunun 55 

bir tutam tuz için yirmi be§ kuruı 

verdiğim oluyordu. Daha sonraları Madde 

inci maddesine müsteni • 
den 1 nisan 1938 tarihın

dcn itibaren "İstanbul men· 
kul kıymetler ve kambiyo 
borsasının" üç sene müddet· 
le kapatılmasına karar ve· 
rilmiştir. 

3- İstanbul menkul kıymet
ler ve kambiyo borasın· 

da asli aza olarak halen ka
yıtlı bulunan 18 aceota An
kara menkul kıymetler ve 
kambiyo borsasında asli aza 
olarak çalışabilirler. 

be§ altına bir okka tuz bile buluna-

mamııtı. 

Tabii §artlar altında iyileımeleri 

muhakkak olan bir çok hastalar, iyi 
beslenemedikleri için ölüp gittiler. 

Bütün bu mahrumiyetlere bir de Maaae 4- İşbu kararname neşri tari

Ayın on sekizinde romanyalılar 
kanlı Tabyadan bat Tabyaya hü
cum ettiler. Benim taburum bunun 
üzerine bat Tabyaya gönderildi, 
fakat daha biz oraya varmadan düt
man çekilmeğe mecbur olmU§tU. Bu
radaki çarpıtma ve müdafaa ıiddetli 
olmuıtu. Yaralı ve ölü olmak üzere 
ti!rkler yüz, romanyalılar iae 500 ki
§i zayiat vermiılerdi. Bu ölüler de 
üçüncü muharebeden kalanların a· 
rasında kalını§ ve le§ yiyen kutlarla 
köpeklere yeniden bir ziyafet çık
mııtı. 

hinden muteberdir. 
binanın soğukluğunu, rütubetini ve Madde 5_ İ 

şbu kararnamenin icrasına 

Benim taburuınla, muharebeye it
tirak etmit olan tabura dinlenmek 
imki.nı vermek üzere, onun ye• 
rini almak emri verildi. lki Tab
ya arasında kokmU§ ölülerle do
lu olan sahasından iğrenç bir ko
ku geliyordu.Biz, düşmanın ileri mev 
zilerinin yüz yarda yakınında idik. 
Ben, abdalca aiperin üzerinde ayağa 

kalktım ve bacağımdan bir kurıun 
yedim. Bu kurıun, kuvvetten dÜ§lnÜf 
bir kurıun olduğu için, her halde, 
kanlı Tabyadan atılmıt olamazdı. 
Bu kur§UD, elbisemden bir parça ile 
birlikte etime iıleıniı, biraz etimi sı .. 
yırtını§, fakat ehemiyetli bir iztira_b 
vermemiıti. Yanıma gelen cerrah bır 
biçakla bütün bu parçaları kesib at
tı; yaramı yıkadı ve sardı. Yaram 
bir müddet kanadı; fakat bu çok u
zun aürmedi. Bir saat sonra midem
de tiddetli ağrılar baıladı; Spasmosa 
tutuldum ve ishal oldum. Doktor fU 

korkunç kelimeyi söyledi : 
- lç ağrısı 1 (Bu dizanteri de

mekti.) Bunun üzerine yaralılarla 
birlikte bir arabaya yükletildim ve 
ağzımı açamadığım ıçın böylece 
Plevneye gönderildim. Bu seyahat 
emasında epey ağrı ve sıkıntı çekti .. 
ğimi söylemeliyim. 

Sabahleyin, bakkal çavuıun bü
tün itirazlarına rağmen bolca yemiı 
yemiıtim. Bunun midemde hazırla
dığı hastalık, yaranın tesiri de üze-

havasının bozukluğunu ilive ediniz. 

İçinde biraz saman bulunan çuval-
dan, posttan yatakları, beylikleri, 

yerlere serilmit tek tük kilimleri göz 

önüne getiriniz. Burada peritan bir 
halde bir bölük hasta vardı. Bunla
rın içinde ben, hem hastalıktan, hem 
yaradan gelen sızılarla kıvranıyo

rıun. Eğer hayaliniz kuvvetli ise na
aıl bir Mfalet hayatı İ.çine airdiiimi 
gözünüzün önünde canlandırabilir
ıiniz. 

Üçüncü muharebenin, yaralıları, 
hali., Plevnede idiler. Yol keailnıit 
oludğundan, bunlar, bundan önceki 
muharebelerde olduğu gibi, Orhaniye'
ye gönderilememiılerdi. 
Ba~ cerrah Hasib bey, maiyeti ile 

beraber, her tarafı dol~ıyor, elinden 
geleni yapıyordu. Bu tedbirler kafi 
gelmiyordu, fakat hu, onlarm gay
retsizliklerinden değil, vasıtaları .. 
nın azlığındandı. 

Kasabada bir takIDl büyücüler, 
falcılar, ve üfürükçüler vardı ki bun
lara askerlerin bilhassa anadolulu 
olanları ziyadesiyle itimad ediyor
lardı. Her ne kadar bunların okuyup 
üflemesine göz yumulmakta idise de 
i1iç vermelerine müsaade olunmu· 
yordu. 

Burada bir takım rus ve romanyalı 
hasta esirler de vardı . Bunlara ayrı 

bir köte aynlmıtb. Kendilerine çok 
iyi muamele ediliyordu. 

(Sonu var) 

Maliye Vekili memurdur. 

Habsburglar işi 
gene canlanıyor 
Bertin, 19 (A.A.) - Yugoslavya 

baıbakanı Stoyadinoviç'in Berlin'i zi
yareti münasebetiyle söylenen nutuk -
!arda ve neşredilen tebliğlerde Habs -
burglar meselesi katiycn bahis mevzuu 
edilmemi§ olmasına rağmen alınan mat 
buatı bu meseleye büyük bir alaka gös
termeye başlamıştır. 

"Vestfalişe Landes Saytung" gaze
tesi Stoyadinoviç'in ziyaretini bu me -
sele ile alakadar görmektedir. Bu gaze
te diyor ki: 

" 1914 harbı Habsburg hanedanı ta
rafından Sırbistan'a karşı açılan muha· 
semat ile başlamıştı. Bugün de gene 
Almanya ile Sırbistan arasına Habs
burg'lar giriyor. Almanya'nın bu hane
dana karşı olan vaziyeti etrafında an -
laşmamazlıklar olduğunu goruyoruz. 
Avusturya yüzünden vakıa Almanya 
Sırbistan'm muarızı olmuş idi. Fakat 
hiçbir zaman düşmanı olmamıştır." 

Başbakan Stoyadinoviç, yarın sa -
bah Essen'e giderek Krupp fabrikala -
nnı gezecektir. Bundan sonra, Schol
ven,de bir endüstri fabrikasını ziyaret 
edecek, oradan Düsseldorf ve akşam Ü· 

zeri de Münih,e hareket eyliyecektir. 

lstanbul şehrinin 
plan ve maketlerini 

seyrederken 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

İstanbuldaki gezintimizi bitmiş 
farzederek Eminönü _ Galata köprü
sü yoliyle Karaköye geçelim. Bura
da da, bir taraftan Karaköy palasa ve 
diğer taraftan tünele kadar Halice 
doğru devam eden büyücek bir mey
dan vardır. Şimdi iki yeni ana cadde
nin başındayız. Sağdakine saparsak 
Yüksekkaldmm'ın alt tarafından ge
çip Tophane civarından ve oralarda
ki münhat yerler üzerinden bir via
dük'ten aşıp Taksime çıkabiliriz. Sol
dakine saparsak şimdiki kalafat yeri 
hizalarında bir meydana tesadüf eder 
ve bahriye havuzlarının arkasından 
- gene bir viadük'ü geçer, Tcpebaşı 
altından ve ingiliz sefarethanesi ö
nünden Kalyoncuya varır ve oradan 
da gene doğruca Taksima çrkanz. 
Eski yollara dokunulmamıştır. Fakat 
Taksim meydanı büsbütiin baska bir 
şekil almıştır. Oradaki bütün e'v bara
ka - kahveler yıkılmış, şimdi •tadyo. 
mun yerinde yeller esmektedir: Tak
sim stadyomu, yani eski süvari kış· 
lası, Taksim bahçesi Taksim meyda
nına inkılab etmiş, bütün oralar de
rin bir nefes almıştır. 

İleriye doğru gidelim: Taksimle 
Harbiye arasında ve sağda Park şeh
ri, daha aşağılarda geniş bir park ve 
nihayet deniz kıyısında da spor saha
ları ile karşılaşıyoruz. 

İstanbulun yeni plan ve maketle
ri bu büyük şehrin istikbaline dair bi
ze bunları haber veriyor. 

- Haliç ne olacak ; Haliç ki İs
tanbul un iki yakası arasında t:ıbiatin 
bir harikasıdır? 

Temizlenecek, taraklanacak, 
birçok tarafları, Kasımpaşaderesi, is
kana salih sayılmıyarak ağaçlanacak 
ve nihayet yeni bir Boğaziçi halini 
alacaktır. 

- Boğaziçi, Üsküdar, Kadıköy ve 
ilerisi? 

- Prost'un pl3.nları o taraflar hak .. 
kında henüz sakittir. Fakat elbette 
sakit kalmıyacaktır. 

••• 
Bay Prost kısa zamanda, muhak

kak ki, kıymetli bir say eseri meyda
na getirmiştir. İstanbulu ve İstanbu
lun derdlerini anlamış, geniş görüş
lü bir mütehassıs olduğunu ispat et
miştir. 

İstanbul yenileşip modern bir şe
hir olacaktır. Gaye, bütün memleket 
&lbl, tn. bu,.nı,.. .u .. 'tr , • ..,...ı-ı~ .. ~ .. ı-... n -

balini emniyet altına almaktır. Fakat 
İstanbulun yarınını düşünüp bütün 
bu planları tahakkuk etmiş olarak göz 
önüne getirdiğimiz zaman çocukları
mıza nasıl imrenmiyelim f - N. Baydar 

Hicret eden romen yahudilerine 

döviz verilmiyecek 
Bükreş, 19 (A.A.) - Muhalefetin en 

kuvvetli iki partisi olan liberal ve köy
lü partileri parlamentonun feshedil
miş olmasını şiddetle tenkid ederek bu 
hareketin anayasaya muhalif olduğu

nu ileri sürüyorlar. 
Bilhassa köylü partisi reisi Maniu 

seçim komitesine gönderoiği bir mek
tupta bu hareketin kanunsuz olduğu
nu bildirmiştir. 

Hükümetin önümüzdeki seçimlere 
çıkaracağı liste "hıristiyan ve köylü 
milli birliği,, adını taşıyacaktır. 

Kambiyo komitesi, yahudilere ya
bancı memleketler için döviz verilme
mesini kararlaştırmıştır. 

Üsküdar su 
şirketi artık 
bize geçti 

(Başı 1 inci sayfada) 

5 - Umum ayakkabıcılar kooperatifi 

esas mukavelenamesinin tadilitı, 

6 - Balıkeıir - Demirkapı mevkiindeki 

antimuan madeni imtiyazının fes

hi, 

7 - Nazilli ıulama kooperatifi esas 
mukavelenamesinin tadili, 

ı·--R _A_D_Y_O-: 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12_30 Mub 

neşriyatı - 12.SO Pliı.k: Türk oı'J 
halk şarkıları - 13.15 .. 13.30 Dahi 
ci haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 ' 
plik neşriyat - 19.00 Türk musiki 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkad 
19.30 Saat ayarı ve arabça neşriyat 
Türk musikisi ve halk şarkıları ..ı 
Rıza ve arkadaşları) - 20.15 Meı-"" 
mevzuunda konuşma: Tevfik Go 
20.30 Plü:la dans muı;ikisi - 21-~ 
haberleri - 21.15 Stüdyo salon orP. 
1 • Raff: Fleurettc. 2 - Masscnet: 
ade. 3 • Strauss: Wiener-Frauen. ~ 
-Saens: Romance sans paroles. 5 • 
Sarabande - 21.55 .. 22.00 Yarınki 
ram ve İstiklil marşı. 

8 - Uluaa.I savaıta zafer hatırası ola-
rak B. M. Meclisi birinci devre lstanbul : 
azalarına verilmiı olan silahların 

mekanizmalannın kullanılmaz bir 
hale ifrağı ve fiıeklerinin bulun .. 
durulmaması ve varislerden gayri 
ellerde bulunurıa müsadere edil· 
mesi, 

9 - Zirai kombinalar kunırnu ıçın 
Franıa, Yugoılavya ve Macaris
tan'dan hayvan ve araba mübayaa
sını, 

f 

kabul emıiı ve diğer muhtelif it
ler hakkında kararlar vermiıtir. 

(A.A.) 

"'\ 
lstanbul borsası 

19-1-1938 

PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 625.- 630.-
Dolar 123.- 126.-

Frank 80.- 85.-
Liret 99.- 105.-
Belç. frangı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
ls. frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pczcta -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.-
Kuron ls. 30.- 32.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londı-a 628.50 629.-
•T -- ' """r:c 22.ıgh Paria 23.695 
Milano 15.1122 15.1033 
Brük•el 4.70 4.6975 
Atina 86.953 86.884 
Cenevre 3.4435 3.44 
Sof ya 63.6435 63.593 
Amsterdam 1.4275 1.4262 
Prair 22.6425 22.625 
Viyana 4.21 4.2066 
Madrid 13.6834 13.6725 
Bertin 1.975 1.9738 
Varşova 4.1957 4.1925 
Budapeıte 3.9975 3.9944 
Biikrcı 106.444 106.1535 
Belgrad 34.3275 34.30 
Yokobama 2.7334 2.7312 
Moskova 23.735 23.755 
Stokholm 3.0865 3.084 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Açılış 

1933 türk borcu I 

lI 

III 

.. 
.. " 

1918 dahili istikraz 
Sıvas • Erzurum il 

hattı Is III . IV 

Kapanış 

18.85 18.85 
(Peşin) 

18.95 18.875 
(Vadeli) 

18.875 18.875 
(Vadeli) 

33.50 33.50 
95.20 95.25 
95.20 95.25 
95.20 95.25 

Öğle Neşriyatı: 12•30 Pi•~ 
m.uşikisi - 12.50 Havadis - 13.0~f 
ti.ırk musikisi - 13.30 .. 14 Muhteh 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 çoı' 
yatrosu: Tiltil ve Mitil İstiklil 
de - 19.00 Raife ve arkadaıları tar• 
türk musikisi ve halk şarkıları - 19.3' 
musahabeleri: Eşref $efik - 19.SS~ 
haberleri - 20.00 Cemal Ki.mil ve a ,. 
ları tarafından türk musikisi ve bal~ 
ları - 20.30 Hava raporu - 20.33 ... _, 
mer Rıza tarafn_ıdan ar3.bça söylev .. ~_. 
Fasıl saz heyetı: İbrahim, Ali, Ku~, 
!iye, kanun Muammer, klarinet Hanı~ 
bur Salahaddin, ut Cevdet Kozan, 1. 
Cedvet, (Saat ayarı) - 21.15 Şan :8 
Tüzün: Orkestra refakatiyle - 21.~__.. 
KESTRA: - l .. Gounod: Faust, faJVi 
2 • Drigo: Valse tente. - 3 Gannc: ~ 
timbanques. 4 .. Kalmann: Fedrora, 1 
22.15 Ajans haberleri - 22.30 PlS.k11 

lar, opera ve operet parçalan - 22·~ 
Son haberler ve ertesi gıiniın prog[P'" 

Avrupa : 

OPEHA ve OPERETLER: 16.10 !fi 
- 18 Beromünster - 19.10 Berlin, dl 
burg, Kolonya, Mti.nih - 20.15 Bero 
ter - 21 Roma - 21.30 Bordo. ~ 

ORKESTRA KONSERLERİ ve j4 
FONİK KONSERLER: 12 Münih -
Laypzig - 16 Laypzi&.- 20.10 Breıta"•r 
penhag - 20.15 Bukreş - 21.5 p 
- 21.15 London .. Re&ional - 21.30 'I 
- 21.40 Strazburg - 21.45 Sottens -
Lüksemburg - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKiSİ: 17 Berlin - 1 

Prağ -17.30 Kolonya - 22 Varşova. tf. 
SOLO KONSEHLERI: 15.25 HarI' 

- 17 Paris. P.T.T. - 17.15 Varşovı ;1 

Stuttgart - 23.10 Brüksel. . ı.ı 
ORG KONSERLERİ ve KOROV'. 

18.15 Köni&sber - 19.30 Paria - P.1»!, 
21 Viyana - 21.15 Frankfurt - 22.ıs JJ" 
no. 
NEFESLİ SAZLAR (Mart v. s.): 

Breslav - 8.30 Keza - 10.30 Frankfuıt 
11.5 Prağ - 19.30 Budapeşte. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin ve diğcl 

man istasyonları - 8.30 Königsberg - J 
Hamburg - 11.15 Berlin - 12 BreıJıf 
~iğer alman istasyonları - \3.lS_Müof 
tin, Kolonya - 16 Hamburg, Stutt~ 
16.5 Königsbere-, Viyana - 17.10 MÜ~...J 
18 Berlin - 19.10 Breslav - 19.25 Vıf' 
Zl Münih 

HALK MUSiKİSİ: 11.30 StutıPrl 
22.35 Keza - 23.15 Hudapeşte . , 

DANS MÜZİG!: 20 Berlin - 21 il~ 
burc - 23 Katoviç, Krakovı, MilinOı. i 
na - 23.25 London - Regional - 23.55 Y' 
semburg - 24 Droitvich. 

Fenerler idaresinin yeni 
müdürü 

İstanbul, 19 (Telefonla) - 'fa~ 
siye umum müdürlüğüne bağla 
Fenerler idaresinin muvakkat ıı1 
dürlüğüne Yusuf Ziya Kalafatol 
tayin edilmiştir. 

Cürmü meşluıd halinde yıı"" 
lanan esrarkeş ve kumarbaıl-' 

İstanbul, 19 (Telefonla) - "1' 
vansarayda Hayati adında biriniı> r 
vinde dört kişi kumar oynarken ; 
esrar çekerken cürmü meşhud b.ııl 
de yakalanmıştır. 

"- Fakat, bu yüksek ateı düıer düımez; dedi; 
uzunca bir istirahat için güneıli, havası kuru bir 
yere gitmelisiniz. Sizin için burada iyjleımek İm· 
kinsızdır. M. Lavaliere'i.n bana, yolda, ıizin hak .. 
kınızda verdiği maliimata göre, ümid ediyorum ki, 
bunu yapabilecek bir vaziyettesiniz. Şimdilik, ka· 
ti istirahat; çok yemek ve mümkün mertebe iyi 
hava. Size iliç olarak bir mikdar Kriogenin vere .. 
ceğim ve İcab ederse göğsünüze kızgın §İtle bir 

kaç attouchement yapacağım. Au revoir, cher col .. 
legue I 

BİR SÜRGÜN 
yerine oturttu. Sonra hastanın yüzüne öyle deriıı 

bir ıefkatle b:ı.ktı ki, doktor Hikmet, adeta, onun 
yüzünde babasının gözlerini görür gibi oldu. On• 
dan sonra, her gün biraz daha, Dr. Pierrot'nun in
şan! kıymetini anlayıp takdir etmeğe baıladı. 

Bu da, Profesör Foissard'ın neslinden kıranta bil' 
adamdı. Fakat, bununla onun arasında ne müthif 
bir mizaç, ahlak ve terbiye farkı vardı ! Dr. Foi .. 

sard ne derece snobsa Dr. Pierrot o derece sade v• 
tabii idi. Dr. Foissard ne kadar kendi kendisiyle 
dolu, mağrur ve egoist ise, bu, o kadar müte.va:ıi, 

alçak gönüllü ve altrüist idi. Ve bundan bafka, 
Pierrot'da evvel zaman "hakim'' lerini hatırlatan 
bir genit ve derin irfan, bir bunu, başkalarına tel• 
kin kudreti vardı. En dolaıık, en çapraşık, en yük• 
sek hakikatleri, giiya, dünyanın en basit, en açık 
ve en harcı alem bilgileriymiı gibi bir sadedilan• 
aöyleyi§ tarzı vardı. Haya.tın hiç bir ıeyine, ne d• 
kendi ilmine zerre kadar ehemiyet vermez ve on• 
ları ciddiye almaz görünüyordu. Fakat, bu reybili• 
ğinde Voltaire·vari takallüslerden ve i§mizazlar• 
dan hiç bir eser yoktu. Bu, bil.S.kis, insana rahttt• 
lık veren, insanı imandan ziyade tatmin eden bir 

inanmamazlık, bir şek ve inkardr. Öyle bir şek ve ill" 
kir tarzı ki, zeki.nın bir nevi zarafeti gibiydi. or. 
Pierrot'nun bir büyük meziyeti daha, hiç spirituel, 
hiç nükteci olmamasıydı. Doktor Hikmet, Fransa· 
ya ayak bastığı günden beri, bu, ilk rast geldiği 
adamdı ki esprit yapmıyordu ve ukalalıia dÜt' 
mek~izin daima ciddi kalmasını biliyordu. 

- xxıv -

Bir ay, bütün bir ay ... Her sabah saat dokuza 

doğru Arlette'in sesiyle uyanıyordu ve ruhu, bütün 
gün için bu musikinin ahengiyle kuruluyor, akord 
ediliyordu. Genç kızın beyaz, uzun, ince parmaklı 
elleri batının etrafında, yüzünün üstünde bir ale
ve musallat olmu§ iki iri pervane gibiydi ve ona 
gıdasını veren, onun ağzına il8.cını uzatan, onun 
atetini ölçen, onun yastıklarını düzelten bu eller· 

di. 
Doktor Hikmet, içinden : "Oldüğüm vakit, di

yordu, benim göz kapaklarımı bu eller ka\>aya
cak ! Ne kadar bahtiyarım ! Bu yer yüzünde, ben
den bahtiyar bir insan daha var mı ?" Bununla 
beraber, rakid ve berrak ruhu bazan bulanıyordu. 

Arlette'in, kendi illetli mahremiyetine bu kadar ya
kından karı~mı§ olması ona bir uzvi dedirginlik, 
bir uzvi çekingenlik veriyordu. Vücudunun mer
hamet celbeden srskalığını, bakımsız derisini ve 
temizliğinde· pek emin olmadığı iç çamatırlarını 
genç kız, bı kadar yakından görsün istemiyordu. 

-80-

Lakin, bu enditeler, Arlette'in gittikçe daha bariz 
bir alııkanhk ve istekle göstermekte olduğu ıef

kat ve sa.mimi yet karıısında hemen dağılıveriyor, 
ve ona tam bir emniyetle kendini teslim ediyordu. 

