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Atatürk Istanbula hareket ettiler 
Ankaraya gelen 

büyük mimarlarla 
konuştuk 

_Şehircilik "·e inşa daYalarmuz -
. .1 k fakat ona körükörüne muti olmıyan 

Devlet ~ahall~s.inde ı~ş:eedıa~~:- taraftarlarından biri idi. Beton, çelik 
Kamutay bınası ıçın yerlı Y

1 
camla dünyanın en güzel eserleri-

. f ndan hazır anmış ve 
cı mımarlar tara. 1 • 1 _ . meydana getirmeğe muvaffak ol-
olan planları tetkık edı~ ~? uy_gun a nı ştu. Hilversom'daki orijinal bina 
rından üçüniı seçere~ h~kumetı~i:a:~ :~nzu~eleri, Amsterdam'daki olim-
vibine arzetmek vaı:ıfesıyle teş . . d 'b' ... . . kil içın pıyad sta ı gı ı ... 
dilen enternasyonal J~rı>:ı teş b' . Bay Düdok arkadaşını teyid etti: 
Ankara'ya davet edıl?1ış -~l~n .. 

1~~ _ Hepimiz bu davanın içindeyiz: 
d. - . · er ıı ve uçuncusu . . k, holandah, ıgerı ısv :ı • b' k Zamanımızın mimarısı ne olaca . . ·ı· .. t nmış mımar ır aç . . d . b 

ıngı ız, uç anı • kt Biz de kendi kendımız en ışte u su-
.. . h · · de bulunma a- . . 

gundenberı şe rımız ali soruyoruz. Fakat modern mıma_rı-
dır. . 'd oturan nin umumi hatları ne kadar malum 

Holanda'da Hılversom Ha d Ro- olsa ve mesela bir ingilizin yaptığını 
Bay Düdok, l~ndralı 1:.:fu 0

;:r İvar bir İsveçli ne kadar taklid etmek ist~
bertson ve ıstokhol . . ·nin baş. se ilk <:ekil zamanla değişecek ve nı-
T bo manımız mımarısı :ı • b" .. k 

eng m za . d' Ü erlerine hayet mahalli hususıyete urunece -
lıca şahsiyetlerın~~n :~~ife ~akkında tir. Bay Tengbom'un dediği gibi: Atatürk Ankara garında Kamutay Başkanı Abdülhalık Renda ile beraber 
almış oldukları guç , Zaruretler mantık iklim şartları ve . d b' şey soramaz- • • 
tabii kendilerın en 1 ~. •• ürk mi- (Sonu 8 inci sayiada) Cumhur Reisi Atatürk hera

b:rlerinde Baıvekil Celi.1 Ba
yar, Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, 
Hariciye Vekili Doktor Rüıtü 
Araa ve mutad zevat olduğu 

halde dün saat 15 te hususi 
trenlerile lstanbul'a mütevecci
hen hareket buyurmuılardır. 

dık. Fakat gerek bugun.ku_ t h 
b .. "k bır ıymar a-

nıarisi ve gerek uyu . · 
. ol şehrımız ve 

reketinin rnerke:ı . an ok alakadar 
nihayet kendilerını ~ ç hatlesi 

ı::. len devlet ma etmek laZımge . . ..-rerunek 
hakkındaki düşUncelerını og 

faydalı olurdu. . . • ndevuyu 
Bu gaye ile istedığımız r~ f' 1 . 

mısa ır erı-
lOtfen kabul eden sayı~ . aret et-
mizi dün Ankara Palas ta zıy 
tik. 

••• 
B. k" "k salonda, dört kişi ~r

ır uçu 1 bent ve 
tıkarşıya bulunuyoruz. On ar 
ben onları tetkik ediyoruz. • · 

- Bir Virjinia cigaraın içer mısı· 
niz? 
edeyim. Türk tUtUnlerini nasıl bulu· 

}'orsunuz? b veriyor: 
Profesör Tengbom ceva kat • 
_ M"k mrnel tütünler ... fa ga 

. u e l 'l mi söze baş-
ıetecıler derhal sua ı e 

larlar? . · ge 

............................................ ~ 
ÜNDELIK 1 .................................... 
lstanbul 

Atatürk, iıtasyonda, Kamu-
İ&tanbul iki İmparatorluğa başşe - tay Baıkanı B. Abdülhalik Ren-

hirlik etmittir. Bu gün, merkezi A- da, vekiller, ıehrimizde bulu-
nadoluda olan Kemalist Türkiyenin nan mebuslarla vekaletler ileri 
en büyük ıehri ve limanıdır. Fakat gelenleri, generaller, Ankara 
Anadoludaki devlet Anadolunun 

valisi, garnizon ve merkez ko
diğer fehirlerini ve limanlarmı da mutanlarile emniyet direktörü 
imar etmek ve iç Anadolu ile buna 

tarafından teıyi olunmuılardır. 
aid limanları, doğu Anadolusu ile 
., ___ --- ., ------- -.ı~:ı~~-'-" J;'-L..:..,.-ı...:-..ı 

Eakiıehir, 20 (Huauıi muha
birimizden) - Atatürk'ün tren
leri bu akıam aaat 9 da Eakiıe· 
hire vaad olmuı ve garda büyük 
heyecanla kartılanmııtır. 