Arlette sabah vaktinin bütün ihtimamları bit
tikten sonra, yatağın ayak ucuna oturuyor ve Dok
tor Hikmete kitab okuyordu. Bunlar, ekseriyetle, 
bir takım edebiyat kitabları veya yeni çıkını§ bir 
takım. romanlardı. LA.kin, en sathi, en basit sayfa· 
lar genç kızın ağzında, harikiilide birer ıiir ma
hiyetini alıyor ve doktor Hikmet, bütün dinlediği 
aözlerin arkasında bir takım ilahi hakikatlar keı
feder gibi oluyordu. Hatta bazan, evvelce okudu
ğu, eski bir kitıo.bın içindeki cümleler bile onun se
sinde ve onun ıives.inde yeni yeni manalar, yeni 
yeni kıymetler iktisa.b ediyordu. Genç a.dam, Ar
lette'den, bazı günler, Verlaine'in, Baudelaire'in 
çok sevdiği ve kendi ezberine aldığı ıiirlerinden 

okuınasmı rica ederdi. lf.te, o vakit, semavi bir 

musikisinin, ruhu yerinden alıp bat döndürücü yük
sekliklere doğru sürükliyen kudretli, fakat, aynı 

zamanda bir sabah yelinden da.ha tatlı kasırgası 

esmeğe balardı. Arlette'in, zaten, konU§urken, 
"gidiyorum", "geliyorum" derken bile ahenkdar 
olan 11cak ve davudi aeıi, be.be.sının muhitinde öğ-

YAKUB KADRi 

rendiği bir inıad tarziyle daha ziyade yumuııya
rak, daha ziyade kadifelenerek hiç bir ÖpÜ§menin, 

hiç bir oktanmasının, hatt.S. hiç bir visalin varamı

yacağı bir ıehvani kudret mertebesine ererdi. Öy .. 
le ki, doktor Hikmet, artık, kendinden geçip göz
lerini kapardı. 

Zaten hastalık onun kalbini daimi ihtizaz ha
linde bir kuru yaprak haline sokmuıtu ve bütün 
sinirleri bir sazın telleri gibi en hafif bir temaı al
tında bin türlü ah ve zar .sesleriyle sızlanıyordu. 
Ne idi ? Kimdi ? Nerede idi ? Oh, bütiin haki
katten, bütün hakikatlerden ne kadar uzaktı. Ara 
sıra, Arlette'in aniıesiyle, babası onu ziyarete gel
meselerdi; doktor Hikmet, kendini bir esiri Alem

de, Arlette denilen bir esiri mahlukla hemvücud, 
bir hava mevceıinden öbür hava mevceaine 
geziyor sanacaktı. Bir de Dr. Pierrot'nun hemen 
hemen gündelik viziteleri vardı. Fakat, bu adam, 
o kadar hafif ruhlu, o kadar cana yakındı ki, bu 
hissi mıntakada hiç bir keaifliği ve ağırlığı olmu
yordu. Bili.kis, o, bu deruni ahengi tamamlayan 
bir nottu. Doktor Hikmet, ilk günler, onu alelade 
bir mahalle hekimi zannederek eline bir kaç frank 
verip savmak istemift.i. Dr. Pierrot, evveli, h:ir 
meslekda§lan para alanuyacağını aöyliyerek onu 

Meslek ve sana.tına gelince, hiç §Üphesiz ki, Pi• 
errot, doktor Hikmetin hoca veya yüksek ihtisa• 
sahibi olarak tanıdığı bir çok §i>hretlerden daha 

(Sonu var) 
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erevizi sever misiniz ? 
!:>evmeseniz de onun medeniyet ta

ri hındc ve hekimlikte ehemiyetli yeri 
b , md.ığunu öğrenince kereviz yemek· 
k.My s"ıgı gostereceğini:ıi sanırım. 

ıı.1cdenıyet tarihiyle münasebeti, 
§İm .. u yediğimiz bostan kerevizinin Av· 
r.ıpa da Rcnaissance devrinde meyda· 
na çıkmış olmasıdır. Gıdanın insanlann 
duşıinüşü üzerinde tesirini kimse inkar 
etmediginc göre kerevizin de avrupah
ları yenileştirmek ve medeniyete alış· 
tırmak hususunda tesirini kabul etmek 
lazım gelir. Zaten bostan kerevizinden 
Önce bilinen su kerevizi de sinirler üze
rine münebbih tesir yapar diye §Öhret 
bulmuştu. Bundan dolayı eski yunanlı· 
lar ve eski romalılar kereviz dalların· 
dan zafer taçları yaparlar ve tefne dal· 
larından !açlar gibi büyük adamların 
başlarına koyarlardı. Sinirleri uyandır· 
rnak şöhreti ölüleri de diriltmek derece
sine kadar çıkmış olacak ki büyük a· 
damlarm mezarlan üzerine de su kere· 
viz:i dallarından çelenkler konurdu. iç
timai yeri bu kadar yüksek olan kere· 
vizin yunan ve Roma edebi~~atında ~a 
parlak bir yer tuttuğ1 nu tabu tahmın 
edersiniz. 

Hekimlikteki ehemiyetine gelin~e 
bu, ta lpokrat hekime Jladar ~ıkar. Bu
yük üstad kerevizin sinirlerı uyandır· 
dığını söylememİ§se de idr~.rı arttırmak 
hususunda tesirini övmÜ§tu. Onun ke • 

.. b'" le o .. vmesi üzerine sonradan 
revızı oy . . . 

1 b .. "k ku··"u"k hekımlerın hepsı ge en uyu ,. ı 

kerevizde türlü türlü ha11alar bulmuş· 
lardı. O derecede ki gebe bayanl~nn 
doğuracakları çocuğun kız mı, oglan 
mı olacağını önceden bilmek için kadı-

b kendisinin haberi olmadan, 
nın aşına, . k 
köklü kereviz dalı koyarlar ve onun il 
ıöyliycceği insan adına göre çocuğun 

w k f d t rdi. Birçokları ne olacagını eş e er e 

d d. w ından kıvrananların kolları· a ıı agrıs . 
. . • k""k"' ·· uska dıye na ıu kerevızımn ° unu m 

Karobükte 70 
mühendis ve 

2000 işçi çalışıyor 
-

bağlarlar ve ağrıyı dindirmek için tesi
ri birebirdir diye iddia ederlerdi. 

Şimdiki hekimlikte kerevizin bu su· 
retle tesirleri tanınmazsa da idran art
tırmak tesiri hala kabul edilir. Bundan 
başka kereviz kimyaca analiz edihnek 
şerefini de görmüştür. içinde yüzde 
doksan nisbetine varan sudan sonra 
azotlu, yağlı ve şekerli maddeleri pek 
devede kulak nisbetinde olmakla bera
ber haylice kuvvetli nisbetteki ko~u_lu 
ve ek~ili maddelerine ehemiyet verılır. 
Onu analiz edenler, kerevizden çıkan 
kokuyu hafif bir misk kokusuna benze
tirler. Bu da kerevizin itibarını arttıra· 
cak bir ,eydir. Sinirleri uyandırmak 
hassası da misk kokuıuna benzeyen 

0 kokuya verilir. Kerevizin ~ g~~
dan on ünite derecesinde B vıtamını bu
lunması da ona biraz daha rağbet ka-

zandınıuttır. . . 
Bu vitaminleri kaybettirmemek fık· 

riyle kerevizi sirke ve :zeytinyağıyle, 
yahud bir salçayla salata h~inde .~eme
ği tavsiye ederler. Fakat ~!le çıg ola
rak yenilince hazmı pek guç olur. O
nun için kereviz salatasını uzun uzadı-
ya çiğnemek 18.zmıdır. . • . 

Buna karşılık kerevız pışınce haz -
mı kolaylaşır. Ateşli hastalıktan yeni 
kurtulmu§ mideler bile ondan şikayet 
etmezler. Kereviz dallan, ıspanak gibi. 
kıyıldıktan sonra et suyunda pişirilince, 
nekahat devrinde hastaya yedirilecek 
tavuk etinin altında iyi bir püre olur. 

Terbiyeli ve etli kerevizin de. mide
lerinde yara bulunanlarla, barsakların· 
dan rahatsız olanlardan, bir de şi,man· 
lardan başkasına dokunmasına sebeb 
yoktur. Fa.kat kereviz yemeğinin en 
lezzetli şekli üzerine kaşar peyniri ren· 
delenerek fırında kızartılan şeklidir. O 
da. peynirden dolayı kara ciğerleri pek 
yorgun olanlarla böbrekleri bozuk bu • 
lunanlardan başka, kimseye dokuna -
ma:z. G. A. 

Tarlaya bmrakılan çocuk 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Bugün 

1 Darülaceze c~varında bir tarlada ölme.k 
üzere olan bır çocuk bulunmuş, polıs 
tarafından alınmış biraz sonra ölmüş

tür. 

ltajya Lonclradan bor_s 
....... Etb~~ parır:alın..'11& inuJJf .ulatalı vd h.ifatalı 

- İstanbul, 19 (Telefonla) - t~~i
Iiz Brassert kumpanyasının Karabuk· 

B Hopkinson 

Londra, 19 (A.A.) - Finans mahfil
lerinde pek de asılsız olmıyarak dönen 
bir şayiaya göre, Londrada !talyaya 
borç verilmesi için görüşmeler cereyan 
etmektedir. 

teki inşaatına memur · 
bugün İstanbuldan geçerek Londraya 

gitti ve şunları söyledi: 
.. _ Karabük'teki çalışmamxz ~ok 

iyi şartlarla dev~ ediyor .. Bugun~ 
kadar faaliyetimızın en barız .~usu 
ısiyeti türklerle ingilizlerin mukem· 
mel isbirliği yapabilıniş olmala~ıdrr. 

Sü.mer Bankla Brassert fırması 
tam bir ahenk içinde çahşıyorl~r. İşi-

. l ·mı'zı" memnun edecek bır tarz 
mız ıepı . 
d · ı ı·yor. Gelecek senenın başlan-

a ı er ı 1 ola 
na doğru inşaatı~ tamam anmış -
cağmı ümid ederırn. . 

Binlerce ton ağırlık tuta~ makı-
. d Karabuke nak-

naların İngıltere e~. ~ drk. 
linde hi bir müşkulata r~stlama 

ç · .. h ndısle çalışı· 
Başlangxçta yirmı mu e . .1. 

d k B ·· Karabük'te ıngı ız 
yor u . ugun . · bul· 
mühendislerinin sayısı yetmışı k d 
muştur. İşçi sayısx da 2000 e a ar 
yükselmiştir.,, 

Financial Nevs gazetesi bu müzake
relerin bir ay evel italyan • amerikan 
banker Giannini'nin bir dostu vasıta
siyle başladığını teyid ediyor: Gianni
ni birkaç ay evel italyan bonolarının 

Amerika dövizi ile mübadelesi teşeb

büsünde bulunmuş ve fakat bu teşeb

büs akim kalmıştı. 

Memur arıyoruz 
Gazetemizin resim ve yazı arşiv iş -

lerini görebilecek lisan ve daktilo bi
lir bir bayana ihtiyaç vardır. Bu işler
de tecrübe sahibi olan tercih edilecek· 
tir. İsteklilerin Ulus gazetesi yazı kıs

mına mektubla müracaatları • 

KESİK BASLAR 
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- İki saate kadar görünmezsem 
son süratle Çayçestcre gidip başıma 
bir teiaket geldiğini polise haber vere-

bilirsiniz, dedi. 
xxxrr 

Sir Gregori harekete 

Yazan: Edçıar Wallace -!} 

hükmederek çay!Sest~rde? ~areke-
. . ri bırakmıştı. Nıtekım Sır Gre-

tını ge d"' .. .. 1 . d tıbkt Stellanın uşunmuş o • 
gorı e, li l • 'b' kendisine dost!(a ke me er dugu gı ı, . 11 "h 

k t lefon etmı~ Ste anın ı -kullanara e 
. k~ 1 • r.regoriye karşı almak 
tıyat ar ıgı ve r-
. d" - ı tedbirleri gülünç bulmuş, kah
ıstc ıg ·a davet et · 
kalıalarla giılerek onu şato} . . 

. ·t· Stella ise, bu şartlar ıçınde kor-
mı:ı; ı. - dü ıinerek da-g eç İ yor kunun haksız ~l~cagını ş 
vcti kabul etmıştı. .. .. hanede 

d a evinden çıkarken Sir Gregori Stellayı kutup 
Stella Men uz d k. k ·· çük dolabın 1 d • 'l birinci katın büyiık salonunda 

baş ucun a ı u egı ' .. . h d d 
.1atagının k tı. bu pu- b 1 ttı' Bu salon kutüp ane en .. .. b" sla bıra nuş · ka u e · d k" 
ustune de ır pu en bir za· b .. "'kt" zira kütüphane yanın a ı 
su lada, şayet Stella ınuayyl ·a pofr; k~y~k sua,lon da onun altında bulunu-

.. · ecck o urs • uçu . .. .. 
manda eve don_mıy - bir mek- du. Stella burayı bır kerre gormuş-
şominenin iızerınde buıacagı G Y.~r bu &alonun karanlık olması k?Z· 

v d vet ediliyordu. cnç tu ve .. .. .. .. 
tubu okumaga a de ınektu- cağızı urkutmuştu. 
kadın ne bu puslanın v~ :.:unamıy:ıca- Salonda kalın bir hah vardı •. ~obil· 
bun ertesi :;abahtan eve. . hemen hi!( yoktu. Yalnız kotelere 
ğrnı hiç akla getirnıemıştı. - . yb~sık sedir konulmuştu. Drvarlar 

·ı ac;ıgx mil- ır aç "'l .. ü S 1 
Stella Sir Gregori ı e yap k chemi· şark seccadeleriyle örtu ~u't . a. o· 

lakat ·stikbali ba kımından pe . . n iki yanında kırmızı dırekler yük· 
ı ~ . G gorının pa- nu .. . d a ı 

miyetli idi. Stella, 51r re a fikrini seliyor ve ışık, halının uzer~n e s r 
raya taalluk eden hususlard b - akislar yapan fenerlerden gelıy.ordu .. 

. k maı:nakla era . b v d k rup hır sedı-
değiştireceğinı pe um "fesini de Sir Gregorı, ag .aş. u .. _ 
ber kendisine karşı olan v~.zı erd dav· re yerleşmiş .. g~nç bır n_ıalezyalı dan~.o 
nihayet anlayarak daha c:: acağına 1 zün raksedişını seyredıyordu. Dansoz, 
ranmak lüzumunu a y 

ULUS -S-

Hong - Kongta 
lngilizler sıkı 

tedbir ahyorlar 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

Sanıldığına göre, Londra, Hong
Kong'daki ingiliz makamlarına müte
yakkız ve her ihtimale karşı hazır bu. 
lurunaları hakkında talimat gönder· 
mittir. 

Çinin Japonya' ya cevabı 
Hankeu, 19 (A.A.) - Çin hükü

meti. politik mahfillerde japon be
yannamesine cevab olarak addedilen 
bir deklarasyon neşretmiştir. 

Bu deklarasyonda ezcümle şu sa
tırlar okunmaktadır: 

Çinin birçok vesilelerle gösterdi
ği barış arzusu değişmemiştir. Çinin 
SilShh mukavemetinin tek hedefi, ja

ponya tarafından tehdit edilen mev
cudiyetini korumaktır. Çin, hakimi
yet hukukuna ve toprak bütünlilğüne 
riayet eden barış şartları elde edince
ye kadar mukavemete de"'.am edecek
tir. 

Prens Konoye'nin parliinıen
todaki beyanatı 

Tokyo, 19 (A.A.) - Domei ajan. 
sr bildiriyor: Başvekil Prens Konoye 
parlamentoda yaptığı beyanatta uzak 
şark ihtilafını doğuran ve Çin hükü
meti ile münasebatın kesilmesine a
mil olan sebebleri izah etmekle iktifa 
eylemiştir. 

Prens Konoye Japonyanm İngil
tere, Fransa, Amerika ve Sovyetler 
Birliği ile bugün nazik münasebet
lerde bulunduğunu kaydettikten son
ra bu münasebetlerin eyileşeceği ü
midini ızhar etmiş ve fakat bu hu
susta mezkur devletlerin Japonya ta
rafından umumi dünya sulhunun ne
fine olarak Uzak Şarkta idame ettiği 
mücadeleyi anlamaları 13.zım geldiği
ni ilave etmiştir. 

Alman tavassutu 
Tokyo, 19 (A.A.) - Dış bakanlığın 

salahiyetli bir memuru gazetecilere 
yaptığı beyanatta, alman büyük elçisi
nin akim kalan tavassutunu minnet
tarhkla anmış ve bu hususta tafsilat 
verdikten sonra Çin hükümctinin ne 
Japonya tarafından gösterilen alice
nap hareketi, ne de alman hükümeti
nin dostane jestini takdir etmediğini 
ve hiç bir samimi cevab da vermed!ği
ni kaydederek : 

"Bu şartlar içinde, japon hükmeti 
bundan böyle Çin hükümetiyle müna
sebetlerini kesmeğe ve icabeden ted
birleri almağa mecburdur.,, demiştir. 

resmi tebliğ 
Berlin, 19 (A.A.) - Çin° - Japon an

laşmazlığında Almanyanın uzlaştır
ma teşebbüsünde bulunduğu, bugün 
neşredilen aşağıdaki resmi tebliğle 
teyid edilmiştir : 

"1937 teşrin evveli sonlarına doğru 
Almanyanın Nankin ve Tokyo büyük 
elçileri ile iki memleket salahiyetli 
mahfili arasında cereyan eden görüş
meler esnasında, Çin ve Japon hükü
metleri, Almanyanm diğer bütün mem 
leketlerle aynı derecede alakadar bu
lunduğu sulhun yeniden tesisi gayret· 
lerine yardxm etmesini görmek arzu· 
sunu izhar eylemişlerdir. Alınan hü
kümeti bunun üzerine, bu hedefe vasıl 
olmak üzere, iki dost memleket arasın
da uzlaştırıcı gayretlerini sarfetmeği 
kendisine bir vazife bilmiştir. Alman· 
ya, daha bidayettenberi çin - japon an
laşmazlığındaki hattı hareketinin bita 
raf bir hareket olduğunu tebarüz ettir
miş ve anlaşmazlığın halli için gayret
leri, iki memleketten birinin öbürüne 

salonun bir köşesindeki üç erkeğin ga
yet ciddi bir tavırla çaldıkları gitara
ların hazin ahengine uyarak dönüp 
duruyordu. Gregorinin arkasında pı
rıl pırıl parlayan kırmızı bir pijama 
vardı, ve gözlerinin cam gibi parlayı
şı ve dudaklarının bilkiılüşü Stellaya 
dostunun nasıl bir ruh hali içinde bu
lunduğunu anlatıyordu. 

Sir Gregori Pen, ancak iştahlarının 
esiri olan bir adamdı. Zengin doğmuş 
olduğu için arzularının yerine getiril
mediği hemen hiç olmamıştı. Serveti 
daima çoğalmış, ve bununla meşru sa
yılacak bütün heveslerini tatmin et
t ikten sonra nihayet memnu zevkler· 
den de hissesini almak istemişti. İkin
cı ve vatanında adamlarının zaman za 
man cengelde yaptıkları seferlerden 
getırdikleri insan ganimetleri onun e
line geçer geçmez lezzetlerini hemen 
kaybetmişlerdi. 

Grif şatosunun sahibi olmak hulya· 
!arına kapılmış olan Stella, iltifatları
nı ibzal ettikçe Sir Gregori nazarında 
kıymetini kaybetmişti. Ve bir gün i
çinde, bu nüfuzun son cazibelen ue u
çup gitmiş ve Stella, Gregori için an· 
cak önünde her gün yemek yidiği ma
sa kadar ehemiyetli bir mevcudiyet ha· 
line gelmişti. 

Hekim Sir Gregoriye içkiyi yasak 
etmi~ti.... Her zamankinden fazla iç
meğe başlamıştı. Sarhoş olduğu zaman 
karşısında kendisinden nefret eden bir 
kadın çehresi görmeğe muhtaçtı. Ö· 
ğünmeği sevdiği kadar korkak olan 

B. Şotan yeni kabinenin 
proOramını anlatlyor 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

larile telif etmeık gayeaile ifa edecek
tir. Finansxmrzın eağlamhğmı muha
faza, sermaye ile işin pasifik tefriki 
mesaisini ve yahud yurdun emniyet ve 
istiklalini mlidafaa edecek kanunları 

hazırlamak mevzuubahıı olunca, bUtUn 
mevcudiyetimizi en bl\yük vazifelere 
hasredeceğiz. 

Başbakanlık hizmetlerinin ehemi
yctle organize edilmt.:ai, ekonettrik ve 
finansal icraatın telif ev tanzim ve 
canlandxrrlması ve yabancılar üzerinde 
şiddetli bir kontrol tatbiki i~erine 
verdiğim ehemiyeti dikkati çekecek 
tir. 
Diğer taraftan dostum Daladye ile 

birlikte, mbilli müdafaa bakanlarını 
biribirine bağlaması icab eden münase
betlerin tekrar organize edilmesi için 
çıkan fırsattan istifadeye karar ver
dim. Bu reformu kolaylaştırmak için, 
arkadaşlarım Kot ve Kampinki, bakan
lıklarını bıraktılar ve tabii olarak ken
dilerinden başka bakanlıkların idaresi
ni kabul etmelerini rica ettim. 

Bu muhtelif değişikliklerden sonra, 
kabin::-nin kuvvetli bir surette teşek

kül ettiğini söyliyebilirim. Mekanizma 
hazırdır ve sağlamdır. Şimdi çalışma
ğa koyulacağım ve bütün vatandaşları
ma aziz yurdumuzun yalnız bizim sa-
kin arzu ve ira~memize, inzibat ve 
sosyal müsalemet hislerimize bağlı bu
lunan istikbaline derin inanrmı bildir
mek isterim.,, 

Bakanlar ve müsteşarlar, kabine 

konseyi halinde perşembe günü öğle
den sonra ve bakanlar da konsey halin
de cuma günü toplanacaklardır. 

göndermek istediği haberleri iletmeği ı 
tecavüz eylememiştir. Bu prensibe, 
bugüne kadar hürmet edilmiştir. Fa
kat bugün, japon hükümetinin 16 ka
nunnu sani tebliğinin neşrinden son
ra çin - japon anlaşmazlığı yeni bir 
safhaya girmiş bulunmaktadır. 

Umumiyetle sanıldığma göre, alman 
hükümeti, bu tebliğle, alman gazetele
rinin son günlerde telmih ettikleri uz
laştırmanın muvaffakiyetsizlikle ne
ticelenmesi üzerine, bütün mesuliyeti 
üzerinden atmaktadır. 

Kabine itim.ad reyi 
alabilecek mi? 

Parla, 19 (A.A.)-Havae: S.0.yaliat· 
lerin iştiraki olmakarzın kurulan yeni 
Şotan kabinesi hakkında parlamento 
mahfillerinden alman son intibaa göre, 
şimdiye kadar muhalefet eden ve son 
buhran dolayısiyle vaziyetleri sarsılan 
ekalliyet grupları hattı hareketlerini 
yeniden tayin için bir müddet bekle· 
mek mecburiyetinde bulunuyorlar. 
Bunlar hükümete itimad edip etme
mek hususunda kararsız gözüküyor
lar. Bunlardan bir çoğu hUkümetin be
yanatını beklemektedir. Bununla bera
ber bu gruplar ekseriyet itibariyle, soe
yalistlere dayanan kabineyi müşkil 
mevkide bırakmamak kaygısr ile hare
ket edeceklerdir. 

Mali politika 
Maliye bakanı M.arşando, Bonne ile 

yapuğı konuşmadan sonra İnformaa· 
yon gazetesi muhabirine beyanatta bu
lunarak Bonne'nin dirayetli idaresi al· 
tında başhyarak idame ve inkişafının 
çok hayırlı olacağı neticeler veren kal
kınma politikasına devam edeceğini 
söylemiş. ve bütün fransızları ekono
mik faaliyetin yeni baştan artması için 
bütün fransızları sosyal sulh içinde iş· 
birliğine davet eylemiştir. 