Atatürk l•met lnönü ile beraber 

Kaput bezi 
fiatleri 

ucuzladı 
fiatlar ve bunlar1n 
T esbit edilen yeni 

satıJ şartlan 
Pamuk ipliği ve kaput bezi fiat• 

tarının tesbitini görüşmek üzere İk· 
tısad Vekaletinin davetile Ankarada 
toplanan Mensucat fabrikatörleriyle 
fabrika mümessilleri İktısad Vekale· 
ti Müsteşarı Faik Kurdoğlu'nun re
isliği altındaki çalışmalarını bitir
mişlerdir. 

Faik Kurdoğlu, bu toplantılarda, 
fabrikatörlerin hükümetle elcle vere.. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Manisada 

Yeni alaylara 
sancak verildi 

Manisa, 20 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Bugün piyade ve topçu alayla· 
rına general tzeddin tarafından · tCS 
renle sancaklar verildi. General nut• 
kunda dedi ki: 

- Ey mazileri şan ve şeref kaynağı 
olan güzide türk alay lan! Ne mutlu si· 
ze ki, sancağınızı Atatürkün bize baş
buğ olduğu bir devirde onun yaratıcı 
başkanlığı altında çalıştığımız bir za
manda alyorsunuz·,, 

Merasim çok parlak oJdu._J>azarte~i 
günü de lzmirde üç alaya sancak ven
lecektir. 

Mısır kralı 
- Öyle ise asıl suallerımız_e . -

. . . . k' emleketımızde 
çelim: Bılırsınız ı m . ~ dan 

. • hareketi 1908 ınkılabın w 

mımarı . . _ dan dog-
ıonra eski mimarının dogru . ,.. . 
ruya taklidi teklinde başladı. Dını ~ı
nalar örnek tut~larak moder~ han ar 
yapılmak istendı. Bu hareket ıflas et
ti. Arkasından Avrupa n_ıimarlarının 
k 1 1 k ettiği modernızm ba~ladı. 

buna aid limanları biribirlerile geni§ 
ve medeni münasebetlere getirmek 
kararında olduğundan, İstanbul, ta
biatile bir rolden bir diğerine, bir 
fonkıyon'dan bir diğerine geçmek 
ıztrrarındadır. lstanbul için, daha 
Ankara bauehir ilan edilirken, bir 
yeni hayat ve bir yeni tali mukad-

derdi. 
Bugün artık, yeni .de_vletin g~de-

. tarihin kaf aıında ırtıaam etmıı aa
:ılabilir. Genç bir endüstTi'nin bü-

t .. memlekete ti.mil olara~ kurul-

Atatürk, burada Eakitehir 
valisini vagonlarına kabul bu
yurarak kendiainden ıehir iıle-

• rine dair izahat almıılardır. 

lspanyol asllerl 

• Majeste blrlnd Fıruk 
M~lotof Sovyet Rusyadakı dün evlendi 

konsoloslukları 
Ş~ avd~zbu modernizm içinde türk ka
ım ı u · k meselesi 

rc.1tterini tebarüz ettırme .. 
1 or Bu mevzu uze-

bahıı mevzuu o uy · . . . ? 
. d . . ir eder mısınız 

rın e hızı tenv . . . . baktılar: 
Üç arkadaş bırıbırıne . 

Meşhur mimarlarda imtihana ~çekılden 
ek imkiinsız ı. 

talebe hatleri sezmem d' . orlı-
Bay Hovard'a baktım. Ken ını z 

yarak: bilen benim, 
_ En az fran!tızca 

dedi. kl · · teb 
Teşvik etmek lazımdı. Şe ını -

dil ederek suali tekrarladım. Ve Bay 
Tengbom'a döndüm. . 

Bay Düdok'la göı;göıe g.eldıler. 
Tengbom, güzel bir fransızca ıle baş-
ladı: 1· on 

- Müsaade eder niz su~ ın s 
ı mını mütalea edelim, dedı. B~ ~s-

d · rlar eskı us-
rın başlangıcın a mıma . 
llıbları taklid etmekle dem~r ve ~~
tonarme gibi yeni malzemenı~ kenh ı-

h .. işlenmcmış sa a. 
lerine açtığı enuz .. dd'd 
lara el uzatmak arasında mutere . ı 
id'l Fransa'da, mesela Jan Jır?· 