I ıalya' da memnunluk 

Roma, 19 (A.A.) - Yeni fransız ka
binesinin kuruluşu İtalyada büyük bir 
alaka ve memnuniyetle kar9ılanmıttır. 
Zira bu suretle halk cephesi formillü 
fikri zayıflamaktadır. Bununla bera
ber, İtalyan kamoyu kati bir şey söyle
meden önce yeni kabinenin icraatını 

beklemektedir. 

İngiltere • lrlanda 
görüımelerl keslldl 

( Ba~ı ı inci sayf::ıda) 

"Bugün saat 10 dan öğleye ve öğle
den 15 e kadar İrlanda ve İngiltere hü
kümetleri delegeleri arasında yapxlan 
toplantılarda önce cereyan eden görüş· 
meler sırasında bahis mevzuu edilmiş 
olan meseleler tekrar gözden geçiril
miştir. 

Bir •dostluk vesikası 
Her gün yazmağa mecbur olan mu• 

harririn haklı §İkayellerini anlatan 
ve "bi11in ıade ve pek doğru günü gü
nünesi" ni ifade ederek vazifesini y p• 

malda o muharririn duyduğu sakin haz
zı tarif eden Nuru ilah Ataç, dünkü rıh
rasında, fıkramın başlığından bahset
mek vesilesiyle beni de hatırlıyor: 

- iki defa "kavga" etmiş olmamıza 
rağmen artık doıt ıaymamağa bir türlü 
katlanamadığım ..•. " cümlesindeki ilti -
fat manaıını hürmetle telakki ebnelİ· 
yİln. Meslektq kavgaları,- menteini 
meslekten aldıkça doıtluğu takviye et
mek aerektir. Bir fikir eserinden, bir 
cümleden, batta bir kelimeden çıkan 
muharrir kavgaları onların sadece 
misyonlarına inanmış adamlar oldukla• 
nna delalet etmez mi? 

-Kin? 
Meıleğinin icablannı takdir eden 

muharririn sapamıyacağı tek yol kin 
yoludur. 

Ahmed Haşim'in "türkçede imla" 
makaleıi hikayesini bilmem bqka za. 
man anlatmıt nu idim ? 

O, bu meşhur makalesini okuyor ve 
ben .•.• dinlemiyordum. 

- Sen beni dinlemiyorsun! 
- Kabil mi? 
- Son cümleyi tekrar et. 
Son cümleyi nasıl tekrarlıyabilir

dim? 0 Kavga" ettik. ölünceye kadar 
biribirirnize diİ§man yqıunak karariy
le ayrıldık. Erteıi gÜn, bir manav dük
kanı önünde rahmetliye raıt geldim. 

- Nasılaın Haşim? 
- Geleceğini bildiğim için sana 

portakal seçiyorduml 

Muharrirler eserleri, günlük yazı
ları, cümlelerinin teşkil tarzı, hatta bir 
terkib, hatta bir kelime yüzünden 
"kavga" etmelidirler. 

Bu "kavga" onlann Üzerlerine al· 
mıt oldukları İ!i ciddi telakki ettikleri• 
ni gösterir; bir §artla: Muharrir ise
ler •.. 

Eline nasılsa hir kalem almış olan, 
muharrir geçinen, muharrir olmıyan, 
olamıyacak olan adamlar da gazete sa
yıfalarında kavga ediyor ve kin kusu
yorlar. Bunlar ne muharrirliğin, ne 
dostluğun sırrına eremiyeceklerdir. 

Çin büyitk elçisi Tokyo' dan 
ayrıldı 

Tr'_.L.J ~ • .. ., < A A .\ _cı .. :... T~o 
büyük elçisi, refakatinde büyük elçi
liğin sekiz memuru olduğu halde, bu
gün, mahaIU saat ile saat 16 da Çine 
dönmek üzere Tokyod:ın hareket et
miştir. 

Biribirine ııkı sıkıya bağlı Ofan bu 
meselelerin hiçbiri üzerinde anla~a 
kaydcdiTmemiş ise de görüşmelerin 
bunlardan bir çoklarının iki hükilmet 
miltehassıslan tarafından daha etraflı 
bir tarzda tetkikine imkan verecek de
recede ilerlemiş olduğu müşahede e-

Ben, Nurullah Atac'ın "kavga" la
nnı muharrir kavgaıı bilerek onlan bi
rer dostluk vesikası addedivorum. Ya 
kavga da etmesek! •.. - N. Baydar 

Küçük Dış Haberler 1 
X Bükreş - Bundan birkaç sene ön

ce kapanmış olan müfrit sağcı iki gaze
te yakında tekrar çıkmaya başlıyacak -
tır. 

Harb halii ilan edilmemiş 
Vaşington, 19 (A.A.) - Çin ve ja

pon sefirlerinin geri çağrılması ile 
harb ilan edilmemiş olduğundan taraf
sızlık hakkındaki Amerika kanunu 
meriyete girmeyecektir. 

I talyan tayyarecileri Çin' den 
döndüler 

Roma, 19 (A.A.) - B. Musolini, Çin 
tayyareciliğini isiah için bir kaç ay 
müddetle Çin ordusunda hizmet ede
rek bu sefer !talyaya dönen general 
Skaroniyi ve bu heyetin diğer azaları
nı kabul etmi9 ve kendilerine yaptık-
ları hizmetten dolayı teşekkür ile si
yasi vaziyetin Çindeki bu ikametin da
ha fazla uzamasına engel olduğunu i
lave eylemi~tir. 

Gregori fiil ve hareketlerinin neticele
rini derinleştirmek istemezdi. Parası 
her hangi aleyhdarlığı suıturmağa k1l
fi değil mi idi? 

Stellayı salona götürmüş olan esir 
ortadan kaybolmuştu. Genç kadın se
d~rin yan~nda ayakta durarak 'Gre~ori
nın yer gcistermesini bekliyordu. Ni
h~yet Gregori misafirine dönerek yü
zune manasız bir nazarla baktı, ve dili 
dolaşaıak: 

- Oturunuz Stella, dedi. Siz bunun 
gibi dansedemezsiniz, değil mi? hiç 
a:vrupalı kadında bu zarafet, bu çevik
Jık olamaz. Hele şuna bir bakınxz. 

Dansöz, şimdi, baş döndürücü bir sü
ratle fırıl fırıl dönüyor ve üzerindeki 
tüller kendisini sanki bir bulutla kap
lıyordu. Birdenbire, sazlar susunca 
donsöz de, başı ileride, yere kapandı. 
Sir Gregori malezyaca bir şeyler mırıl
dandı. Kadın beyaz dişlerini göstere
rek g~:~sedi. Stella onu tanıdı; şa
todakı ıkı dansözden biri idi. 

Gregori artiste sedirin kenarında 
bir yer göstererek emredercesine: 

- Oturunuz, dedi. 

Danaözle kitaracılar bir anda salon
dan çekilmişlerdi. Stella yüreğinde sı
kmtx his ederek: 

- Yarım saate kadar geri gelmez
sem gidip polise haber vermesini dışa
rıda bıraktığım JOforüme söyledim, 
dedi. 

Gregori gillmeğe bq.ladr. 
- Stella, buraya ıüt ninenizle bir-

dilmi,tir. Bu görüşmelere hemen baf· 
!anacak ve neticelenmelerine intizaren 
bakanlar arasındaki toplantılar kesile
cektir. İcab eden esaslar yeni mükale
melere i~n verecek surette hazrrla
nır hazırlanmaz bakanlar toplantıları· 
na yeniden başlanacaktır.,, 

Dominionlar bakanı Makdonald bu 
akşam İrlanda başbakanı de Valcra'yr 
ziyaret ederek iki memleket mütehas
sısları arasında yapılacak müzakerele
rin teferruatı üzerinde görüşmüştür. 

Ulster pcırliimentosıı 
kapanıyor 

Belfast, 19 (A.A.) - Ulster "Şimali 
İrlanda" parlamentosunun feshi hak
kındaki emirnameyi umumi vali bugün 
imzalamıştır1 

likte gelmeli idiniz. Bugün neniz var, 
sizin? polisten başka bir şey düşüne
mez misiniz? hep aklmızda o mu var? 
sizinle biraz ciddi konuşalım. 

- Ben de sizinle ciddi görüşmek is
tiyorum. Çayçeı>terden gidiyorum ve 
sizi bit daha görmek istemiyorum. 

- Demek si:.: artık beni görmek iste
miyorsunuz? halbuki ben de sizden 
bıktım. Bu itibarla çekilip gidişinize 
ne ağlayacak, ne de diş gıcırdataca
ğım. 

- Yeni tiyatro kumpanyam ...• 
Gregori Stellanın sözünü kesti ve 

sert sert: 
- Eğer yeni kumpanyanız benim 

para vermemi icab ediyorsa bunun ya
sını şimdiden tutabilirsiniz. Avukatı· 
mı, daha doğrusu bu işlerden anlayan 
birini gördüm, konuştum... Bu adam 
bana, eğer siz Carjin meselesinden do· 
layı beni ihbara kalkışırsanız kendi 
başınıza da derdler açacağınızı söyle
cii. Size çok değil, fakat kafi para ve
receğım. Zan edersem sefalet içinde 
bulunmıyorsunuz, zira size şimdiye 

kadar üç tiyatro kumpanyası kuracak 
kadar para verdim. Stella, ben o küçük 
kız içiu çıldırıyorum. 

Stella hayretle Gregoriye baktı: 
- Hangi küçük kız. 

- Adel. Adı onun Adel Limington 
değil mi? 

- Şu benim yerimi alan küçük ye
dek artistten mi bahsediyorsunuz? 

- Evet, evet ondan bahsediyorum. 

X Londra - Van Zeeland'ın 2 §U· 
batta Londraya gelmesi bekleniyor. 
Van Zeeland Londra'daki ecnebi mat -
buat cemiyetinin vereceği ziyafette ha
zır bulunacaktır. 

X Tokyo - Dün neşredilen resmt 
rakamlara göre, japon hükümeti geçen 
sene Paris'te 48 ton altın satın almış -
tır. 

X Delhi - Hind kongresi, kanu
nusani sonunda Haripura'da toplana -
caktır. 

X Prağ- 1919 da 13.522.000 olan 
Çekoslovakya'nın nüfusu 1936 da 
l 5.186. 944 e baliğ olmuştur. 

X Napoli - 1talya'da lıir tetkik se
yahatı yapmak üzere 2500 alınan isçi 
buraya gelmiştir. 

O beni afsunladı. Beni sizin hiç bır za
man muvaffak olamadıgınız kadar 
kendine bağladı. Bunu size hakaret ol
sun diye söylemiyornm. 

Steıla, bu sözler karşısında beyan e
decı::k fikir bulamadıgı ıçin sadece din
liyordu. 

- Onu ele geçirmek için ne lazımsa 
yapacağım. Hatta onca bir ehemiyeti 
varsa kendisi ile evlenmege kadar ile
ri gidecegim. Zaten evlenme zamanım 
da geldi, geçiyor. Beni dinle;; iniz: o 
sizın arkada:;;m ızdır ..... 

Arkadaşım mı? O benim yerimi al
dıgı halde nasıl arkaua:;;ım olabilir? 
Arkadaşım olsa bile onu bu cehenneme 
sokmaga na:.ıı lldalct e .!cbıl iııı:ı? 

Gregori Stellanııı gözlcrınin içine 
bakarak, soguk, kötü ve tehdidkar ba
ğırdı: 

- Bu cehennem, bir zamanlar sizin 
cennetiniz olmuştu. Londraya gitme
yiniz Stella. Bir ıki hatta daha burada 
kalınız. Bu kızla dost olmağa çalı~
nız. Kimsenin bulamayacagı fırsatlara 
maliksiniz ... B ir şey kaybedecek degil
siniz. Ona benden bahsediniz. İyi bir 
insan olduğumu, hoşuma gitmiş olma
sınm kendısi için bir tali eseri sayıla· 
cağını o-na söyleyiniz. Evlenmeden 
bahse lüzum yoksa da icab cttigi za
man o kozu da kullanabilirsiniz. Ken
disine elmaslarınızdan bir kaçını gcis
teriniz: meı>cla size almış olduğum o 
büyük gerdanlığı ..... 

(Sonu var) 



1 Yurd d on resimler 1 
Kütahyada belediye işleri 

Elektrik, yol çalışma lal 
su tesisatı devam ediy 

Havzada 
kültür 

• • 
sevgısı 

Havza, (Hususi) - Havzanın bil
lür kaplıcalarında bir kaç gün geçir
mek üzere gelenler okullarındaki gay
retli çalışmanın hayranı kalırlar. 
Merkezde bugün iki okul vardır. 

Samsun valisinin teşebbüsü uçuncü 
okulu da kazandırmıştır. İnşaatı bit
mek üzeredir. Havzalılar bu bakım
dan bilkOmete çok müteşekkirdirler. 
Havzanın en büyük bir dileği de orta 
okula kavuşacağı günü görmektir. 
Bunu yalnız Havzalılar değil, bu çev
redeki bütün ilçeler halkı dilemekte
dir. Kazaların pek çoğu Havzaya ya
kındır. Merkezi bir vaziyette bulun
duğu için Havzada bir orta okul açıl
ması, Samsuna kadar gitmek imka 
nını bulamayan talebeye orta tahsili
ne devam imkanını da verecektir. Bu 
hususta gereken teşebbüslerde bulu
nulmaktadır. Havzalılar bir orta okul 
kurulmasına karar verildiği takdirde 
bütün ders levazımını ve binayı ver
meğe hazır bulunmaktadırlar. Vilaye
tin bu işi hassasiyetle tetkik etmesi 
herkesi sevindirecektir. - Vedat Ür
fi Bengü 

Edime mekteblerinde 

kalorifer 
Edirne (Hususi) - Lise ve kız er· 

kek öğretmen okullarının 35.000 lira
ya yapılacak kalorifer tertibatı plan 
ve keşifleri tasdik edilmiş ve paraları 
Nafıa Vekaletinden gelmiştir. 

Aliikadarlarca bu iş 20 gün müddet
le eksiltmeye çıkarıldığına göre bir 
kaç ayda bitmiş olacak ve önümüzdeki 
yıl her üç okul kalorifere kavuşacak -
tır. 

Edirnede havalar 
iyi gidiyor 

Edirne, (Hususi) - Trakyada ha
valar çok iyi gidiyor. Sonbahar eki
mi istenildiği gibi yapılmıştır. He
nüz beton dökme işleri uygun ve lo
doslu günlerde devam ediyor. Meriç 
köprüsü başında 300 kişilik olarak 
yeni yapılmakta olan Meriç yalı ga. 
zinosunun bu münasebetle bir resmi
ni yolluyorum. Meriç yolunda bu 
takviyeli gazino ilkbaharda herkesi 
çekecek ve iyi bir park ile de süsle
necektir. Bu eser şehre güzellik vere
cektir. 

Aılana'da in~aat mektebi 

Adana, (Hususi) - Şehrimizde 

Kültür Bakanlığı tarafından bir inşaat 
usta mektebi açılması düşünülmekte -
dir. 

Mersin - Silifke arasında tarih eserleri 

Kütahya, (Hususi) - Belediye reisimiz Etem Yücel ~ 
rada:n dönmüştür. Belediye reisi Ankarada şehrimizi alaka• 
den işler etrafında iktiaad ve nafia vekaletleriyle temaslar 
mışdır. Şehrimizde kurulacak olan umumi elektrik aantrıl 

vekaletçe bütün etüdleri ilana! 
edilmiştir .. Şehrin harita ve p
lanlarının tanzimi iti için müs
bet kararlar alınmıştır. Belediye 
reisi muhtelif itler hakkında ba
na şunları söyledi : 

- Bir buğday silosu yaptıracağız. 
Keşif evrakları hazırlanmaktadır. 
Bundan başka 105 bin liraya çıkacak 
olan bir stadyom yaptırılmaktadır. 

Bu iş için belediye 30 bin lira ver-
miştir. Bu sene de ayrıca 40 bin lira 
daha verecektir. Aynı zamanda istas
yon tarafında güzel bir bahçe vücuda 
getirilecektir. 

Belediyemiz modern bir mezbaha 
vücuda getirmiş, santralı ısl3h etmiş 
bir sebze hali yaptırmıştır. Sıhi bir 
su getirilmeğe başlanmıştır. itfaiye 
teşkilatını ve kadrosunu genişlettik, 

birçok motörler ilave ettik. Şehrin a
na yolları parke döşenmiş istasyon
dan şehre kadar ikinci bir yol daha 
açılmıştır. Merkez 5 kazaya munta. 
zam yollarla bağlanmıştır. Emet - E
mirler arasında 15, Tavşanlı - Doma
niç a:asında 25, Uşak - Çivril arasın
da 20 kilometre yeni yol yapılmış ve 
mevcud yollar da tamir edilmiş, nak
liyata müsaid bir hale konmuştur. 
Gediz - Simav hattından ayrılan 15 
kilometrelik bir yol şaplariyle meş
hur şaphaneye bağlanmıştır. 

Yeniden 50 yataklı bir memleket 
hastahanesi yapılmaktadır. 

Bol uda 
Atatürk 
heykeli 

1 
Bolu' ya dikilecek Awıürk 

anıtının maketi 
1111 1 1 1 111 ·"*""' 

Bursa gençliğini kar sporlarına 
alıştırmak için tedbirler alındı 

Kütahyada da mekteblere kesif bir 
talebe hücumu vardır. Bunu karşıla
mak üzere her nahiye ve kazada lüzu
mu kadar mekteb yapılmış merkezde 
de 16 dershaneli ve 600 talebe alacak 
şekilde yeni bir mekteb yapılmıştır. 

Tarihi bir türk şehri olan Kütah. 
ya eski eserleri, kıymetli kaplıcaları, 
güzel manzaralariyle gezilmeğe değer 
bir yurd parçasıdır. Belediye şehre 

yakın bütün kaplıcaları ıslah ederek 
sıhi bir şekle koymaktadır. 

Bolu, (Hususi Muhabiriıııl 
den) - Boluda cumhuriyet~ 
danına dikilecek olan Ata~ 
heykelinin heykeltratlarmıı:ı~ 
Bay Ratibe yaptırılmasına· ~ 
yet encümeni karar venııır, 

Bu karar Ankara anıtlar koıııı' 
yonunca tasdik edildikten sarf 
ite bati anacaktır. 

Uludağda donan 
Süleyman ı n 

cesedi bulundu 

Zavallı adam 
nasıl dondu? 
Buroa (Hususi muhabirimizden) -

Son yıllarda Bursaya hususi bir kıymet 
ve ehemiyet kazandıran kar sporlarını 
geniş ölçüde yayınak için viJayet ve 
Bursa dağcılık kulübü bazı yeni ted
birler almaya başlamıştır. Yurıldaşın 

sağlığında büyük bir tesiri olan kar 
sporlariyle, mektebli gençlerin de aıa
kadar edilmesi yolunda alınan bu ted
birler şunlardır: Mevsim boyunca her 
orta mektebten onar kişilik birer tale
be grupu başlarında beden teroiyesi 
mualimleri olduğu halde münavebe i
le Uludağa çıkarılacaklardır. Bu tale
be grupları ve hariçten iltihak eaecek 
diğer acemi kayakçılardan mürekkeb 
kafileleri Kirazlı yayladaki dağ evine 
götürmek, ertesi gün orada çalıştıı rnak 
ve Bursaya getirmek için dağcılık ku
lübü üçer kişilik kilavuz ve öğrcüci i
le yardımcı verecektir. 

Kafilelerin cumartesi günü saat 
13.30 da Bursaya hareketlerinden iti
baren pazar akşamı şehre dönüş.trine 
kadar bütün mesuli yeti ve icabına gö
re hareket salaiyeti bu kilavuz ve öğ
reticilere verilmiştir. Bu hususta mek
teblere tebligat yapılmıştır. Mekteb
lere kayak malzemesi dağcılık kulübü 
tarafından verilecektir. Parti lıaşkan
lığı grupların diğer noksanlarını ta
mamlayacaktır. Talebe gruplarından 

Kirazlı yayla otelinde kalma ücreti a
lınmıyacak, yemekleri için mekttb ida
relerinden paraları alınacaktır. 

Uludağda tipili bir gıinde kaybolan 

kayakçı Süleymanın donmuş olan cese
di; 18 gün sonra lodos dolayısiyle kar
ların erimesi üzerine bulunmuş ve ce

sed şehrimize getirilerek meratımle 

gömülmüştür. Cenaze merasiminde bü
tün dağcılar kendi kıyafetleriyle bu
lunmuşlar ve Uludağda dağcılığın ilk 
verdiği bu kurban için tam yerinde bir 
kadirşinaslık göstermişlerdir. Kabri
ne çelenk koymuşlar ve zavallının ge
ride bıraktığı üç çocuklu ailesine para 
yardımında bulunmuşlardır. Parti ve 
belediye de ayrıca birer yardımda bu
lunmaktadır. 

Bursada hemen herkesin ağzında do
laşan bu meraklı mevzuun esrar perde
si 18 gün sonra yırtılmış bulunuyor. 
Geçen gün belediyemizin su yolcula
rı, su yollarını muayene için yolu taki
ben; Reşad Nurinin Çalı kutu roma-

nında ismi geçen Zeyniler köyü cıva
rına vardıkları sırada uzakta bir kişi· 
nin yerde yattığını görmüşlerdir. Eve
lii, bu şahsı bir ava ateş etmek için ye
re yatmı§ avcı zan etmişler ve kendisi
ne seslenmişlerdir. Cevab alamayınca 
merak edip yanına sokulmuşlar, fakat 
bir ölü olduğunu görmüşlerdir. Bunun 
üzerine derhal jandarma haberdar e
dilmiş ve cesed şehre getirilmiştır. 

Süleyman neden dondu? 
Süleyman, Uludağdaki kayak evin

den yalnız başına yola çıkmış, utelle -
otel gözü denilen sığınak arasında ya
ni (3) kilometrelik bir mesafe dahilin
de kayakları kırılınıştır. Bu kayakları 
otel gözü sığınağına bırakan Süley
man bastonlarına dayanarak yaya yü
rümeye ve Bursaya doğru inmeye de
vam etmiştir. Halbuki pek yakın bir 
noktada olan otele dönmiyerek çok u
zakta bulunan Bursaya inmeye çalış
ması büyük bir hatadır. Lakin Süley
man bunu yapmamış, anlaşıldığına gö
re: (Yantekir) yoliyle kara bata çıka 
(Sarı alan')nı geçmiş dik yamaçlardan 
inerek (Kadı yaylasına) gelmiştir. Bu
rada Süleyman dağcılığın icablarına 
uymak mecburiyetini his etmiş olacak 
ki: Kara yele karşı çok açık bulunan 
(Yantekir) yolunu terkederek Kadı 

yayla üzerinden Zeyniler köyü yolunu 
tutmuştur. Bu köye sığunmaktan baş
ka kurtuluş çaresi kalmadığını anla
yan Süleyman köye pek ziyade yaklaş

mış olduğu halde tipinin şiddetinden 

yolunu şaşırmış, etrafda çok bucala-

ştır. Nihayet takatsiz kalan Süley-

• 
Kütahyada iki çini fabrikası mev

cuddur. Türkün elinden çıkan ve her
kesi hayran eden bu kıymetli mües
seseler de modern bir şekle konacak-
hr 

Erzurum' da yoksullara yardım 
Erzurum, 16 (A.A.) - Yoksullara 

yardım işi ilk hızı ile devam etmekte
dir. Bugünkü teberru yekunu 6000 li
radır. On bin lirayı geçeceği muhak
kaktır. 

Yapılacak anıtın fotoğrafisini ~ 
deriyorum bu vaziyet diğer mü5' 
kaya konan maketlerden daha 1 
hareketli olduğu için encümene• 
maket beğenilmiştir. 

Halkevi kurslar komitesi Tütkl° 
Fransızca, Almanca kurıJ;:ırnıT A •• "1., 
dcrsıerıne uaşıamıştır. Ayın y~ 
sinde de motörcülük ve şöförcU~ 
kursu açılacaktır. on gün içinde il 
törcülük ve şöförcülük kursuna cıİ 
vam için Halkevi bürosuna müra 
edenlerin sayısı şimdiden iki yfJI' 
bulmuştur. Müracaat devam etme~ıt 
dir. 

Yurdda yol ve köprü çahsmaları 

man donacağını anlayarak son bir ham
le yapmış ve ayak kaplarını çıkarıp 

sırt çantasına koyarak karlar üstün
den çorabla yürümeye başlamıştır. Bi
raz sonra sırtındaki çanta da ona a
ğırlık vermiıı, onu da yola atmıştr .• 
Fakat işte, burada zavalh Süleyman 
büsbütün mecalsiz kalmış ve karlar 
üstüne c:.üşerek orada donmuştur. 

18 Gündenberi donmuş olarak dağ ' 
başında kalan Süleymanın ce•edine 
hemen hiç bir şey olmamıştır. Yalnız 
ayakları ve ellerinin içi.- evela dondu
ğundan buraları bem beyaz birer man
tar halini almıştır. Tarla fareleri veya 

kuşlar kulaklarını ve yanaklarını bi

raz kemirmişlerdir. Vücud olduğu gibi 
kalmıştır. Şu hale göre: 

18 gündür dağda kalan bu cesedin 
böylece sap sağlam kalışı da gösteri
yor ki: dağda kışın kurd ve diğer vah
şi hayvanlar bulunmamaktadır. Ulu

dağa, hava hattı yapılmasının lüzumu 
bu suretle bir kerre daha anlaşılmış
tır. - Musa Ata§ 

Konyada bina temelleri 
taş olacak 

Konya, (Hususi) - Belediye encü
meni son toplantısında aldığı bir ka
rarla belediye hududları içinde yapıla
cak binaların temellerinin kerpiçten 
yapılmasını menetmiştir. Temeller taş 
olacaktır. 

r 

Çorunı'da Arapseyfi köprüsü 

Bir çocuk 
Eski bir kin yüzünden 

ya raland ı 
Erzurum, (Hususi) - Eleşkirdin 

Arifbey köyünde tüyler ürpertici bir 
facia olmuştur. Kemal adında bir adam 
bir gece çoluğu çocuğu ile evinde ya
tarken eski düşmanlarından Abdur
rahman adında bir adının tecavüzüne 
uğramıştır. Abdurrahman yanına iki 
hizmetçisini de alarak eve tecavüz et . 
miş ve mavzerle Kemalin yattığı oda
ya ateş etmiştir. Bu esnada her şeyden 
habersiz bir şekilde yatağında uyu
makta olan sekiz yaşlarında Zeynel a
dındaki çocuk ağır şekilde yaralan
mıştır, kızcağız kalçasından ve kar
nından yaralanmış ve hastaneye kaldı
rılmıştır. Haydutların hepsi yakalan -
mış ve adliyeye verilmiştir. 

.. rar 
Yurdda yol ve köprü faaliyeti sıı e' 

le ve muvaffakiyetle devam etın•~1 
• 

dir. Çorum vilaye ı i dahilinde Ç~• uıı> .
Yozgad yolunun 74 üncü kiloınetr. 
sindeki Arap Seyfi köprüsünün 10\. 

atı bitmiştir. Bu köprü on metre aÇ' •' 
lığında beton arıne iki gözden ;bar 
olarak yapılmıştır. ul· 

İstanbul - Edirne yolunun lstanb ~· 
dan 18 inci kilometresinde FlorY3

•0• 

doğru ayrılan 2500 metre uzunlıı&"it' 
da, 12 metre pliitform ve 9 metre g<

0 if 
likteki beton asfalt yol da bitirı1 "' .• 
tir. Bu yol 98.018 liraya ihale edilJl1'

1 

ti. il' 
Bundan başka İzmir - Çeşme Y01" rl' 

zerindeki Gülbahçe mevkiind•11 •YKi' 
lıp Karaburuna giden yolun beşiı:cı ,a· 
lometresi ile onaltıncı kilometrC51 8 tı" 

ın!• sındaki şosanın da inşaatı taJ113 

mıştır. 6" 
İ 135.l 

Ankara - stanbul yolunun .. d• 
üncü kilometreleri arasında, ü5 tuf1ltJ" 

•"" 15 menfez bulunan 1822 metre u otl 

ğundaki şosa da bitirilmiştir. BU ş 
14833 liraya ihale edilmişti. 



6ir yaşında 
fiatını biliyor 

bir bebeğin maliyet 
) musunuz .. 

Tam 745 lira 65 kuruş 
Fakat bunu görüp te sakı.n . 

· · · k maktan vozgeçmeyınız 
ÇQCU yap ,, 10 • 12 yaşına kadar yatabilece-

un 8 - zı büyük olur der· ı ği büyüklükte) 2500 

"Yavru kUŞ b~ bebek de vakıa e- Karyolanın ıiltesi için 6 kilo 
ler. Hir yaşında ır t tınaz ama, onun pamuk 480 

vın içinde fazla yer u. b .. d esi var· Çocuk 7. 8 aylık olunca karyo-
d ·ne mahsus bır u c lanın dört tarafını yastıkla çe-

da ken ı~ı ki rakamları okuyan genç virmek lazımdır. Bunun için 4 
dır. Aşagıda bu masrafları kilo pamuk 240 

k kmasınlar ve d .. ı · · · h ı evliler or . · uzun uza ı· Yastık ve ııilte yuz erı ıçın a -
ne ile telafi edeceklerını. ürbüz bir laç parası 500 

a düşünmesinler, sıhatlı~ gve babaya 3 Karyola çarşafı için 5 m. pa-
y - malik olmanın a~ feda tiska . 200 

200 bebe~:. ve gururu, bıt servet Yastıklar için 5 m. patıska 
'Verdıgı n~şe 

1 
nız bile kolay kıolay Yorgan ve battaniye için üç J. goze asa 

etmegı . • misiniz? çarşaf 
elde edebılır Bez sepeti 

300 
70 

r k doğmadan evvel Kirli bezleri yıkamak için 
~ocu f la ligen 100 

annenin masra rı 1 Ağız tülbendlerini ve önlükle-

• ta zmağa başladığı_ ilk j rini yıkamak için küçük bir li-
"n Anne r.ocugu ş ,. . ,.._.,.,,_ ........ . . k .. 

11 ' :ı . ı.0+ .. .,,.1.1' ,.. kt ra Kırlı be.zlerı kaynatma ıçın 
L..:. Jur ro ne do 0 • b" k <>r'- ->- ~ • 1 · de olsa ge temız ır tene e 

cek kadar sıbat 1 
• d r 9 ay için· Banyo suyunu ısıtmak için te-

25 

25 ene olması lazım 1d' -unu kabul miz bir teneke 
muay erı.e ol ug 
de altı defa ıııuar. harcamak /azım· 
edersek buna 18 Jıra da idrar tah-
dır. Altıncı aydan so~~aiçin ıs lira he-

. tedavısı 
liJ i ve kaJsıuın k.rı. . 33 Jira. z ye un. 
sablıyoru · a onun 

. yaklaşınc , 
Bebeğin geJınesı d hazırlamalıdır. 

k mJarını a ·ı· . . çamaşır ta ı . . yapabı ırız · 
. . .. le bır Jıste 

Hunun ıçın şoy Kş. 

G"mlek (İki üç 
4 İnce tülben~. 0 

hafta giyebılır) 
4 n..aşkorse .. "tınü& hazır 
4 .l ane tireden oru 

zıbın . -ız bezi ve sair 
liobek bezı, ag d 

"lben için 3 m. tu da 12 tane 
75 .:ıantim uzunlu.g~go kuruştan) 

ııavlu (metresı yuınuşak 
l~ tane gayet ince v~ 

· bezı patiskadan ıc d k 
3 ,ane patıs_ka ku:rı:eı ve b~raz 
2 liaşlık (bıraz d pılabilır) 

ıpekli ile evd~~ ya arım çile 
ı Yün başlık ıçın y 

çile yiin k alto 

2 
Muflondan kışlı (tvden yap-
Tane yiın hırka 

ı 
mak sartiyle) b .. iicek bir 
Burnus veya uy 
havlu 

8 Muşamba . . (Mevsime 
2 Kwıdak ent.:ın~ı !"den veya 

göre ince yun u 
nansuktan) • 

8 Veya 4 yazlık entıırı 
3 Veya 4 kı~lı.k ~ntar~atiska 

12 Tane don ıçın ın. 

Jarı birkaç 
Çocuğl!n çamaşır .. 

.. '']" onun ıçm ay sonra kuçu ur. 

yeniden: 

4 Kali korsa (2 numara) 
4 Zıbın (5 numara) 
2 Yün hırka . ka 

l Don için 4 m. patıs 

40 
ıoo 

240 

90 

900 

450 
180 

30 
500 

120 

250 
200 

400 
200 
300 
ı5o 

160 
300 
ısa 
200 

60 

90 4 Çıft çorap . . . bir bU • 
3 Çift yün patık ıçın 

çuk çile yün --5110 
Yekiin 

. Besik 
Miilıim bir eş)D· :. :Kş. 

sl'!}lettir 
• En zarif ve ucuzu . u-le
ıpek1ı veya renkli satenle s ~ . 
ne bilir ;;.,, 

" . . ·n pamU&-• 
. • astıgının, şiltestnı 

YU~ti ve astdıı stık kı· 
1 

nce nansuktan altı ya 
il l 

ı.ıekli bir yorgan f 
lı~ş_ik şiltesi i~in 3 çar~tu iki 

b Bırı Ytin, ötekı pamu 
~ttaniye por· 
Banyo (İki kulplu, beyaz 

Belenden) ornetre 
Banyo derecesi ve te~ in adi 

b Çocuk terazisi (bunun 1~ilirsi· 
~kkaı terazisi de kullana veril· 

nız. Bunlar 20 liraya kadar 
llıcktedir) 

Alcliide ·bir çocuk a~a~ası yas
Arabanın şiltesi, örtusu ve 

ttkları . an· 
Çocuk karyolası (sepe~~e ve 

tak üç ay kalacağına gore 

1200 

300 

ı20 
400 
ıso 

soo 

550 
ıoo 

3500 
5000 

600 

Yekun 17410 

Doğrun 

Şimdiye kad~r ~azdığımız bu eşya
larla ~ocuğu gıydırmek, yatırmak, yı
kamak ve gezdirmek mümkürıdür. 
Şimdi meselenin en mühi~ ~arafına 
idik. Doğum evde veya klınıkte ola-ge .. . d 

bilir. Ebe ücreti doktor ucretın en ya-

a belki daha fazla ucuzdur. Or-
rı yarıy , . . .. 
ta bir klinikte doktıor, ılaç ve o~ gun-
lük ikamet masrafı olarak200 J~ra an-

k . .. eıı·r Çocug'un evde, bır dok-cak atı g · . 
f ndan alındıg"ını farzedelım: tor tara ı 

Vasati doktor ücreti .. 
Lobusa için paakm~k~~I~~~~ sbir 
Çocuğa bakm . ıçı ti 

hizmetçinin senelık ~cr~adı tu
(Ayda 30 liradan J~~, 360 lira 

tarsanrz bunun sene ıgı 

eder). . d d veya hizmetçinin 
Bu yenı a ı . 

. masrafı (senelık) . 
ıaşe b . ve telgraf iıcretlerı 

Ba lşış gaz elektrik ve sabun 
Faza, • . 

sarfiyatı 1 senclık 
Fazla mahrukat 

Yekiin 

Çocıık doğduktan 
:;onra: Gıdası 

Kş. 
5000 
2500 

12000 

15000 
500 

3600 
2500 

41100 

·u annesi emzirirse, 6 ay 
E J r çacug . . k . f 

ge . ıüddet ıçın yıyece ma.sra ı 
kadar bır n Vakıa ıyı gıda alma-

k
• tutmaz. , . 

bir ye un enin yenıeklerıne faz-
sı icab eden ~~n edilırse de bunun he-

. 'k. ey ıJave d la bır ı ı Ş Fakat altıncı ay an 
sabakatnııy~rıı~nde bir iki defa mama 
sonra çocuga g cıı aydan sonra da 
vermek, dokuzu; ıcab eder. Bazı dok
nıemeden kesme d aydan ::.onra fosfa-

·a ye ı 
ror1ar '1ocug Jl bi verirler. 
tindeJJ muha e 

kadar 8 kutu 
- ya"ıııa çocuga . ~ 

fosfatin verılsed n yaşına kadar 
k altı ay a . 

çocu . nre siıt ıçse 
her güıı bır_ ı b"r sterllizatör 
Beş şiş~lı.k 0~ eınzık Altı ay ıç~n . (kınlacaklar i· 
3 üç ~üt şışesı 

çin) dan sonra et suyu ve 
Altı~c!. ay ıo kş.) 

sebze lS"~nde dan sonra portakal 
(}çün~ud:ybeş kuruş) 

özü (Gun 

Yekun 

Kıı. 

800 

3600 
500 
150 

120 

1800 

675 

7645 

hepsini bir araya 
Bu masrafların n. 745 lira 65 ku-

k korkmayı 
toplarsa - asraflar orta/ama ve 

d Fakat m y t k 
ruş e er. h sablanmıştır. a a 
nazari olarak e k elbiselerini evden 

Jı;ımlarını ve çocubı kiirültmek müm-
ıa d rek hesa >" k 
tedarike e . . bu rakmlara ba ıp_ 

- onun ı~ın, 
kündur. 

., 

' \ 
ı. 
; 
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Balo ııe suvare mev~imi ''Jacdiyetle'' 'devanı ediyor. Riitiin Ba
yanlar da şıl.;lık, zariflik hususunda biribirleriyle yarı~ edi
yorlar. Yılbaşı balosunda veya yılbaşı dokıyısiyle yapıları top
lantılarda, bir~:ok güzel zevk örnekleri gördii.k. Yukardaki ro-

"Mahcup tazeler,, ve 
eksantrik modalar 

Eksantrik bir modaya uymak 
zevksizliğe mi delalet eder? Kati
yen. Bu modanm güzelliği veya 
çirkinliği, onu tatbik eden kadının 
şahsiyetine, mizacına bağlıdır. 

Ayni rob, ayni kuaför filan kadı
na gayet iyi gider de, onun kadar, 
hatta ondan daha güzel olan bir ka
dının üzerinde gayet gülünç durur. 
Çünkü güzellik başka, giydiğini ya
kıştırabilmek, yani alımh olmak baş
kadır. Bunların birincisi fizik bir 
şeydir, ıkincisi ise mızaç, karakter 
meseltsidir. 

~imdı asıl me:;eleye gelelim: biz
zat kadınların kendı aralarında alay
h bir tarzda "mahcub taze" diye tav~ 
sit ettı.kleri kadın tıplerı vardır. Be
nım tıkrımi sorarsanız, bu tipte ka
dınlar ··scvimli"dir ama "alımlı" de
guaır. Alımb olabilmek, bıraz da ce
:;aret ve curet meselesidir. Alımlı bir 
kacun taralmdan giyilmiş eksantrik 
bır rob, bir şapka v. s. "mahcub ta
ze"nin ÜLerınde bir zevksizlik, bir 
beccriksiLlık halini alır. 

Marlene Uietrich e bakınız: bu 
harikuıaae kaam, pantalonu aa, u
zun elekli bır robu da, tüylü, dante
lalı, duvaklı ve daha bılmem neli 
tuvaletlerı de, ağır ve muhteşem 
kürkleri de ayni sadelikle, aynı ra
hatlıkla gıyiyor. Halbuki mesela ... 
onun kadar güzel olan Annabella 
ayni şeyi yapmağa kalkışsa, bu aca
ib tuvaletlerın altında gülünç olur, 
adeta "ezilir ... 

En acaıb kuafürleri yaptırabilir, 
en ekzotik şekilde boyanabilir, en 
"inanılmaz" tuvaletleri giyebilirsi
niz. Fakat mizacımzm da.buna mü
said olması şarttır. Gücenmiyeceği
nizi bildiğim için açık konuşayım: 
sizde *1.esela bir daktilo ruhu varsa, 
bir artist gibi giyinmeğe üzenmeyi-
niz. Sert bir makyaj, masum ifa
deli bir çehre ile tezad halindedir. 
Tavus tüyleri ise serçe kuşları için 
süs yerine geçmez. 

Uzun sözün kısası, mahcub genç 
kızlar, bu mahcubluklarım da bir 
sevimlilik vasıtası yapmayı bilmeli
dirler. - Eber ABLA 

' 
..... ~~·;:;;:;;·~;~·~~;~;·;~::~·;-; 
pılmış olan bu yün elbiseyi, krz 
çocuklar da, erkek çocuklar da 
giyebilirler. Yalnız kızlar için 

JLacivercl kadifeden yapılmış 

1
ve ayni renkte tilki ile süslen-

tmiş olan bu zarif truakar man
lto, koyu renk bir robun üzerin· 

.......... :~ .. :.~~ .. ~~~~~ .. ::~:.: ........ . . 
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düğmelerin iliklendiği tarafr de
ğiştirmek kafidir. Tercihan yeşil 
renkte yapacağrnız bu iş için, 

--------------------------------' • tahminen 320 gram yeter. 

bun eşini yaptırmasanız bile, yaptırmak istediğiniz robun 
bi<,;imi i<,;in bu re.~imden ilham alabilirsiniz. 

Kadife jaketler 
lıinizde olsun, evinizde olsun, ka

difeden bir jaket giyerseniz hem 
ııklaımıı, hem de kendinizi soğuğa 
karşı daha İyi korumuı olursunuz. 
Bu jaketi, belinizden biraz daha a
ıağıya varacak uzunlukta, kolları 

ve etekleri bol olarak, kendiniz de 
yapabilirsiniz. Jaketi siyah kadife
den yapıp siyah bir robla giyerse
niz daha güzel durur. O zaman da 
astarını kırmızı, yeıil veye. sarı sa.
tenden yapın.ız. Göreceksiniz ne 
tık olacak. 

*** 
Yahud da, mesela siyah kadife

den bir tayyörünüz var. Bunun ja
ketini biraz uzun yaparsanız, ak
ıamtarı ayni jaketi siyah satenden 
bir eteklikle de giyebilirsiniz. Eğer 
jaket yakasız ve boyuna kadar 
düğnıeli ise, onu her hangi bir sü
vare robiyle de giyebilirsiniz. 

lslak çamaşarlartn 

donmaması için 
Kıtın bu soğuk günlerinde 

balkona vey.;, bahçeye astığınız 
çama§ırların dondukları sık sık 
vakidir. Bunun önüne geçmek 
için, çamaşırları son defa duru
layacağınız suya ( 4 veya 5 litre 
su için bir avuç olmak üzere) iri 
tuz atınız. Çamaşırları bu sudan 
geçirdikten sonra asarsanız don
malarına mani olursunuz. 

genç evliler çocuk yetiştirmekten 

korkmasınlar. Bir mesele daha: çocuk 
yaşına geldi ama ne lobusa şerbetini, 
ne yaş gününü hesaba katmadık. - Ci
ci ANNE 

Liiciverd fötrden şık bir şapka 
modeli 

ı-;:;;i;cle~:-fiki;i·;;-

L~::.:.: .... ~~~~~~·~·~······· 
Lüstrin iskarpinlerinizi yeni gibi 

yapmak istiyorsanız, onları sütle 
yıkayıp kurumalarrnı bekleyiniz. 
Sonra da bir kadife parçasiyle de
riyi parlatrnız. 

Sanda/yaları temizlemek için mııhte
lif usuller : Kamış iskemleleri, 
içine biraz da oksijenli su karıştı
racağrnız sabunlıı sıı ile frrçaladık
dan sonra bir bezle kurıılayrnız. 

Sonra da hava cereyanrna ve güne
~e maruz olmayan bir yerde kuru. 
mağa brrakınrz. 

Kadife kaplr sarıd ılyaları temizlemek 
içİll gayet ince ve kuru toz Jıalin
de arina alrp kadifenin üzerine 
serpiniz. Sonra da kadifeyi tüyle
rin yattığı tarafa doğru fır~·alayı
mz. 

ipek k11nıa!i kaplı iskemleleri de tet
rachlorurc de carbone'a b.ıtıracağr
nız bir yünlü bez parçasiyle siliniz. 
Kumaşın üzerincle /"ke kalmama
sı için. dışarıdan baslry.-ırak İçeriye 
doğru lıareket rrliniz. 

• Parföm şişelerinizi veya krem kabla
rrnızı atmayınrz. Burı/arrn içinden 
iyilerini seçerek kendinize güzel 
bir tuvalet takrım yapabilirsirıiz. 
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Efes - Ephesos 
Adı hakkında 

Efes kelimesi Grekçe olmamakla be
raber bu günkü Grekçeye manalar ve 
kelimeler vermiştir. 

Bailly /1/ ye göre "efesis atma, fır
latma demektir, efiemi'den çıkar. ma
nası göndermek veyahud karşı, fırlat
mak, birisine karşı, göndermek, koyu
vermekdir. 

Efcsti0& = ocağa müteallik (mito
lojik), ocak hamisi Allah, ocak mezba
hını ilgili yen (kurban ve saire) eve mü
teallik (misafir olarak eve gelen, Al
lahlarla alış verişi olan. 

Efetis = Hakimi azam, büyük reis 
Efetcs = şiddetle istenilen, arzu e
dilen. 
Bu kelimelerin Gre.kçeye Efes adı

nın ve Efesde yapılı:ıış dini merasimin 
ilhamı ile girdiği muhakkaktır. Bun
ların hep Türkçe ve Türk asıllı oldu
ğunu öğreneceğiz. 

Efes'i ilk kuranların fizik ve moral 
kudrete ve kadına hürmet ettiklerini 
söylen,ştim. Tanrıları bir kadın ve di
ni ayinleri çeviklik, dans ve koşu idi. 
Strabon'a göre solmissos dağında Arte
mis'in doğum gününü kutlıyanlara 

Kurites yani yürüyenler ve koşanlar 
deniyordu. Bu koşucuların öncüsüne 
de Proto - Kuris adını verirlerdi. 

Ayasuluk mabude&inin ağbitleri ha
reket ve kuvvete dayanan dini merasi
min verdiği bir (özegüven)le (nefse i
timat yerinde kullandrm) bazen ser
keşliğe de saparlar ve "Efes gemicile
ri dini merasime Ye tapınak idaresine 
kendiliklerinden ve zorla karışırlar-
dı". 

Kar'lar, Lid'ler vakit vakit amas 
Tanrıya taptılar. Bu da Kubada demek 
idi. Tıpkı Artcmis gibi bakirelerin, fa
ziletin, ncşvüncmanın Tanrısı idi. Fa
kat bu adı ile daha ziyade ev ve ocak 
esirgeyicisi idi. amazon'lar amasya ve 
amasra siteleri amanus dağları adları
nı ondan aldılar. Ameli hayatta ev ep 
ve oba dediğimiz mesken karşılıkları 
bu Tanrının ocak ev hamiliği vezife
ıinden üremiştir, Çocuklarımızı kor-

Yazan: Proleıör H. R. Tankut 
Teorisine göre yapacağımız kısa bir 
tetkikle derhal anlıyabiliriz; 

(1) (2) (3) (4) 
AbuzO& = ağ + ab + uz + os 

Kelimeyi bütün olarak değil fakat 
sadece elemanlarını ve onların teker 
teker gövdelendirdiği anlamları tetkik 
edelim. 

1) ağ = anakök olarak esas varlık 
hareket ve ışık anlamındadır. 

2) ab = de temessül edince. (ağab) 
şeklini alır. Bunun ilkel (ağ + 
ağ) = ağa biçimi bütün türk lehçe. 
!erinde büyük, yaşlı, öz baba, muhte
rem ve ruhani manaları verir. Nitekim 
Yakutçada: Agabit = babamız, papaz, 
rahip, agbit, kfilıin, başpapaz demek
tir. (Yakut Lügati Pekarski) 

kahin, Başpapaz. (Yakut Li'igati. Pe
karski) 

Bazen ağ ana kökü ab prensipal kö
küne temessül ederek (ab+ab) = abab 
ve kısalarak abb şekli alınca: 

appayis 
appiisay 

kelimelerinde olduğu gibi erkek laka
bı (Yakut Li'igati. Pekarski) olarak 
kullanırhr. Arapçada erkek lakabı ola
rak kullanılan ve arslan manası veren 
abbas adında (Kamusülmuhit tercü
mesi, Asım Efendi) ve abis = arslan 
(ahteri) kelimesinde bu cevheri bulu
ruz. 

ag + ab ve kaynaşarak ab biçimi
ne girdiği zamanda da: 
ap = sihir, büyücülük. 
eben = yaşlı erkek ve kadın 
apak = put, sanem 
apa = teyze, ana {Yakut Li'igati. 
Pekarski) meydana çıkar. 

3) uz elemanını alarak (bu eleman 
derece derece n c ç s ş j z 1 kategori
sine dahildir. Hepsi asılda aynı rolü 
ve ayni semantik kıymeti haizdirler): 

Abız = 1) papas, 2) alim, molla. 
Kır. Kaz. tobol lehçe
leri Radloff. C. I. s. 
629 

kutmak için kullandığımız amacı keli- Abiz = Kırgızlarda bir kabile adı 
mcsinin orijini de bu kadın Tanrının Ç. I. •· 630 
adıdır. Abıs = Bir çok lehçelerde yakut-

Ve bütün bunlar Efes adı ile birlik- çanın ağabit i gibi ulu a-
te Proto - Türk devrinin geniş Poli- pis yani büyük papas 
semik mefhumlar aleminden birinin i- Abıska = İhtiyar adam anlamlı 
çine girerler. Şimdiye kadar öğrendi- kelimeler verir. 
ğimiz mefhumlar şunlardı: Not: Arabça sandığnnız Hıfız ve 

Tanrı, himaye ve fazilet, koıtmak. Hafız kelimelerinin bu asıldan türe
koşu, çeviklik, hareket, ev ve ocak, er- miş olduğu ap açıktır. 
keklik, büyük ve hakiın reis, şiddetle Bu kelimenin hareket ve çeviklik 

manası veren şekilleri de vardır: 
arzu. ebesin = Kara kırgız lehçesinde: 
Güneş - Dil Teorisi bütün bu anlam- çevik, çalak ve bareket-

ları, güneşin ilhamı ile öğrenilmiş ilk li (Rad. ı. s. 930) 
mefhumlardan esas - sahip, kuvvet - . 

yine ebek koybal lehçesinde çevık, çakudret, hareket, hararet anlamlarına 
irca eder ve bütün bu manalar efcs ke- lak, yiğit (Rad. C. 1. s. 928 manaları 
1, . . k d' . d tt verir. 
ııncsının en ısın e mevcu ur. b h "b" - k d d"I · · · k b ·.. a as ya ut o us - a ın, o ya-Bu ıddıayı ıspat ebne ve u orıJı· , 

nel kelimenin başına geçtiği genif se- tağı b ih' b 
'k il . d 1 tmak . . . a ası : s ır az 

m~tı . e~ ay m a . ıçın yıne 4) es elemanı mananın taalluk ettiği 
eskı efesın bıze kalan yadıgirlarından b' ... d' Fak t ld 

-1 1 o ıe veya suıe ır. a aynı ro e ve 
asıg ana ım. *** kıymetteki elemanlar bir kelimede bu

Efes baş papasına Megibüzos denil
diğini ve bu kelimenin 'Greklikten ön
ce efes'de yaşadığını öğrenmiştik .. Hiç 
bir kimse bu papas adının - benzemesi
ne rağmen - Grekçe olduğunu iddia et
miyor. Kelimenin meg + abüzos'dan 
mürekkep olduğu meydandadır. Meg 
kısmı bütün Türk lehçelerinde mege 
ve menge şekli ile ebedi, büyük ve ge
niş (Yakut Li'igati, Pekarski) demek
tir. ğ nin genzel şekli olan nğ ile k kon
sonu ayni kategoriden olduğu için 
mak ve mek kelimelerinde ayni anlam
ları veya yan ve yakınlarını arıyabili
riz. Nitekim mak bir çok lehçelerde 
övme (Radloff C. IV. s. 993) demek
tir. meke çare. feraset, hile ve tedbir 
manası veriyor. 

Not - İskoçya ve İrlanda da bir ai
leye nispet ve unvan olarak kullanı
lan mak kelimesi bu orijindendir. 

Dinlerinin esa$ına ve ayinlerine gö
re Efes baş papasının alabileceği va
sıflar bunlar olmak gerektir. Güneş -
Dil teorisi meg kelimesini bu şekilde 
mutal3.a eder: 

(1) (2) (3) 
Meg = eğ + em + eğ 

Bir numaralı ana kök (eğ) büyüklük 
ve parlaklık olduğuna göre bu anlam 
iki numaralı cm de temessül ve üç nu
maralı eğ'de taayyün eder. Şu halde 
meg muayyen ve mevsuf bir büyüklük 
bir parlaklık ve dolayısiyle zeka, ted
bir, efsun ve sihir demek olur. Mega
buzos adının ikinci kısmı olan Abuzos 
(Grekler Apysos şeklinde yazdıkları 

için iibizos biçiminde de telaffuz edil
diği vardır) Efes ve Efesos kelimele
rinin bizzat kendisi olmak gerektir. 

Bu kelimenin çok eski ve çok temiz 
bir türk kelimesi olduğunu, Güneş-Dli 

(/1/) M. A. BaıUy. Dictionnaire grec - · 
Françaiı, ı 867 

lunamadığı için bu s unsuru bütün 
konsonların anası olan (ğ) den müdev
ver olmak gerektir. Binaenaleyh keli
me haddi zatinde abuzos değil abu
zoğ'dur. Karakırgızlardaki ebcsinğ 

(çevik, çalak hareketli) kelimesi bu
nun misalini teşkil eder. 

abuzos kelimesinin bütün anlamları 
toplanınca şu manalar meydana çıkar: 
baba, papas, rahip, kfilıin, erkek laka
bı, arslan yaflı erkek ve kadın, put, sa
nem, teyze anne, ilim, molla, büyük 
papas, çevik, ça!ak, hareketli, yiğit, 
döl yatağı, kahin. 

Efes'lilerin kadın tanrıya ve o kadın 
tanrının çevikliğe, koşuya musabaka
ya ve aşka dayanan merasimine bakı
lırsa din ulularının bu adı alması ga
yet tabiidir. abuz kelimesinin ib kıs
mı bazen im şekli alarak: 

emeget, emiget = şaman ruhu 
emhsin ve garb lehçesinde emigen 
1) ihtiyar kadın. 2 - kadın, karı. 

(Yakut li'igati. Pekarski 257) 
manalarını da verir. Ve emehsin keli
mesi ile Efes'in b3nilerinden olan ama
zon'ların adı arasındaki benzerlik hay
reti çe ~en vakıalardandır. 
Şu halde bu meg - ibuzos ile Efes a

dı arasındaki birlik asit tereddüt gö
türmez bir hakikat gösterir. 

(Sonu var) 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüumne hastahanesi 

cerrahi ıefi 
Her gün saat üçten sonra eviı 

e hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkasI Ali 
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Hükmen şampiyon olan Harbiye idman Yurdu 

1 :::: :::::::~ :: p: ::~::: ~ :: :::::ı 
Harbiye idman yurdu 

hükmen şampiyon oldu 
Bölge heyetinin mühim kararları 

Ankara Spor bir kulüble birleşiyor mu? - Demirçankayalılar 
hükmen mağlfıb oldular-Lik maçları bir devreli kalacak
Ankara muhteliti ı~tanbula gidecek. 

Birkaç sayı eve! alakalılar arasın- Futbol Ajanlığından 
da Ankara lik maçlarının iki devre ol
ması fikrinin ileri sürüldüğü hakkın
da bir haber yazmıştık. Salı günü ak
şamı toplanan bölge heyetinde bu iş 

üzerinde konuşulmuş ve eski vaziye
tin devamına karar verilmiştir. Yani, 
lik maçları bir devreli olarak kalmış
tır. 

Bütün Ankara sporcuları bu habe
rin tahakkukunu istiyorlardı. Futbol 
federasyonunun da bu fikirde oluşu, 
meselenin teknik bakımdan da zaru
rt olduğunu gösteriyordu. Anlaşılı

yor ki idarecilerimiz, beş altı karşı

laşma ile lik neticelerinin alınabile
ceği kanaatindedirler. Bu sene yeni
den maç yaptırmak, vakit geçtiği için 
belki zor olacaktır. Fakat alakalılar 

gelecek sene besablarmı buna iÖre 
yapmalıdırlar. Bu bir zarurettir ve 
kuvvetli takımların temennisi de böy
ledir. 

Harbiye idman Yurdu 
şampiyon 

Fu bol a·anlı ırun a , ğ"t a teb-
liğinden öğrendiğimize göre yapıla

mıyan Harbiye İdman Yurdu • De
mirçankaya maçı bu ikinci kulüb a
leyhine bir netice vermiş ve Demir
çankaya hükmen mağl\ıb sayılmıştır. 
Heyetin kararının mucib sebebi bL 
linmediğinden hadise üzerine müta· 
lea yürütmek doğru değildir. Her
halde umumi efkar karşısında veri
len bu karar, teşkilat nizamnamesi 
hükümlerine dayanmaktadır ve hak
lıdır. Eğer yanlış bir şey varsa De
mirçankaya yüksek heyet nezdinde 
hakkını arar. Yalnız bu kararın bir 
neticesi olarak, Harbiye idman yurdu 
bölgemizin 1937-1938 devresi futbol 
birincisi olmaktadır. Biz tecelli eden 
bu vaziyet üzerinde duruyor ve hiç 
yenilmeden bölge birinciliğini kaza
nan genç harbiyelileri samimiyetle 
tebrik ediyoruz. Kendilerine milli 
küme maçlarında da muvaffakıyetler 
dileriz. 

Ankaro Spor - Gençler 
Birliği maçı 

Ajanlığın tebliğinin ikinci mad
desinden, maçın bitmesine on dakika 
kala inkıtaa uğrayan maç neticesinin 
henüz bir karara bağlanmadığını öğ
reniyoruz. Evelcede kaydettiğimiz 

gibi bazıları oyunu hakemin tatil et
tiğini, bazıları da Ankarasporluların 
sahayı terkettiklerini söylemektedir
ler. Her iki vaziyette karar tabii baş. 
ka başka neticeler verecektir. Yalnız 
kuvvetle söylenen bazı haberlere i
nanmak lazımgelirse Ankaraspor bu
günlerde Ankarada yeni kurulan bir 
teşekkülle birleşmek üzeredir. Eğer 

1 - İzmirde olduğu gibi Ankara
da da lik maçlarının iki devreli yapı
labileceği tavsiyesini havi futbol fe
derasyonundan Ankara bölgesi baş
kanlığına yazılan tahrirat bölge he
yetinin 18-1-1938 tarihli içtimaında 

müzakere edilmiştir. 
Bölgemizdeki kulüblerin faal bu

lunmaları için önümüzde şild maçla
rı vardır. Mevcud kulüblerimizden 
ikisi de milli kümey,e iştirak edecek. 
lerinc göre müsabaka programı futbol 
mevsimini dolduracaktır. 

Daha bidayette fikstür tanzim e
dilirken lik maçlarının iki devreli ya
pılmasına lüzum görülmemişti. Böl
ge heyeti bugün dahi böyle bir zaru
retin mevcud olmadığını tesbit et· 
miştir. 

Bu mucib sebeblere istinaden böl
ge heyeti lik maçlarının bir devreli 
olması hakkındaki mukaddem kara-
rın değiştirilmemesini muvafık gör
mU c keyfiyeti ittifakla karara bağ

lamıştır. Şu hale göre lik maçları iki 
devreli olmıyacaktır. 

2 - Kulüblerin lik maçlarında al
dığı dereceler: Ankaraspor - Genç. 
lerbirliği kulübleri arasındaki ihti
laflı maçın neticesi bölge heyetince 
bir karara bağlandıktan sonra ilin e
dilecektir. 

Bölge heyeti Harbiye İdman Yur
du - Demirçankaya kulübleri arasın
daki ihtilaflı maçı da 18-1-1938 ta
rihli toplantısında incelemiş ve De
mirçankaya kulübünün hükmen mağ
li'ib addedilmesine ittifakla karar ver. 
miştir. 

3 - 22 ve 23-1-1938 tarihlerinde 
Ankara muhteliti ile karşılaşmak üze
re şeh.rimize gelmeleri mukarrer İs
tanbul muhtelit takımı sporcuları 

22-1-1938 cumartesi günü Ankaraya 
gelmiş olacaklardır. 

Misafir takım oyuncularını kar
şılamak üzere sporcuların saat 8,30 
da İstasyonda bulundurulmaları ku
lüb başkanlarından rica olunur. 

Ankara Spor kongresi 
toplanıyor 

Ankaraspor Kulübünden: 
Görülen lüzum üzerine kulübün 

fevkalade kongresi 21-1-1938 cuma 
günü akşamı saat 18.30 da Hacıbay
ramdaki merkezinde toplanacaktır. 

Bütün üyelerin hazır bulunmaları C

hemiyetle rica olunur. 

.:!1111111 Göz tabibi ıııııııL. 
Dr. Esedullah Someren : 

bu haber doğru çıkarsa ve Ankara- : 
= spor - Gençlerbirliği maçının da tek-

Cebeci Hast. Göz Mütehassısı : 

rarına karar verilirse bu kulüb veya 
yerine kaim olacak teşekkül ikincilik 
ve dolayısiyle milli kümeye girmek 
hususunda taliini bir kere daha de
nemek imkanını elde edecektir. Olur 
mu olur!. 

Ani.ara - lsUınbul maçı 

Balıkpazarı - Işıklar caddesi : 
: Trakya apartımanı 4 No. da -
: Öğleden sonra hastalarını : 
_ kabul eder 1-141: 
111111111111111111111111111111111111111111 

20 - I -

Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoru 

Madde 265 - Şehir içinde etler ve 
sakatları sıhhi şartlara uygun ve sırf 

bu maksatla yapılmış olan kamyon gi
bi vasıtalarla nakledilecektir. İ§:bu va
sıtaların her tarafı kapalı ve içleri 
muntazam bir surette galvanize saç ve
ya çinko ile örtülmüş olacaktır. İçeri
ye hava cereyanı vermek için ine:: tel
le kapalı hava delikleri bulundurula
caktır. Etler bunların içinde büyük ve
ya parçalar halinde ve asılı bulunduru
lacaktır. Bundan başka suretler]., et 
nakli ve kasab dükkanlarından alına

cak büyük ve küçük parça etlerin de 
açıkta götürülmeleri yasaktır. Dışar
dan kesilmiş olarak şehre getirilmiş o
lan ve "hayvan sağlık zabıta nizamna
mesiyle talimatnamesi" hükümlerine 
bağlı bulunan etlerin nakli de bu mad
deye tabidir. 

Madde 266 - Soğuk hava depoları
na damgasız et alınması yasaktır. 

Madde 267-Baş, parça, bağırsak ve 
işkembe gibi şeyler; mevkileri, lenni 
ve sıhhi şartları itibariyle tamamen el
verişli oldukları belediyece tasdik e
dilerek ruhsat verilmiş olan müescse
lerde işlenebilir. Başka yerlerde işlen
mesi yasaktır. 

Madde 268 - Kümes hayvanlarının 
sokaklarda kesilmesi yasaktır. 

Madde 269 - Şehir içinde her nere
de olursa olsun ses çıkaran ve çıkarma
yan tüfeklerle veya sapan ve saire gibi 
aletlerle veya elle şunu bunu atmak 
suretiyle avlanmak yasaktır. (Ceza me
suliyeti çağına gelmemiş olan küçük 
çocukların bu gibi hareketlerine mani 
olmağa veli veya vasileri mecburdur
lar) 

Madde 270 - Belediyece hayvan me 
zarhğr yapılıncaya kadar hayvan ölü
leri hakkında aşağıda gösterildiği veç
hile hareket edilecektir. 

a) Büyük ve küçük her türlü hayvan 
ölülerini, her nerede olursa olsun açık
ta bırakmak, umuma mahsus yerlere at 
mak veya gömmek yasaktır. 

b) Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüle
ri sahibleri tarafından (tefessühlerine 
meydan verilmeden) şehir haricinde, 
hayvanlar tarafından eşilip çıkarılma
yacak surette gömülecektir. Bunların, 
gıda maddelerini veya insanlara mah
sus e~ayı nakle veya insan taşımağa 
mahsus vasıtalarla götürülmeleri ya
saktır. 

c) Kedi, köpek gibi hayvanlarla kü
me hayvanlarının ölüleri, tefes üh et
tirilmeden sahipleri tarafından husu
si yerlerde (hayvanlar tarafından çıka
rılmıyacak ve koku neşretmiyecek veç 
hile) gömülecek ve yabud ilk geçecek 
temizlik arabalarına teslim edilecek -
tir. (Bunlar temizlik amelesi tarafın -
dan şehir haricine götürülerek yu
karda tarif edildiği veçhile gömülür.) 

d) Bulaşık hastalıklar neticesinde 
ve şüpheli olarak ölen hayvanlar için 
"hayvan sağlık nizamnamesi"nin hü
kümlerine göre muamele olunacaktır. 

SEKiZiNCi FASIL 
Mezarlıklar 

Madde 271 - Mezarlık olarak kulla
nılacak yerler belediye tarafından ta
yin ve ilan edilecektir. Bunlardan baş
ka yerlere ölü gömülmesi yasaktır. 

Eskiden kalma mezarlıklardan mabet 
avlularında veya civarlarında olanlar
la bugünkü vaziyete göre şehir içi sa
yılan yerlerde bulunanların mezarlık 
olarak kullanılmalarına devam edilme
si caiz değildir. 

Madde 272 - Bugün kullanılmakta 
olsunlar veya olmasınlar mevcud me
zarlıklarla bundan sonra yapılacak o
lanlar da, belediye mezarlıklar nizam
namesinin üçüncü faslında yazılı hal
lerden başka işbu talimatnamenin u
mumi parklar ve bahçeler bahsinde ya
pılması menedilen şeyleri yapmak da 
yasaktır. 

Mezarcılar 

Madde 273-Belediye, m 
kilatını yapıp tamamlaymc 
hususi surette çalışmalarına 
lecek olan mezarcılar gerek 
nin ve gerek işçilerinin hü 
belediyeye kaydettirip birer 
lacaklardır. Vesikasız çalış 

tır. 

Olülerin yıkanma, götü 
gömülmeleri 

Madde 274 - Ölüler bele 
fından yaptırılan ölü yıkanın 
'de yıkanır. Müsaid yerler b 
takdirde belediyeden izin alı 
!erde yıkattırılabilir. 

Madde 275 - Bazı mabet a 
da yapılmış olan ölü bekleme 

a) - Zemini mermer, çini 
mento gibi maddelerden olaca 

b) Pencerelerin camları buz! 
dışarıdan görünmiyecek veçhi 
madde ile sıvalı veya örtülü ol 

c) İçeride ölü bulunduğu m 
kapı ve pencereleri kapalı bulu 

d) Buralara konulan ölüler 2 
ten fazla bırakılmayacak. 

e) Getirilecek ölüler mutlaka 
tabut içine konulmuş bulunac 
rılırken de öyle çıkarılacak. 

f) Ölü çıkarıldıktan sonra i 
temizleyip havalandırılacaktır. 

Madde 276 - Ölüler ancak bel 
nin cenaze nakil vasıtalariyle g 
lür. Belediyenin bu husustaki t 
tı bütün ihtiyacı karşılıyacak v 
tamamlandıktan sonra başka vas 
la ve başka şekillerde ölü nakli 
tır. 

Madde 277 - Sokaklarda açık 
rak ölü götürülmesi yasaktır. 

iKiNCi KISIM 

Sanat ve ticaret evlerile es 
uyacakları hükümler 

DOKUZUNCU FASIL 
Yenecek ve içecek §eyleri ya 
!ar ve satanlar hakkında m" 

rek hükümler 
Madde 278 - Çalışılan yerin be 

rafında, yapıcıların ve satıcıların 
!erinde ve başlarında ve ellerinde, 
pılan ve satılan şeylerde ve bun 
mahsus kaplarda kullanılan her t" 
aletlerde ve vasıtalarda hasılı 

yerde ve her şeyde temizlik ve alışv 
şin lı ı: kıomu.da. doE;rulut.. t-a.ltu. 

Bu şartlara aykırı düşen şeyler 
saktır. 

Madde 279 - Yenilecek ve içilec 
şeyleri yapanlarla satanlar, müesse 
!erinde gerek bu maddelerin hazır! 
masında ve yapılmasında ve gerek b 
!ara aid kaplarla işçilerin ve müşte 
lerin temizlenmelerinde ~hir suyu k 
!anmaları şarttır. Bu suyun bulunın 
dığı mıntakalarda vasıfları sıhiye b 
yetince tesbit edilmiş temiz sular kul 
nılacaktır. Pis veya şüpheli su kull 
nılması yasaktır. İslahı mümkün ol 
yan kuyu ve saire gibi su tesisatı k 
patılacaktır .. 

Madde 280 - Kasaplar, balıkçılar~ 
saire gibi yağlı, kokulu şeylere teına• 
eden esnafın kirli elleriyle para alı 
vermeleri yasaktır. 

A - Ekmekçiler 
(Değirmenciler, fırıncılar, ek• 

mek satanlar) 
Değirmenciler 

Madde 281 - Yeniden yapılacak dt' 
ğirmenler belediye sihat ve fen beye· 
tince tasdik edilecek planlara göre ya· 
pılacaktır. 

Madde 282 - Bu günkü değirmeni~' 
her tarafı kar gir olmak üzere islah ed•· 
lecek ve hiç bir yerlerinde delik deşi~ 
bulunmıyacaktır. 

(Sonu var) 

:!• 111111Ma h ru kat ucuzladı 111 1111~ 
Kamköy moşo kömüril m"•hn odunu ı = 

= -- Kilo, 5. K. P. 65 ::: 

= İstasyon anbarlan arkasındamahrukatçılar sırasındaki yeni Kütah· § = ya pazan şubesi a 
: Vesaiti nakliye her vakit mevcuttur. Telefon: 3820 1-380 : - r ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl 

İstanbullular önümüzdeki cumar
tesi sabahı Ankaraya gelmiş buluna
caklardır. 

BUR LA BİRADERLER 
İdareciler arasında geçen bazı ko

nuşmalardan öğrendiğimize göre ya
pılacak maçların neticesinde bu iki 
muhtelitin bir kerede İstanbulda kar
şılaştırılmaları düşünülmektedir. Bu 
takdirde muhtelit takımımız yakın 
bir zamanda İstanbuldada bir maç 
yapacaktır. 

Yarınki sayımızda bu iki takımın 
,nkara teması hakkında düşüncele. 

rimizi yazacağız. 

Ticarethanesi 
Ulus abidesi karşısında ve Mey dan Palas yanındaki 

KOÇAK HANI NA 
Nakleylediğini sayın müşterilerine arzeder. 1-360 
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Yüzde yüz yerli hikdye 

Bırakın sunu 
~ 

sizde ... 
Yazan: Toplu l;tne 

Andaç 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar ; İstanbul eczanesi 
Pazartesi . Merkez 
Salı : Ankara ,, 
Çarşamba . Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe : Halk ve Sakarya 
Cuma : Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 

HALK ve· YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
H A L K sinemasında hergün balk 
matineleri: 12.15 · 

Film değişme günleri: Pazartesi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihban: 1521. - Telefon müracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesaj eri Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havuzbaşı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN ! 1 k ve S o n 
SEFERLERİ 

Sabah 
İlk 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'<len Ulus M. na 

sefer 
6.45 
7.15 

Akıaam 
Son 

s c f c: r 
23.00 
23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.30 

- Azizim Necdet, dedim, seni_ya
kmdan tanıdıktan sonra ne kadar lıy~
katli, - yüzüne söylüyorum, _sa.km bo
~. ·· 1 1 ne kadar faziletlı bır adam 

vuklarla dolu oı.uugu ıçın, IJcn. ••• _,.;y- Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 20.00 
20.30 himdeki: .. .. . Dikmen'den Ulus. M. na 8.00 

_ Bırakın ~unu siz del sozu bır na-
T Ulus M. dan Keçıoren'e 6.00 

karat gibi tekrarlan.ma~a başlanm~~tı. Keçiören'den Ulus M. na 6.30 
Zl.00 
21.30 

... ur enme - .. 
oldu - unu anladım. Fakat sen. talı sız 

g . d" kadar kım sen-bir çocuksun. Şım ıye 

Tanıdığım bir aılenın çok guzel, 

Ok d"g- erli bir kızı vardı. Artık her- Ulus M. dan Etlik'e 
Ç .. Etlik'ten Ulus M. na 
şey bitmiş, herş~ı: ~eçmiş olduğu .. iç~.n 

6.30 
7.00 

20.30 
21.00 

den bahsetti ise bana, mutlak~, . 
- Bırakın şunu siz de, demış, bır ta-

size itiraf edebılırım, bu kıza gonul Ulus M. dan Cebeci'ye 
F k k .. ··kı·· Cebeci'den Ulus M. na vermemiş de değildim. a at '7çu u 

7.00 
7.00 

20.30 
20.30 

raf dan aleyhinde bulunmu~tu_r. 
V . t"nı· eski bir tabır ıle anlat
azıye ı k _ 

nıak lazım ise "Bir işin şuyuu vu uun 

6.30 büyüklü bana ikram eden bu aıle, bu Cebeci'den As. fabl. ra 
kızı değerli ve yakışıklı bir gence ver- As. fabl. dan Cebeci'ye 
mek istiyorlardı. Hatta babası, bana S. pazar'ndan Akköprü'yc 6,30 
gizlice bu bahsi açmış, fikrimi sormuş- .Akkôprü'den S. pazarı'na 

17.15 

,, d · Yakından tanı-dan betera.r 1 erım. . · al 
1 " ku"lara ıbtım 

dıktan sonra faz a vu d 
b .. uyu" ne en 

vermiyorum; fakat u ş . · b · _ 
böyle oldu? kendin bunun sebebını ı 
liyor musun? .. .. e·di· 

Necöet basım onune g • d d" 
• ::ıı m? e ı, 

_ Hir bilmez olur ın~yu 
:s .. ıme toplayan 

b .. t•· b "thaınları uzer u un u ı . dı·r :Fakat 
· h ketlerun · benim kendı are · k'"tü 

lı anlamayın, benım o 
yoo .... Yan Ş _. . i hareketlerim. 
hareketlerim degı~, ~k taraflarda be
Nasıl anlatayıIIl, bır ç ·. ı ·rden do-

. . d ··ylenen so. ·-= 
nım aleyhım e 60 . • "zimmet" 

. d defterıının 
layı ben, vıc an . bir kayıd dii-

tu ·ben de: 
.:_ Çok münasib, demiştim, ikisi bi: 

ribirlerine yakışırlar. Saadet temennı 
ederim. 

Bu sözleri kalbimin üzerine ne ka-
dar basa basa söylediğimi şimdi bile 
hatırlarım. Fakat söylemi~tim. Bir kı
za bu kadar emek vermiş bir babanın, 
bir ananın masum bir saadet arzusu 
hakkında gönlümle danıştıktan sonra 
cevab verecek değildim ya .•.. 
Yalnız, bu cevabı verirken kızın ba

na ne kadar bağlı olduğunu da bilmi-

Ulus M. dan Yenişebir'e 7.00 

7.15 
9.45 

Ycniljehir'den Ulus M. na 7.10 

Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her saatı beş gece muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler 
birer saat sonra başlar. 

Akşamları Ulus meydanından Yeni
şehir' e ve YeniSehir'den Ulus meydanına 
gidecek otobüslerin hareket saatleri, sine
maların dağılış saatlerine tabidir. 

POSTA SAATLERİ 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ değil, "matlub" hanesıne alık deg· ilim, 
.. ·· orsunuz 

§Ü yorum. Goruy ' · d - ·11·..., --r neşesız egı •• ., 

yorum. Bir kaç gün sanra aldığım za-
Haydarpa15aya 

rif bir mektub, bana bu alaka hakkında 
: Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.45 
de (salı, perljembe, cu
martesi Toroa sürat.) 

bir fikir verdi. Bu kız, mektubunda, a· yakışıksız deg~ ı~,. ibi., tonik 
hatta neseyi ıngılızler g 

• k ufak te· 
iavarım: saka et~b·aşlıca zevkim-

~ğı yukarı, şunları yazıyordu: , --~------~--
.aenı nıJıını;uncıg .. Aduu;ıuuır. naı- Samsun hattına 

fek nükteler ~~~u~r kaç eser, hala, 
dir. Best.el~dıgım in salonlarında çalı· 
beni çekıştırenler d ~ilim de de
nı:r. ünun için ıneşhur eg 

buki ben, verecekleri gençle evlenmek 
istemiyorum. Birdenbire cevab ver-
mek cesaretini bulamadım; düşüne
yim, dedim, işte şimdi düşünüyorum; 
siz ki, şimdiye kadar dı!}Clrıya vurma

: Herg"ün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonıuldak hattı : 
Kınkkaleye rayotobüı ., 

9.40 
15.00 
16.0S 

nemez. . ı:ste biraz geç-
H 1 b. estin bır rnec . 

e e ır b ' • f lm artistlerın- dığım hislerimi, her al de, dünyada her- G ON L O K : 
kesten daha iyi ve daha yakın olarak 
anlıyorsunuz. Geliniz; beni bu müşkil 

kin bir hanımın benı 1 
· de ingi-

. b"nzet::.ıcsı 
den hiimem kıme w 

1 
, anhş talaff uz 

lizce yeni sex - appea. Y. bilen kızlar, 
eden, fakat rnanas~nı ~~in daha fazla 
kadınlar arası.1da ısm 

dolaşmasına sel.;eb oldu. ,. buradan 

1 elen felaket, . . 
şte başıma g lk. bilirsınız, 

basladı O günlerde, be ı d. 
~ . . eriyordum. Ne ı-

hususi keman dersı v . ırnak da 
. n keman dersı a 

yeyım, bende . .d dsız bir 
. 'd dlı ve ıstı a musikiye ıstı a da mo· 

kızlar arasın 
çok genç hanımlar, .. fı'nde hava-

B . gun %ey ' . da olmuştu. ır b" ilinÜŞ bır 
srnda, züppe ve hoppa uymuş olmak 
zengin kızı da - moda!a uyasına girdi. 
için - benim talebelerım ar • hiç ra· 

. d. . kızcagız :ı; 
l3 ır kar ders ver un• · e güve-

:ı; servetın 
lışmıyordu. Babasını.n .. dedim ki: 
nen küçük hanıma bır gun . böy-

ors•ınuz, 
- Fakat siz çalışmıyaldı-ğım parayı 

lece ben de babanızdan . . kötü bir 
hak edemiyorum. ~onra .. ~1et yüzün
Şöhretim var; hatta bu şo r Sizin ça-
den beni hoca di~~ tut~u~~z.baltalıya
lışmamanız, bu şohretı 

caktır. . dan elecek o-
Gelecek derse çalı§ma . g ·· u·· _ 

. b ı mazur gor 
lur::oanız ötekı derse en 

' 
nüz ! eldi ve ben, 

Kız, gene çalışmada\ g an kutumu 
dersi yarıda bırakarak em "ttiın. 
ld • 'b' den rrktım, gı 

a ıgım gı ı, ev . :s üppe kız be-
İlk defa bu zengın ve z 

vaziyetten kurtarın ... ::··" . . 
M üş kil vaziyete duş en kımdı? kız 

ını? yoksa ben mi? 
Ona ukalaca bir mektub yazıp mız

raklı ilmihal hocalığı yapmağa elim 
varmadı. Fakat, onun bana karşı olan 

alAk ı gene kendisine· bozdurmak a asın, . ~ 

istedim. Şimdiye kadar s~mtıne ugra· 
d - un hafif meşrep hır sosyeteye 

ma ıg h.b. 1 "ha 
devam ettim. Bu evin sa ı ı o an . -

f di"yi herkes bilir, tanırdı. Bır nrme en . k d 1 ··n orada tanıştığım bır a ın ~ -
:bsus - o anlattığım güzel kıza sel~ 

.. d d' . "o neden buraya gelmı· gon er ım, .. 
yor?" diye sordum. İstedığım -~ 
rnaaateessüf 1 - olmuştu. O ~ız da be~ı 
yanlış tanıdığına hükmetmış, anası ı-

le babası da: .. b. 
- Biz, onu, ne ağır başlı, ne ıyı ır 

dam sanırdık 1 halbuki aldanmışız; 
a türlü alemlerde dolaşıyor. 
bakınız ne . 

k sunu siz de! dedıler. 
Bıra ı~ bir yılbaşı gecesi, akrabaları 
. Hb~t;\te Tokatliyana gelen bu kıza 
ıle ır ıd. Biraz şarab içmiş, biraz 

S t gel ım. k . ra t Yanımdan geçer en. 
sarhoş olmuş u~ağırınız ı diye fısılda-
- Beni dansa kaldırdım. Danse· 

~. ttim dansa . 
dı. uı ' 1 idi· bir aralık dedı 
derken heyecan ı ' 

ki: d. artık hiç görünmü-
B eyefen ı, . d h 1 

- Fakat sebebı e meç u u· 
yorsunuz. .. . eleri andıran kadın· 

.. deg· il Sut nın k b' nim . . k muz . <l !aşanların zev ı, ıze 

Arabi. 1356 
18 Zilkade 

S. D. 
Güneş 7 20 

Rumi· 1353 
İkinci kanun 7 

S. D. 
Ak~am 17 11 

Ankara halkevinde 

bu günkü konser 
Cumhur Başkanlığı Filarmonik 

orkestrasına bağlı salon orkestrasının 
Ankara Halkevinde vermekte olduğu 
konserlerin dördüncüsü de bugün 
saat 18.45 de verilecektir . 

Bu konserin programını aşağıya 
yazıyoruz: 

(Necip Yakup Aşkın idaresinde) 
1 - Der Wildschütz ouverture 

Lortzing 
2 - İntül und Spizen Ludwig 

Si ede 
a) Interoduetion 
b) Walzer 
c) Spitzentanz 
ç) Final 
3 - Sehwbenuadel Fr. W . Rust 
10 dakika dinlenme 
4 - Mazurka Bogoretan 
5 - Darinta Rofter 
6 - Sommerabend Fritz Köpp 
a) Spiel in Grünen 
b) Blaue Luft 
c) Wind und Wellcn 

Halk şarkıları konseri ıçın: . de 1 dedi, her e- }arla balo balo ~ l 
- Bırakın şun~ sı: i peğendirnıek · ınanı olur 

sin om.ınde, kendılerın . b küçük ha- ge~meler;~;ledikren sonra, piş~~n ol· Gene Halkevinde bu akpm saat 
için kırılıp döküldüklerı u amamış unu h' üteessir olmamı~ _gı 1 go· 20.30 da halk şarkrlaıı konseri verile-

• .. 1 iıne dayan • du; ~~n ıç md d .. aleyhimdekı kan t cektir. 
nun, benim soz er .b. anlatınıyarak .. dum Kız a " 1 -
hadiseyi de oldugu gı 1 

• kemanımı run · d. Gerek salon orkestrasının konserı-
beni savdıklarını söyle~;fkıını çekiş· perçi;;:ak~~ız şunu siz del

1
;nu; gil· ne gerekse Halk konserine ait .girme 

çekiştirmiş, huyumu, a:ı - _ d da bir nakarat o u. onra kartları Ankara Halkevinde verılmek.. 
t• zel agzın a d" ıni evlenmedi mı bıl tedir. 
ırmiş: de! demişti. ta- o gençle evlen ı , 

B k n şunu sız -1 ··1,., Herkesin vaktinde yerini almış ıra ı .. 1 tısü ı e o :ı;· • orum 
bii, her şeyi par~ b~;a da dosth•rı- mı~u na~arattan birisi~i de bir kka1 rı ~o· bulunması lazımdır. 
nıege alışmı~ ıengın d ·öyle bahset- . ;; dan söylemış olaca ar. ıı. 
na tanıdıklarına ben en ş ca bır abız a~k"a tutulmamak 

.. k" bir "memnu :ı 
rnişti: d )usu para verir· Ç~n ~'hreti gayet kötiı bır kadının e-

- Efendim, avuç o Fakat saygı- içın, şo . oner olacag· ımı bir gün i-
n . d ransıy k" sin; hoca diye tutarsı . lık 0nlarda • v~n. c de söylemiştim. Kadın, mev ı-

ıuzlık onlarda, pata~at;~arda. Kızım ~ı~ın~usaadesi nisbetinde ve güya, be· 
?atta "iktidarı;ızlı~ Zaten bizim .bu ı~ın.. .. ·um çukurdan çıkarmak mak· 
ıstemcdi; yol verdıl<. hayır gelır? nı duştug IA bir takım ihtarlarda bu· 

1 . den ne .. sadiyle evve a . b 
çalğıcı maku csın . . 1 an profesor G e ben kalbimin üzerıne a· 
yakında kızıma bır ıta y lundu. en tıkımla gönlümü sıkıştı· 

. . sa basa, man T b. . 1 
tutc;c-ağrm ! . ndilerine ıyı· dinlemedim. a ıı, on ar 

İşte iki düşman kı, ~ek da etmemi;;· ra sıkıştıra . 

lik edemedimse de fena~ etrafı başka 1 da, B k n şunu siz de! diyenlerın 
tim. Kızın da, baba~111 e: eden dalka- - ıra ı 
başka maksadlara hızın 

arasına girdiler. 

Necdet, yerinden kalktı ve "böyle ya 
pa yapa ben, aklımca, fazilet uğrunda 
kendi.mi feda ede ede yıllar ge!jti, dedi, 
ondan beni yerenler çoktur. Uzun söy· 
ledim; baıpnızı ağrıttım. Artık lakır

dıyı bırakalım da size piyanoda iki e
serimi çalayım: birisi "ezilen duygu"
dur; o bana mcktub gönderen genç kz 
için yazmı§tım.1kincisini de söylediğim 
evli kadro için yazdım: "Memnu a9k I" 

Lehistanda da yahudi 

Yahudi düımanlığı Polonyada 
gittikçe kök salmaktadır 

1 

caktır. Zira iki milletin hislerinı ı.uıdct 
etmektedir. Berlin görüşmeleri ve bu 
görüşmelerin müsbet neticeleri, karşı
lıklı itimad ruhu içinde cereyan eden 

Voye Fraye Prese gazetesine/ telerde bir çok defalar yahudi ve hıris
Var§ovadan yazılıyor : tiyan talebeler arasında arbedeler çık
Yahudi meselsi aylardanberi günün maktadır. Yüksek mekteblerdeki ders

dedi.kodusunu teşkıl etmektedır. Le- hanelerde sıralar, yahudi ve ~rristiyan 
histanda üç buçuk milyon kişi, yani talebelere göre ayrılmıştır. 
bütün nüfusun onda biri muı;evıdir. Lehistanda yahudi meselesi bir iç 
Musevılerin pek azı leh tabiiyetine politika davası halini almıştır. Tarih 
geçmiştır. de gösteriyor ki, yahudi aleyhdarlığı 

vııetto yahudiliği içintlc Chasidizm dalgası, asla mücerred bir tezahur de
büyuk bır rol oynamaktadır . .bu yanu- ğildir. 
dilıgin din başkanı olan ":laouııc" ay
ni zamanda politika öndcrlıgıni <le 
yapmaktadır. 

ıJin işleriyle uğı·aşanlar, Chasidizm 
büyuk bır rol oynamaktadır. Hu yahu
duıgin dm ba:;>Kanı olan :laddık aynı 
zamanda poutııca onderlıgını yapma~
taarr. 

ıJın işleriyle uğraşanlar, Chasidiz,n· 
in bir dın degıı, t>ır mezhc-b oluugunu 
söylemektedırler. Ancak, dıni ve rıtu
el kaidelere sıkı bir surette riayet ecıen 
bu mezhebin mensubları, guncıeH.K 

dünya işlerinden tamamıyh.: uzaıt ve 
sadece kencıi alemlerıncte ya:i<lıoaı~ta

dırlar. 

Unlar için sadece "mafevk" vardır 
ve her " maievk" bir tanrı dileği oıa
rak telakki edildiğinden, ona itaat et
mek mutlaktır. Bu mezheb mensubla
rına göre, tanrı dilediği müddetçe ve 
Mesih gelinceye kadar yahudinin ma
nevi mısıyon'u istirabtır. 

Lehistan yahudiliği çc~idli olduğu 

nisbette, aleyhdarhgınm tezahi.ırleri 
de bir çok renktedir. Aşırı sagcılar a
yak takımını kıfkırtmakta ve bunun 
neticesinde, yahudiler bazan kılıçtan 
geçirilecek kadar ileri gidilmektedir. 
Ayni sağcılar yüksek mekteblerde tah
riklerde bulunmaktadırlar. 

Anormal olarak estirilen hava dola
yısiyle yahudiler aleyhinde fiilen ha
rekete geçmek için propagandalar ya
pılmaktadır. Yahudiler aleyhinde tat
~ -'lhüeıiıi ~aA pl&n.lar ınuhtelif 
şekiller a.'zetmektedir. Bunlardan bi
ri, yahudileri göç ettirmektir. Hatta, 
meselenin kökünden hallini isteyen
ler, üç buçuk milyon yahudinin toptan 
memleket dışına çıkarılmasını bile ile
ri sürmektedirler. Yahudi aleyhdarla
ruıın bir kısmı ise, yahudilerin hepsi
ni değil de, yalnız bir kısmını sürüp 
memleket dışına çıkarmak suretiyle 
meselenin hallini istiyorlar. 

Bugünkü vaziyet göz önünde tutu
lunca, tasavvur halinde olan bu proje
lerin büyük bir alaka ile takib edilme
si icab etmektedir. 

Hiç şüpheı>iz ki, bu mesele, milletler 
cemiyetinin de meşgul olma!i: lazım
gelen bir davadır. 

Lehistandan l"ilistine her yıl vasati 
olarak 12.000 yahudi göç etmektedir. 
Buna, bir de Amerikaya göç etmek im
kanını bulan 4500 kişiyi katmak lazım
dır. 

Madagaskar adasına göç etmek pro
jesi yenı olarak ortaya atılmıştır. Bu 
husustaki görüşmelerin henüz başlan
gıcında bulunulduğu da bir yana bıra
kılsın, oraya, her yıl, 10.000 ile 12.000 
aile gônderilebileceğine göre, beş yıl
da ancak 40 ila 50 bin aile yerleştirile
bilecektir. 

Diğer tarafdan bu göç işinin malı 
c~he~i de hiç bir suretle hal edilmiş de
ğ.ıl~ır; bütün ümid Amerika yahudile
rının yardımına bağlıdır. Şiıpheli ol
makla beraber, Amerika yahudilerinin 
yardımı temin edilmit bile olsa, yılda 
en çok 25.000 kişi Madagaakar adasına 
yerleştirileceğine göre, bu tedbir, de
nizde da.'l'lla kabilinden bir şey olacak
tır. 

Lehistan hükümeti de göç imkanla
rı hazırlamağa çalışıyor. Leh köylüsü
nün köyden göç imkanları azalmış ol
ması ve endüstrinin işçi alacak vazi
yette bulunmaması yüzün :lcıl, yahudi 
aleyhdarları, açık pazar işinin yahudi 
elinden alınmasını ve bu suretle, leh 
köylüsüne yeni bir faaliyet sahası te
min edilmesini ileri sürmekte::dirler. 
Ancak, ileri sürülen bu faalıyet saha
sı zaten en kanaatkar yahudıyi bile ge
çindiremiyecek kadar dardı. Kimin e
line geçerse geçsin, 9urası muhakkak
tır ki, e~ya mübadele teknigi modern
leştirilince, leh pazar ticareti inhilale 
mahkfundur. Ticaret işletrinin de leh
leştirilmesi istenilmektedir. Bu da 
gerçekleştirilecek olursa, tabiatiyle 
bir çok kimselere yaşamak imkanı kal· 
mıyacaktrr. 

Yahudi aleyhdarhgının siklet mer
kezi yüksek mekteblerdedir. Üniversi
teliler sağcı ve yahudi aleyhdarı ola
rak organize edilmi§lcrdir. Üniversi-

Avusturya 
Ital) a ve Tuna navzası 

Noycs Viner Jurnal gazct~ı;ine Ro
matlan yazılan bir yazıda Budapeşte 

konferansı tahlil edilmekte ve oenil
mektedir ki: 

Kont Ciano'nun Avusturya ve Maca
ristan hükümet reisleri ile buluşması, 
İtalyanın cihan politikasına aid bir fa
sıl değil, nizam altına alınmış ve bir
leştirilmi~ bu.- merkezi Avrupa çerçe
vesi içinde imp:ıratorluğu şümullen

dirmek gayesini güden umumi istika
metin esaslı unsurlarından biridir. Ge
rek Almanya hükümet reisinin önü
müzdeki günlerde Romayı ziyareti, ge
rekse Romanya ile verimli münasebet
ler tesisi, hareket noktası Roma pro
tokolu olan cenub ve şark Avrupası 

yolunda bir merhaleyi ifade etmekte
dir. 

Romada imzalanmış olan protokol
la, Avusturya Macaristan ve İtalya a
rasında kurulmuş olan dostluk müna
sebetlerinin, merkezi ve cenub Avru
pasını §.deta bir hercümerçten kurtar
mış olduğu ma!Omdur. 

Avusturya • Macaristan imparator
luğunun yıkılışiyle bir yanda Roma 
protokolunu,imzalayan devletler, di
ğer taraf ela küçük antant olmak üzere 
ortaya çıkan iki cephenin tehdidi de 
artrit :kabıMın.rJtır. 

Fransa 
Yugoslav - alman göriişhirliği 
'Gazeteler B. Stoyadınoviç'in Ber

lin'e ziyaretini alaka ile takibetmekte
dir. 

Ekselsior gazetesi, B. Stoyadino· 
viç'in kabulü şeklinin gittikçe daha 
ziyade bir devlet reisinin kabulü şek
lini almakta bulunduğunu yazıyor ve 
diyor ki: 

"Bu ziyarete ki fevkalade samimi 
mahiyeti bilhassa kaydetmek icab e
der. Hiç bir şey bunun ehemiyetini dü
şürmeğe kafi değildir, zira Tuna hav
zasında barışın organize edilmesi saha· 
sında iki memleket arasında bir görüş 
birliği mevcud olduğu gittikçe daha 
ziyade tebarüz etmektedir." 

Gazete bundan sonra, general Gö
ring'den bahsederek sözlerinde ve va
ziyetlerindcki açıklığın, samimiliğin 
ve sarsılmaz iradesinin, meslekten ye· 
tişme bir çok diplomatları gıbtaya dü
şürecek derecede olduğunu ve Stoya
dinoviç'le Göring arasındaki dostlu
ğun kolayca bozulanuyacağını bildiri
yor . 

Alman cliıllomaısbinin 
mu\.·aff aki)clİ 

Pöti Jurnal, B. Dc:lbos son Belgrad 
seyahatini düşündükçe her halde acı 
bir hisle mütehassis olacağını kaydet
tikten sonra alman diplomasisinin gü
zel bir muvaffakiye::t elde ettiğini bil· 
diriyor. 

Paris'te tclfı.ş 
Övr gazetesi, Paris'de çok teWş mev

cud olduğunu yazıy-0r. 
Eko dö Pari, B. Stoyadinoviç'in ko

münist aleyhdan pakta Yugoslavya· 
nın da iltihakı için yapılan gayretlere 
muhalefet ettiğini bildiriyor ve Avus
turya lejitimizmi meselesinden bahse
diyor. Gazeteye göre, B. Şuşnig'in 
Habsburg hanedanının geri dönmesi 
hakkında halkın reyine müracaat et
mesi icabedecektir. 

Almanya 
Beri in tchliği et ruf ımla 

Berlin gazeteleri, B. Stoyadinovic;'
in ziyareti hakkında ne~redilen tebli
ğe dair uzun tefsirlerde bulunuyorlar. 

Berliner Börsen Zeitung yazıyor: 
"Tebliğ iki memlekette de kayıdıız 

ve şartsız bir memnuniyetle karşılana-

görüşmeler usulünün faydasını bir 
kerre daha göstermiştir. Zira milletle
rin en ön saftaki menfaatleri hakkında 
bir nevi görüşmeler, görtişmclerde ha
zır bulunmıyan hiç bir devlete karşı 
değildir ve bunun için de yapıcı ve pa
sifik mahiyettedir ve barış davasına 
daha geniş ve daha umumi bir tarzda 
hizmet etmektedir." 

AYrupa sulhunun birinci ~artı 
Berliner Lokal Ansayger .gazetesi 

diyor ki: 
"Avrupanın halisane ve namuskar 

bir barı~ ihdasına ihtiyacı vardır. Fa
kat bu ne Ceııevrede ve ne de askeri it· 
tifaklar usulü ile temin edilebilecek· 
tir. Bunun tahakkuku için, tam bir a
çıklıkla sevk ve idare edilen doğrudan 
doğruya görüşmeler usulünün takibi 
lazımdır. lşte alman politikasının tat
bik ettiği bu usuldür ve bu usul ent-r
jik ve kendi kuvvetine itimadı olan 
bütün devletler tarafından hararetli 
bir surette karşılanmaktadır. 

Barış tlavfı.n için 
Doyçe Algeınayne Sa~tung, samimt 

bir dostluk ve karşılıklı bir itimad ha
vası ·içinde cereyan eden Hitler - Sto
yadinoviç göri.işmelednde, iki memle· 
keti birleştiren mükemmel dostluk 
münasebetlerinin bir tezahürünü gör
mekte ve iki memleketin Avrupa barı
ş.1 davası için mühim bir gayrette bu
lunmuş olduklarını kaydetmektedir. 

' Uarh ıniinaka~ası • 
Tokyo hükümetinin son beyanname• 

si münasebetiyle ayni gazete, şöyle 
yazmaktadır: 
"Japonyanın Çin ile uzun bir "harb 

münakaşası"na hazırlandığı bu beyan
nameden anlaşılmaktadır. 
Japonyanın dunnadan izhar ettiği 

uzak şal'kta sulhu tesis etmek arzusu 
ile muhasamatın devam etmesi zahiren 
tezad teşkil etmı:ktedir." 

Çin 'in vaziyeti 
••aermania" gazetesi diyor ki: 
"Vaziyet çinliler için, her ne bahası

na olursa olsun sulh akdedilmesini 
haklı gösterecek kadar ümidsiz değil
dir." 

"Hamburger Fremdenblatt" Japon· 
yanın sadece Çinden komünist nüfuzu 
uzaklaştırmak ve bir Çin • japon uzlaş
ması vücude getirmek istediğini yaz• 
maktadır. 

Çapraz kelimeler 

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1 
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Soldan sa~a ve yukarıdan a~ağıya: 
1 - Renkli parçalarla yapılan resim. 
2 • Bir hanın baş odac111. 
3 • Ziyani yok! 
4 - Sırta giyilen kaba bir elbise - Us 
5 • Yaramazııı zıddı • doymamış 
6 - Aydınlık • Bıçagm büyuı;ü. 
7 • Sahil - Kırım yakınında bir deniz 
8 - Yapılamadı! 
9 - Hak • Biı nevi tau. 

İZMİR Entern11yonıl 
fuır1na Hı11rlanınız 

20 ogl.!stos 20 eylul 
1938 3-7041 
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Ş.4\RTLARI 
Dört satırlık küçük ilinlardan: ·ı 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuruş 
Uç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 1 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kuruıs alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kur\11 
almacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her aatır, + 

kelime aralarındaki boşluklar miıstes- ! 
i na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçiık 1 
t ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
i Dört satırdan fazla her satır için ay
i rıca 10 kuruş alınır. 

! .. - .... - .... --... - ........ : 
Satılık: 

Satıhk arsalar - Yenişehirde Sela
nik caddesinde Maliye şubesi karşısın
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-
misyoncu Hayri. 1--80 

Satılık apartıman ve arsa: Yenişe ... 
birin en iyi yerinde bir apartıman ve bir 
arsa ehven fiatla satılıktır. Ulus'ta (N) 
rumuzuna müracaat. 1-243 

Satrhk arsa - Elektrik şirketi 
karşısında 550 M2, 20 metre cepheli 
17 metre bina cephesi, uy·gun fiyat. 
Tel. 2181 1-254 

Acele satıhk ev 
İsmet İnönü cadesfode 
satıhktrr. Tel. 2723 

Yenişehirde 

4 No. lu ev 
1-277 

Radyo Satılık - Telefunken mar
ka 5 liimbah radyo 90 liraya satıhk 

Sağlrk bakanhğı karşısındaki Çağa

tay sokağı 15 Prof Stenerwald'e mü
racaat. 1-331 

Satrlrk evler - Emlak Bankası ar
kasında kanat sokağında (4,2, 8/ A 
dahi) Necatiye aid ( 4) numaralı sa
trlmazsa kiralrktrr. Diyanette Ziyaya 
müracaat. 1-332 

Satılık - Seyahat hasebiyle yatak 
odası ve misafir odası eşyası satılıktır. 
Atatürk Bulvarı. Cener apart. No. 7 

1-341 

Acele satılık ev eıyau - Kanape ta
kımı, halı, gardrop, aynalı dolap, karyo
la, radyo, ve saire. 

Yenişehir: Demirtepe 26 N o. Mimar 
Hasan Remzi apart. No. 7 Her gün sa~ 
at 5 ten sonra müracaat. 1-311 

Satılık bağ - Küçükesatta "20" dö· 
nüm, evli, bakılı, kuyulu, manzaralı °" 
tobüs durağı civarındaki bağ satılıktır. 
Telefon No. 2640 1-358 

Kedi meraklılarına - Tekgöz Anka-
ra kedisi satılrktır. Tel. 2540 1-375 

Acele satılık - Yenişehirin en nazır 

mahallinde ve ufak ebadda acele satı -
Irk arsa ve ev telefon 2487 1-379 

Satılık - Yenişehirde Kocatepede 
2 büyük 3 küçük daireden mürekkep 
bahçeli büyük bir evle Sıhhiye Vekaleti 
civarında 600 metrelik bir arsa satılık-
tır. Telefon: 1386 1-375 

..111111111111111111111111111111111111111!::. 
; GÜNEŞ BATARKEN : 
: Emil Yannigs 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Juvantin 
saç boyaları 

Daima Sabit 
Daima Tabii 

İngiliz Kanzuk eczanesi liiboratu· 
varlarmda hazırlanan Juvantin saç bo
yaları muzur ve zehirli maddelerden 
tamamen §ri olup saçlara tabit renkle
rini bahşeder. Juvantin saç boyalan 
kumral ve siyah olarak iki tabi! renk 
üzerinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Kiralrk: 

Kiralrk müıtakil kat - Kavaklrdere
de fransız sefareti karşısında 4 oda su, 
elektrik, havagazı vardır. 40 lira. Tele-
fon: 3843 1-164 

Kiralık kat - 3 yahut 4 oda, hol, 
mutfak, banyo, Işıklar caddesi Necati 
okulu yanında. Telefon: 3301 1-236 

Kiralık - Yenişehir Seliinik cadde
si arkasında Türe sokak 6 N o. apartı
manda 3 odalı daire, - bir dairede aile 
yanında 2 oda • bodrum hatta müsta • 
kil 2 1/ 2 oda. 1-310 

Kiralık - Kaloriferli, mobilyalı 
güzel bir oda banyo ile birlikte kira
lıktır. Adres : Yenişehir Atatürk 
bulvarı 57 B. Ali Nazmi Apr. daire 11 

1-337 

Kirahk - Adliye sarayı karşısında 
ikinci noterin üst katı kiralıktır. Tele-
fon 3717 ye müracaat. 1-355 

Kiralık kat - Yenişehir Vali evi kar
şısında Çelik Kale sokağında 1 O numa

ralı evin üç odadan ibaret muşamba dö
şeli ve tekmil konforu havi birinci katı 
kiralıktır. Üst kattakilere müracaat. 
Telefon: 2100 Necmi Belen. 1-349 

Kiralrk mobilyalı oda - Atatürk cad
desi, Orduevi karşısı Sevim apartıma ... 
nı 3 No. lu daireye müracaat. 1-343 

Kiralık Apartıman - Üç oda, 1 hol, 
banyo, havagazı • elektrik, su, içindeki 
ev eşyası kurulmuş sobası. radyosu ile 
de devrolunur. 

Demirtepe 26 N o. mimar Hasan 
Remzi apartı. No. 7 her gün müracaat. 

1-385 

Kiralık apartıman - Yenişehir, 
Dikmen asfaltı, Sözenler caddesi No. 3 
Oyhon apartımanı. Dört oda, bir hol, 
tam konfor. Kapıcıya müracaat Tele • 
fon: 3955 1-376 

Çok müaait ıeraitle devren kiralık• 
tır - Üç oda bir hol ve iki oda ayrı ay
rı kiraya verilecektir. Tel. 2311 

1-351 

Kiralık odalar - Bahriye caddesin
de kirahk konforlu bekar odaları ve ga
raj binası. Odalar ayn ayrı veya birden 
verilir. Çocuk esirgeme kurumu muha
sebe müdürlüğüne müracaat edilmesi. 

İş arayanlar: 

Bir genç it arıyor - Orta mektebi bi
tirmiş, lisede iki sene okumuş, askerli • 
ğini yapmış bir genç merkezde ve taş -
rada iş aramaktadır. Ulus: M. t. 1-357 

Bir evladlık - Beş yaşında bir kız 
çocuğu evladhk için verilmek isteni
yor. Ulus (H} rumuzuna müracaat. 

1-356 

Nakil: 

Nakil - Arar lisan mektebi, daktilo 
ve Steno kursları Yenihil arkasında 

Yeni Hamam apartımanı ikinci katına 
taşınmıştır. 1-364 

Zayiler 
Zayi - Esnaf cemiyetleri umumi 

katipliğinden: Fmncrlar cemiyetine ait 
büyük mühürün ziyamdan dolayı yeni
si hakkettirilmiş ve 25.12.937 den iti
baren istimale başlanmıştır. Eski mü -
hürün hükmü olmadığı ilan olunur. 

1-374 

Zayi - Memurlar Kooperatifine ait 
2160 No. 40 liralrk hisse senedimi zayi 
ettim. Yenisini alacağım. Eskisinin 
hükmü yoktur. Osman Nuri. 1-377 

Kirahk 
Yenişehir Sıbiye Vekaleti karşı

sında yeni yaprlan Uğur apartmanın
da iki oda bir banyodan mürekkep ya

tak ve üç oda umumi hayat dairesiyle 
ayrıca servis kısmını havi modern 

tertibath dört ve beş odah iki daire 
kiralrktrr. Her vakit görülür. Tele-

fon : 1851 1-339 

peratör 

Dr. Kemal Serav 
Avrupa tetkikatrndan dönmüş 

ve hastalarını Çocuk Kurumu 
caddesinde Kayserili lbrahim a
partımanının S numarasında ka
bule başlamıştır. Muayene saatle· 
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 314 

ULUS 

... 
1 ...., 
N 
N 

"' 

Sirketler 

i LAN 
Müflis utak ,ayak 

fabrikası türk anoninı 

firketi ifl&a idaresinden 

nesi, 1 adet ütü makinesi, 1 adet ma

kas, 1 adet hav ve fırça, 1 adet link, 
1 adet yıkama, 1 adet aüzgeç, 1 adet 
battaniye havı için 111rdon, 1 adet de-

r " 

mlrhane bUtUn teçhizat!yle, ı adet 
marangozhane bütün teçhizatiyle, 

Aynca müdür odası, katip ve bek
çilere mahsus odalar, yapak ve şayak 
depoları, odun ve kömür depolarını 

havidir. 
3 - 6 adet ince kumaş dokuma 

tezgihları hariç olmak üzere ayda 
6000 metre şayak çıkarabilecek kabi
liyettedir. 

4 - Fitiller dokumalara kıifi ip
likten fazla olarak ayda tahminen bin 
liraya yakm halı levazımı nesciyesi 
imal eder. 

5 - Bir yıllrk icar bedeli muham
meni 12000 on ikibin liradır. 

6 - Fabrikanın icarına aid şart

name Uşakta pekmez hanında 3 nu
marada bulunan iflas idaresinden be
delsiz olarak alınır. Talep vukuunda 
dışarıya gönderilir. 

7 - Açık artırma ve ihale 27 ikin
ci kanun 938 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 de Uşakda pek· 
mez hanında 3 numarada bulunan if
las idaresi merkezinde yapılacaktır. 

8 - Fabrikanın bir yıllık icarı 

açık artırma suretile yapılacaktır. 
9 - Muvakkat teminat akçesi 900 

dokuz yüz liradır. 

10 - Bilumum vergi ve rüsum 
müstecire aiddir. 

11 - Daha fazla malfimat almak 
için iflas idaresine 
ması ilin olunur. 

mUracaat olun-
1-94 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - --
Dr. ~evket Hüsnü Taray 

Cebeci hastanesi 

Kulak, Boğaz ve Burun 
hastalıkları mütehassısı 

Viyana ve Frankfurt üniverıite .. 
leri kliniklerinden mezun 

Her gün saat 14 den sonra 
hastalarını kabul eder 

= = = 

20. 1. 

i REC 
Ötedenberi inşaat sahipleri ve Ankara piyasası tara· 

fmdan randımanınıfi yüksekliği, harç ve sıvalarda diğer 
kireçlere faikiyeti teslim edilen Karaköy, A1puköy ve 
Beylikahır kireçleri Ankara satış mahalleri. 

Mevsim Sokak Hamamcı aparlımanı No. 4 Arif Çu· 
bukçu. Telefon: 3300. 

istasyonda Mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak. Te· 
lefon: 2791. 

Postahane caddesi Karaköy Pazarı sahibi İsmail 
Özer. Telefon: 3659 . 

Sanayi caddesi tuğlacı çankırılı Hasan Telefon: 1446 
1-233 

..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
= = 
= --

FOTO RIDVAN 
Pek Yakında 

' = ~ : Çocuk sarayı caddesi - Çocuk Esirgeme Kurumu ~ 
_ apartımanma taşmıyor 1-336 1 
~'ıı1111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111ıı 11 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Dördüncü keşide 11 Şubat 938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

1-21 
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s irat deposu 
ya ırı acak 

Ankara inhisarlar Bll§ Müdürlüğün· 

Tahta ye dilme alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - T~hmin edilen fiatı 1540 lira o· 

lan 20 metre mikabı tahta ile 10 metre 
mikabı dilme açık eksiltme suretiyle 

alınacaktır. 
2 - Eksiltme 28-1-938 cuma günü 

. · A:·. Levazım Amirli{li 
Hayvan malzeme i 

almacnk 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al • 

ma komisyonundan: 
Kurban derileri ve 

bağırsaklar 

· Vilayetler 
Kalorifer tesisatı 

yaptır1lacak 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden ı 

Edime lisesiyle kız ve erkek öğ
retmen okulları kalori fer tesisatları 

için yapılacak müşterek santral bina-

siyle harici şebeke ve erkek öğretmen 
okulunun dahili kalorifer tesisatı iş
leri ikinci kfinunun 24 cü gUnü saat 

Elektrik tesisatları 
yaptın ocak 

Karı Valiliğinden: 

''461104,, lira "34" kuruşluk elekt
rik tesisatları : 

1 - Kars şehrinin idrolik elektrik 
tesisatı "296400" lira. 

2 - Sarıkamış şehrinin lokomobil 
elektrik tesisatı "80011,, lira "71" ku
ruş. 

saat on birde yapılacaktır. 
Clen: 3 - İlk teminatı 115 lira50 kuruş-

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri hayvanat ihtiyacı için 44 

yem torbası, 45 kıl kolan, 21 keçe bel
leme, 43 ~ul, 12 zincir yular sapı, 88 
ip yular sapı, 121 gebre, 57 sUnger, 5 
paybent, 6 köstek, 10 kayış yular baş
lığı Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda 28.1.938 saat 15 de pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin belli 
günde komisyonda bulunmaları. 

Tiirk Hava Kurumu Ankara 
Şubesinden: 

on altıda ihale edilmek Uzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıttır. 

3 - Iğdır şehrinin lokomobilli e
lektrik tesisatı "84692" lira "63" ku
ruıı ki ceman ''461104" lira "34" ku
ruşluk üç kasaba elektrik inşaatı için 
tayin olunan 45 glinlUk eksiltme 
müddeti içinde talih çıkmadığından 
2490 sayılı artırma, eksiltme ve iha
lat kanununun 40 ıncı maddesi hük
müne tevfikan iş pazarlıkla intacı 

muamele olunmak üzere 30-12-937 gü
nilnden itibaren bir ay müddetle pa
zarlığa konulmuştur. 

5596 lira 10 kuruştan ibaret keşif va
rakasına göre bağ müdürlüğümüz bi
nası bahçesinde yaptırılacak müskirat 
satış deposunun tayin ve ilan edilen 17 
1. 938 tarihinde muayyen saatinde icra 
edilen açık eksiltmede talihler tarafın
dan verilen fiyatın haddi layikinde bu
lunmadığından 2490 sayılı kanunun 43 
üncü maddesine göre açık eksiltme ve 
ihale 10 gün müddetle uzatılmış ve 28. 
1.938 tarihinde saat 15 de yeniden ic
rasına karar verilmiş olduğundan ta
lihlerin 419 lira 70 kuruş ilk teminat 
paralariyle birlikte tayin edilen gün 
ve saatte idaremizde toplanacak ko
misyona gelmeleri il n olunur. (159) 

1-370 

5.000 adet travers 

eksiltmesi 
Nafıa Vckiılctindep : 

27 ikinci kanun 938 perşembe gü
nü saat 15 de Ankarada Vekalet mal

zeme eksiltme komisyonunda 
44500 

lira muhammen bedelli 5000 adet m~: 
şe köprü traversi kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu hususa ait eksiltme şartnam~
si ve teferruatı 222,50 kuruş muka~~
linde Ankarada Vekalet malzeme rnu-

dürlüğünden alınabilir. 
1. 50 ku-

Muvakkat teminat 3337 ıra 
ruştur. 

Eksiltmeye hususi orman sahib-

leri de girebilir. 
İsteklilerin teklif mektupları~ı 

· ı· tnamesı-ınuvakkat teminat ve ta ıma __ , __ _ 
-- .,,·· -·~---- -sb. l"kte 27 
müteahhitliği vesikasiyle ır 1 

. . embe günü saat 
ıkınci kanun 938 perş .. d .. Iüğüne ver 
14 e kadar malzeme mu ur 

206 nıeleri lazımdır. (65) ı-

Paratöner ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1) - İdare ihtiyacı için 6 dane yüz
.. er tele· 

lük 4 d llilik maa paraton 
' ane e k ·ıınıeye 

fon santralı kapalı zarfla e sı 
konmuştur. 

2) - Muhammen bedeli (9600), mu-

) r olup eksılt
vakkat teminat (720 .. ı~ at (l5) de 
mesi 8 mart 938 salı gunu sa da 

b" asın -
Ankarada P. T. T. U. müd. ın 

1 
ak-

ki satın alma komisyonunda yapı ac 

tır. 

kk t teminat 
3) - İstekliler, muva a . 

k ktubunu, uca-
ınakbuzu veya ban a me .. h 
ret odası vesikasından başka mutea -
hidlik vesikasını ve teklif mek~ubunu 
tnuhtevi kapalı zarflarını 0 gun saat 

· a vere-
(14) e kadar mezkur komısyon 

ceklerdir. T 
4) - Şartnameler, Ankarada :· T. 

T. levazım, İstanbulda Beyoğlu · · 
. 1 .. ğ"nden para 

T . ayniyat şube müdür u u 
• ·ı· 136 ı--355 ız verı ır. .. 

tur. 
4 - Şartnamesi her gün M. M. V. sa

tın alma komisyonundan parasız alı-
nabilir. 

(58) 1-182 

30.000 metre kanat bezi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1) 30.000 metre kanat bezi müteahhit 
nam ve hesabına kapalı zarfla eksilt-
meye konmuştur. . . 

2) Tahmin edilen bedelı 2~.000 lıra 
olup ilk teminat parası 1575 lıradır. . 

3) !halesi 7 - şubat - 938 pazartesı 

günü saat 15 dedir: . 
4) Eksiltmeye gıreceklerın 2490 sa-

yılı kanunun 2, 3 üncil maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale gü
nünde teminat ve teklif mektublarını 
en geç bir saat evveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4609) 3-7106 

.Ankara ·Belediyesi 
. . • I' • 

Diikkiin kiralanacaktır 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Halde 1/10 numaralı dilkkan 
15 gün müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (30) lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gUn yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 25. 1. 938 salı günü sa
at 10 buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (97) 1-232 

Satıhk arsa 
Ankara Belediye Riyasetinden: 

Yenişehirde 1054 üncü adada '19 
parselde 730 metre murabbaı arsaya 
istekli çıkmadığından 15 şubat 1938 sa
lı gününe kadar bir ay zarfında pazar
lıkla ı;atılacağmdan isteklilerin her 
cuma ve satı günleri saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. 

(166) 1-383 

Tenbih 
Ankara Belediye Riyasetinden: 
·Şehrin en işlek ve kalabalık cad

delerinde vesaiti nakliyenin geçme
lerine mani olmamak üzere bu gibi 
vesaitin cadde üzerinde durmayarak 
. sokaklara girmeleri ve yahut dük-
ıç . . 
kanlar önünde az bir zaman ıçın an-
cak gaz kesmiyerek durmaları Bele
diye tenbihleri arasına alınmıştır. 
Buna riayet etmiyenler cezalandırı· 
tacaklardrr. (167) 1-384 

-~·:_ Vakıflar ~m~m Md. 

Dt•ğirmen ~atılacak 
Vakıflar Umum ~üdürlüğün.den: 
u pah zarf usulıyle ve peşın pa-
~a .. d 
. "lkiyetinin satışı muzaye eye 

ra ıle mu 
Ankarada Hatıp çayı kena-

konulan . . oluk değınnenı ve arsa-
rında u~ul n bedel lliyik had görül-
sına ven en .. .. d • • . . 8.ı-938 gunun en ıtı-

d" - ınden ış me ıg . '"ddetle pazarlığa bı-
baren bır ay mu 

rakılmıştır. her gUn ikinci va-
Talip olanların 

da vakıflar umum 

(149) 1-367 

. f •. . .. '.+~ , .· ·, ·:. abrık·aıorl .. ,.;·'.··~. 
, 1. ~ •• .. • • ,of • .. • 
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Kilim ve battaniye nlmacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Müteahhid nam ve hesabına • 
475 adet kilim. 
87 adet battaniye . 

Tahmin edilen bedeli 3082 lira 75 ku
ruş olan yukarıda miktarı ve cinsi ya
zılı techizat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü &atın alma komisyonunca 
25-1-1938 salı günü saat 14 de pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (231) lira 
(21) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vcsaikle mez 
kQr gün ve saatte komisyona müraca
atları. 

(142) 1-328 

:· :.- Demi,Yôlları . . 
Talik 

D. D. Yollan Satın alma Komiıyo • 

Keşif bedeli yekOnu 36526 lira 68 
kururştur. İstekliler proje resimleri 
keşif kfiğıtları, şartname, mukavelena 
me suretleri ve fenni evrakı Ankara
da yapı işleri umum mlidürlUğü ile 
İstanbul ve Edime Nafıa müdürlük-

Anknra merkez ve merkeze 
bağlı nahiye şubelerinden te
berru edilecek kurban derileri 
ile şehir bağırsakları 16 - ikin
cikiinun - 938 tarihinden itiba-

0 
lerinde 180 kuruş mukabilinde veri-

ren 2 giin müddetle miizayc- lecektir. 

deye çıkarılmı hr. İsteklilerin Muvakkat teminat 2740 liradır. 
şartları öğrenmek ve şartname- Eksiltmeye girebilmek için en az yir
lcri almak üzere şubemize ha~ mi bin liralık bir kalorifer tesisatını 
vurmaları ve arttırmayn katıl- muvaffakıyetle yaptığına dair vesika 
nıak iç.in ihale giinü olan 5 _ _ ile Nafıa Vekıiletinden 938 senesine 

b t 938 rt 
• .. .. şu ,mahsus alınmış müteahhitlik veıika-

a - cuma c ı gunu saat · · sı ve eksıltme şartnamesınde yazılı 

14.30 da genel merkez hinaı.;m şartları haiz bulunmak Hizımdır. Mü-
daki şubemizde hulmımaları teahhitlerin 2490 sayılı kanuna göre 
ilan olunur. 1-308 hazırlıyacakları teklif mektupları yu

~··-_;···_.. Kazalar i 

Etüv makinesi 
ah nacak 

Zifo Şarbaylığından 

Bir adet 0.35 metre hacmi istiabisin
de ve 100 derecci hararete ınütehanunil 
seyyar etüv makinesi mübayaası mü
nakasaya konulmuştur. Talihlerin yev
mi ihale olan 4.2.938 tarihine kadar be
lediye riyasetine müracaat etmeleri i-
lan olunur. (297/161) 1-372 

Su tesisatı 
yaptı rı laca k 

karda yazılı günde saat on beşe ka. 
dar Edirne Naha müdürlüğü odaım
daki eksiltme komisyonu başkanlığın
na tevdi etmeleri lbımdır. (138) 

1-305 

Bina yaptırllacak 
Giresun Nafıa Müdürlüğünden: 
22-2-938 tarihine rastlayan çarşanı

ba günü saat 15 de Gireson vilS.yeti 
Hususi Muhasebe binası içerisinde 
toplanacak olan vilayet encümenince 
48835 lira muhammen bedelli hastane 
binasının yalnız kfirgir ve betonarme 
kısımlarının inşası vahit fiatlar üze
rinden eksiltmeye konulmuştur. Tek
liflerdeki tenzilat, vahid fiatların u
mumi üzerinden yapılacaktır. 

nundan: Sivrihisar Belediye Riyasetinden: 

Şartname, pilin ve buna milteferri 
diğer evrak 240 kuruf mukabilinde 
Nafıa dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 3662 lira 61 ku-
2.2.938 tarihinde eksiltmesi yapıla- ı _ Boru ve sair teferruatı beledi-

cağı evelce il~n edilen lokomotif ten· ' h d"l . 1 k ba ruştur. 
yece ı zar e ı mııı o an ve asa ya t t kl'l · t kl"f kt ı 

der ve vagon bandajları eksiltmesi . . .. T .. s e ı erın e ı me up arını 
' getırılecek Hacıumut suyunun boru- h 11· · d d ka ı ld 

idarece görülen lüzum Uzerin~ 7. 3. 
1
... n . ma a ı tıcarct o asın a yıt ı o u. 

938 p-:ı:zar csı n t ıntra talik . uıı . v~ to_pl~ ~vuzunun ı,auna dair vHilna Ye 1038 yılı için ca-
edilmiştir. mşası ~e saıre yırmı gun muddctle a- ri Nafıa Vekfiletinden almmıJ mUte· 

(157) l-369 çık eksılune~e ko~~~muş~u.r.. . .. ahhitlik vesikasile birlikte 22-2-938 
2 - Bc<lelı keşfı 2465 ıkı bın dort çarflJllba gUnil saat 14 30 a kadar Gi-Ki ra h k büfe yü
3
z altmış beş lira 25 kuruştur. . .. resun vilftyeti daimt :ncümen reiıli-

- İhale 11 şubat 938 cuma gunlı ğine vermeleri Hizrmdır. (135) 1-304 
D. D. yolları Satın nlma Komisyo

nundan: 
Sc~.elik muhammen kirası 240 lira o

lan Çatalağzı istasyon büfesi pazarlık
la ve üç sene müddetle kiraya verile
cektir. Şartnamesi Ankarada ikinci ış
ctme müdürlüğü ile Zonguldak ve Ça
talağzı istasyonlarında parasız verilir. 
!halesi 4.2.938 cuma günü saat 15 te 

Ankarada ikinci işletme mUdürlüğü 

binasında toplanacak komisyon tara
fından yapılacaktır. İsteklilerin % 7.5 
muvakkat teminat olan 54 lirayı Aqka
rada umumi idare veznesine yatırarak 
muayyen gün ve saatte komisyonda ha
zır bulunmaları ilan olunur. (156) 

1-368 

Kiraya verilecek 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko.dan : 

saat on beşte haddi Hiyik görüldüğU 
takdirde belediye encümenince yapı
lacaktır. 

4-İ6tiyenler umumi ve hususi şart
nameleri belediyeden istiyebilirler. 

5 - İhaleye i~tirak etmek istiyen
ler % 7.5 pey akçesiyle vakti muay
yende müracaat etmelerl ilin olunıır; 

(306/160) 1~373 

Su yolu yaptırılacak 
Kalecik Belediye Reialiiinden : 

1 - 14-1-938 tarihinde ihalesi ya
pılacak olan içme suyu yolu inşaatı
na ait ilfnlarımız şartnamede tadilıit 
yapılması hasebile iptal edilerek 10-
1-938 tarihinden 25-1-938 tarihine ka
dar yeniden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 18320 lira 99 ku
ruştur. 

3 - Proje keşifname ve şartname
si 225 kurnş mukabilinde Kalecik be
lediye reisliğinden alınabilir. 

. 4 - ~ünakasaya iştirak etmek is
tıyenlerın fenni ehliyeti haiz olma
ları şarttır. 

5 - isteklilerin 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 neti maddelerindeki şart 
lan haiz olmaları lfü:ımdır. 

6 - Muvakkat teminat mikdarı 
1367 liradır. 

Kalorifer tesisat. 
yaptırılacak 

lstanbul Sıhhi Müe11eıeler arttır· 
ma ve eksiltme Komiıyonundan: 

Eksiltmeye konulan iJ : Şişli ço. 
cuk hastahanesinde yapılacak kalori
fer tesisatı . 
Keşif bedeli : 16923 lira 94 kuruş. 
Muvakkat garanti : 1270 lira. 
İstanbul Şişli çocuk ha tahanesinin 

kalorifer tesisatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2. 2. 938 çarşamba gü
nü saat 15 de Çağaloğlunda sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlilğü binasın
da kurulu komisyon tarafından yapı

lacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
işleri genel hususi ve fenni şartna

meleri, proje ve keşif hülasasiyle bu
na müteferri diğer evrak 85 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İstenilirse %20 dahilinde na· 
fia vekıiletine tasdika gitniiş olan 
Tuzluca,Kağızman, Arpaçay, Susuz, 
ve Selim kasabaları elektrik tesisat
larından her hangi biri yaptırılacak
tır. 

5 - Nafia vekaletince tasdik edil
miş yukarıda yazılı üç şehrin dosya
sındaki evrak şunlardır: Proje, Keşif 
silsilei fi at, fenni şartname, hususi 
~rtname, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, mukavele projesi, nafia 
vekaletinin 938 senesi için kabul et
tiği elektrik nizamname ve şartna

mesidir. 
6 - Taliplerin bu işleri yapabile

ceğini gösteren 937 - 938 senesi içın 
nafia vekAletinden aldığı ehliyet ve
sikası ile 937 • 938 senesi ticaret o

dası vesikau. 
7 - En aşağı "200000" liralık bir 

şehir tesisatı yaptığına dair vesika 
göstermesi. 

8 - Muvakkat teminatı '24306" 11· 
radır. 

9 - Tediye peşindir. 
10 - Dosyası Kars ve lstanbul na. 

fıa mfüfürlüklerindedi:. 
11 - Pazarlık Sl-1-938 pazartesi 

günü saat 15 de Kars hükümet kona
ğı içindeki daimi encümen odasında 

yapılacaktır. 

12 - Taliplerin muayyen gün vo 
saatte Karsta vilayet Sürel komisyo
nuna müracaatları ilan olunuı. 

(127) 1-281 

Bina yaptırılacak 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encüıno

ninden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulan iş: Ba
lıkesir merkezinde mliccddeten ya
pılacak doğum ve çocuk bakımevi ve 
köy ebe mektebi binasıdır. Evvelce 
eksiltmeye konulan bu işin keşif be
deli ve şartnamesi değişmiş halen ke
şif bedeli 95748 lira 82 kuruştur. 

2 - Eksiltme 3.2.938 tarihine rast
layan perşembe günü saat 15 de Ba
lıkesir hükümet binasında encümeni 
vilayet huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve müte• 
ferri evrak Balıkesir nafıa dairesin
de ve encümen kaleminde görülebi
lir. 

4 - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin 6037 lira 45 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin
den 938 yılı için alınmış müteahhid
lik vesikası ibraz etmesi tfizrmdır. 

5 - lsteklilerin teklif mektubları
nı 2490 nuınarnh kanun hükümlerine 
tamamen uygun olarak ikinci madde
de yazılı saatten bir saat eveline ka. 
dar encümen riyasetine makbuz mu
kabilinde vermeleri muktezidir. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (185/ 126) 1-300 

Asfalt yol 
yaptırılacak 

kıf apartımanın. ""dilrlüğune 
Kundura alınacak Müdürlilğil Varıdat mul-198 

M. M. Vcknleti Satın Alma Ko- ~m~ü~r:_ac~a~a~tl:a:rı::_._<:.:7:._7:_) ______ __. 

Senelik tahmini kirası 300 lira o
lan Karabük istasyonundaki büvet ve 
bahçesi pazarlıkla ve üç sene müddet. 
le kiraya verilecektir. Şartnamesi An
karada 2. nci işletme müdür!Uğü ile 
Zonguldak ve Karnbük istasyonları

da parasız olarak verilir. lhale 27-1-
1938 perşembe günü saat 15 te Anka
rada 2 inci işletme müdürlüğü bina
sında toplanacak komisyon tarafın

dan yapılacaktır. İsteklilerin muvak
kat teminat akçesi olan 67.50 lirayı 

Ankarada umumi idar veznesine ya· 
tırarak muayyen gün ve saatta komis
yon haz ır bulunmaları il5n olunur. 

(113) 1-251 

7 - Taliplerin teklif mektupları
nı 25-1-938 günil aat 14 kadar Kale
cik belediye encümenine tevdi etmiş 
olmaları lllzımdır. 

3 - İstekliler cari seneye aid tica
ret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe ben
zer 10.000 liralık iş yaptıklarına dair 
nafia vekaletinden almış oldukları 

müteahhitlik vesikalariyle birlikte 
muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektublarını havi teklif zarflarını 

ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. (125) 

1-291 

Iatanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 44296 lira 24 kuruş ohın 
Maltepe· Kartal yolunun soğuk asfalt 
kaplama ino:.ası kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. misyonundan = Tezgah e makı·ne . hmin edilen V 

ı - Her bir çiftıne ta 1 
( 490) dört yüz doksan kuruş o aln 

ah nacak 
d kapa ı 

22000 ila 28400 çift kun ura 
Iınacaktır. zar usuliyle satın a .. 

2 - ihal esi 4. 2. 938 cuma günu sa-

at 11 dedir. k" bin 
3 - llk teminatı (8208) se ız 

İki yüz sekiz liradır. ) k 
amesi (696 u-

4 - Evsaf ve şartn t n a1 ma M V sar • 
ruş mukabilinde M. · · 
komisyonundan alınır. . 2490 

· ceklerın 
5 - Eksiltmeye gıre d 

. e 3 üncü ma -
sayılı lronunun 2. cı v · . at 

. saikle teının 
delerinde gösterılen ve . l"kte ihale 

bl ·yte bır ı 
ve tekli f mektu arı 1 komis-

b. nat evve 
saatinden en az ır S• 1-283 
yona vermeleri. (I04) 

Y il S .. tın Alma Komiı yonundan : 
D. D. o arı .. 

h mmen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı ikı kalem tez-
A • 1damu a şag . 

5 4 938 salı günü saat 15.30 da ayrı ayrı sıra ile "'e kapalı zarf 
eh makıne • -

gcs ;e k da idare binasında satın alınacaktır. 
utıyle An ara k • 1 • . ·;;· us • • k istiyenlerin muvak at temınat arı ıle kanunun tayın ettı.,ı 
Bu ışe gırme f·a milteahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
'kalan ve na ı . 

vesı . reisliğine vermelerı lazımdır •. 
kadar komıs1yon arasız olarnk Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Şartname er p 
.. k 11:efliğinden c'ağıtılmaktadır. 

tesellum ve sev :r 

lSMİ 

Hir adet plan ıreze tezgahı . • 
Saç bükme makınesı. 

(121) " 
.. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
T.ira 

HS.000 

27.000 

Lira 

1.350 
2.025 

1-329 

8 - İhale 25-1-938 tarihinde saat 
15 de Kalecik belediye encümeninde 
yapılacaktır. (84) 1-216 

Maymuna knp1H·nlarınn i tira
hat ınnhalli )'aptırılacak 

Haymana Belediye Reisliğinden: 
. Haymana kasabasında belediyeye 

aid kadınlar kaplıcasının (5294) lira 
(65) kuruı keşif bedelli soyunma ve 
istirahat mahallinin yeniden inpsı 
bir ay müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuııtur. 

İsteklilerin % 7,5 muvakkat temi
nat akçesi ve vilayet baş mühendisli· 
ğinden musaddak iktidar vesikalariy
le birlikte 10-1-938 tarihinden 10-2.938 
tarihine kadar her gün mesai saatleri 

Makinist ahnacak 
Antalya vilayetinden: \ 

Şvartskop mar.ka viHiyet silindirlc
rinde çalışmak üzere dört daimi maki
niste ihtiyaç vardır. Ücretleri 70, 50, 
35, 30 J"radır. Talihlerin vesikalariyle 
birlikte 15 şubata kadar Antalya nafıa 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (245/ 139) 1-366 

------~-----------------
dahilinde belediye encümenine milra
caatları. 

Hususi, fenni şartname ile proje 
ve planlarını belediye muhasebesinde 
meccanen görebilecekleri ve ihalenin 
10-2-938 perşembe gilnU saat on yedi
de sonuçlandırılacağı ilan olunur. 

(68) 1-199 

Eksiltme 31.1.938 pazartesi günü sa
at 15 de daimi encümende yapılacak

tır. Keşif evrakı ve buna müteferri ev-

rak 222 kunış mukabilinde nafıa mü
dürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 

No :lu kanunda yazılı vesikadan başka 
nafıa mUdürlilğünden alacakları fen 

ehliyet vesikasiyle 3322 lira 22 kuruş-
luk ilk teminat makbuz veya mektu
biyle beraber teklif mcktublarını havi 

kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün· 
de saat 14 de kadar daimi encümene 
vermelidirler. Bu aatten sonra verile
cek zarflar kabul olunmaz. (290/ 162) 

1- 371 
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Başağrısı, dişağrısı 
NEVRALJi 

Bütün istırabları teskin eder 

GRİPİN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaıe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 K AŞE ALINABİLİR. 

İsim ve markaya dikkat. Ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Temsilleri 

22 ikinci Kanun cumartesi akşamı umuma 
23 ,, ,, pazar u ,, 
24 ,, ,, pazartesi halk gecesi 

ALEV 
PiYES 3 PERDE 

Yazan: Çeviren 
Hanri Kismakers Doktor Ali Suha Delilbaşı 

Ayni eser cumartesi ve pazar günleri saat ikide yalnız ta· 
lebeye tekrar edilecektir. Şehrin her semtinde gidit ve geli 
otobüs servisi temin edilmiştir. Akşam saat 20 den 21 e ka
dar Sergievine, Ulus meydanına ve Samanpazarına her on 
dakikada bir otobüs vardır. Dikmen ve Keçiörenden her 
yarım saatte birdir. Temsil sonunda her tarafa otobüs te-
min edilmiştir. Gişe her gün saat 13 den 19 za kadar açık-
tır. Temsil günleri gişe sabah saat ondan itibaren açık bu-
lunacaktır. Telefon: 2653 1-342 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız ç~kiyorsunuz iştahanız yok, mutlaka 

•• •• HASAN meyva ozu 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 
40, dört misli 60 kr. 

•• •• HASAN gazoz ozu 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerinden ya

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga-

zoz özü ikram ediniz. 
Yakında ananas, çilek muz frcnk üzümü kayısı, 

çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 

ağaç çileği nevileri 
1-54 

• 

ı. 

Neosterin 
Hayatta en büyük kazanç has

talı\ja yakalanmamaktır. Aljız 
ve boğaz yolile siren bütün bu· 
!aşıcı hastalıklar NEOSTERIN 
kullanmakla ônlenebilir. 

Her eczaneden reçetesiz alınır. 

ı~ı 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idt.re eden 

Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

20. t -

JlJC f ıh ıırıaırnak a aı t en biiVUk keslln annllS Nelll 
sanki asrınıız;:ı:: gibi göklere ~:::n bllnııven 
dllrnls bir a U 1 LDI N G" ını 

ıcı11 r.eu'::enıeshur "RCA B 
vork oc ates 1tartt 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

ıroktur- ın basında su 
Bu ınuesseses 'fJ CA . 

I' . d sonsuz saha 
gözü ,eker. t k milini ihtıva e en 

t tbikatının e 
RCfl: rady~ ~ . . erde tehlikede bu· 
da en büyuk ıs;;· sıhırlı vasıta ile denızl emrine konulan 
Telsiz telgraf: u far kurtarıfmıştır._K a~~;. p yakalanmıştır. 
/unan binlere: c;; binlerce cani takıp .e ~~binlerce kifome
bu fen sa~esın • runda bu peri sanıye a fiatı uygun radY~ 
Ticaretin ıhyası .. kug mel olduğu kadar .. d ddit radyo neşrı· 

· d r Mu em k · · mutea -tre kate e. milyonlarca ışı de yorgunfugunu 
afet/erile bınlerce. d r eğlenir ve o saye 

d istifade e e · 
yatın an ,.,aııkse. bunun 
giderir. 

1 
de en bOvllk na':~aşond'" basta bu· 

ACA. rad:~::~:ır~: endllslrlnl11 her s sına sebeP 
hlkrnetl nun vavıırna dırodan 
ıunnıasıdır~11ı kesıııerl ve r~~~~esı11de bU9~~~aractırosu 
11CA'nın il eni ıekernrnUlfer ilk arzusu bir 
oıan veni 11 ahısın en bllı 
osıanan her s 

~atılbl oırnaktır. 

KATRAN HAKKI EKREM 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GüN BU GECE 

Parisin, moda ~ eğlence hay;ttını ve 

ticaret ~lemini gösteren 

ASRI İŞ ADAMI 

Fransızca sözlü 

Lucienne Barroux - Edwig Feuillere

Raimu 
ı Ayrıca • Dünya haberleri 

Seanslar: 2,45 - 4,45 • 6,45 gece 21 de 

,:!llllL ---= = 
= = = ---
= --= -
= -
= --, .. u,. 

BU GECE 
Büyük Neş'e - Kahkaha ve eğlence 

Filmi 
LOREL • HARDİ 

PERİLER DİYARINDA 

Türkçe sözlü 
Gündüz seanslarında: 

KISKANÇLIK 
Seanslar 2,30 • 4,30 • 6,30 gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 
DUL NİŞANLI 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 

• 