ı er. . l . en cazı-
kii .. k saray gibi pastış erın 

çu . d Demir akla gel-
ıni inşa edıyor u. k b 

rn ekiller alabiliyordu. Fahatf e-
f 1 "lçü ve da a az-

tonarme daha aza 0 d" Veld'den 
la sadelik istiyordu. Van ol "hen 

d 1 e almanya ı mu -
ıonra holan ~ 1 v 1 !el ğa avdet 
disler mimarıde saf çıp a 

1 
• • te-

. d' zamanımızın mımarı 
etmışlcr ı. .. . dedi - iniz şekil
tnayüllerinde kubızm . g türk ka
ler hakimdir. Modernız.m~ ·• 

k bahsını umumı 
rakterlerini verm~. ti ebilirim: Mo
leştirerek şunu soy. y 1 dır fakat 

dern mimari ~er~ee:~~ ~:r~re;lerine, 
her mtleketın d' 'kl'm ve mal-
k . y kcn ı 1 ı 
endı antıgına, . • yapı 

. .. dern mımarı -
zemesıne gore mo d" ünmer misinil', 
lır. Siz de böyle uş 

Bay Düdok? . . . ayımız baş· 
Holanda mimarısınıln ~ ~ bı'liyor-

d" .. ce erını 
langıcındaki ~şun . i ve mantıki 
dum: Malzemeyı samım heyi bir 
bir tarzda kullanmak, .. cep · et-

k . ta gore tayın 
plana ve iç ta s,..ın;a . eklinden a-
rnek, tezyinatı abıdenı~ ş k Teng· 
larak asgari hadde ındırmcJ... Vils'
bom'un hitab ettiği Düdok. an · t 

b• fantazıs , 
le birlikte, bu mekte ın en 

un b" -demiryol programının utun 
maaı, 'b' k l 

1 k t•1 bir ag- gı ı ap amaaı ve, 
meme e • • kal 

b "lge bölge ırvalar, ıs ar yer yer, o l k . 
• l r ı'le bütün mem e etın ve ımar a 
dem iıtihaal ve mübadele hayatı-mo .. d • 
g...-meai bu taze devlet gov eıı-

na ~ . 1 .. h 
• h cebhe huıusıyet erını em 

nın em 'h. 
de mukavemet heaablannı ı tıva ey-

lemektedir. 
itte tam bu aırada, Atatürk'ün 

yaratıcı ve kurucu idaresi lıtanbu! 
bölge1ine çeVTile~ek, bW:a!a da .yenı 
vazifesini ve yenı çehresını ~erı~o.r. 

B Zl'fe Türkiye cumhurıyetınm 
u va ' .. 1 hr' 

b .. "k en canlı ve en guze ıe 1 
en uyu • . . 
ve limanı olmaktır. Yenı çehre ıse, 

Y 1 ve Bursayı da kucaklamak 
a ova . . 'lk t .1 Kemalist Türkıyenın ı u -

1artı e, 
. bo"'lgeıi olmaktır. 
rızm 

l 
. ün evel, Dahiliye Vekaletin -

kı g • B" "k 
l bul'un yeni planını, uyu de, atan _ • 

Şef gözden geçirınit ve begenmıt· 
. K b 'r zamanda, İstanbul, yır · 

tır. ua 1 

ki kılığmdan kurtularak, 
tık ve pasa 1 

b "yük temiz ve bayındır A vrupanın u • 
. 

1 
. . rauna katılacaktır. Lı-

•ehır erının a 'b' 'd h' .. 0 gı ı mı e na ı -
man, gar, antrcp ' . . d _. 

. 'd 'hazları yerlcrını egış-
yesıne aı cı ' ı 
. k· b" .. k ve yeni cadde er ve 
tırece , uyu · 

. d tar yapılarak eısız ca • 
genıf mey an · · .. 

• A b'd ler birer tepsının uze-
mıler ve a ı e l k 
. ibi meydana çıkarı aca ; 

rınde g 11 ve park 
lA ·ı r gazinolar, ote er • . -

P aJ ad:. n en güzel tabıatı ıle 
lar unyanı I' . 

' zik ve ıevim ı ınsanı 
dünyanın en na • . 
1 

. t nbulluyu ınedenı bır çerçe • 
0 an ısa k 

'ın ortasına alacak; ve mer ez 
ven ·ı 8 - A İstanbul lmak ıartı e, oga~a, .• 

d 1 Yalovaya, Bursaya dogru ıı-
a ara, b" .. 

1
. k seri nakil vasıtaları, utun o 
ıyece . . _ 

k hem bızıın hem oraya a 
ınmta ayı . • h b' 
km edecek yabancılar ıç~n, ~a a ı-

·1 bı'r turizm bôlgesı halıne ko • 
çı me:r. 
yacaktır. 

B·'t" bunlardan baıka da, plan, u un .. 1. . h 
l • fhumu plan dıuıp ını ve a • p an me • 

l • k türkü Orta Aıyalardan yanıba-
a ı, lb' 1 . 

ken bu gözdeye, e ııe erın 
c:na çe . 

"zelini giydirecektır. Bunun ma-
en gu d' .. -
nası, lıtanbul'un ken ıne gore muı -

tahıil olmuıdır 

İnglllz vapurlarına 

tecavüz eHller 
Bir inllilİ:Z 11emi•ine bomba atıl· 

mıı ihi hiıi ölmüı yedi hifİ )'Gl'alan· 
mııtır. Bir vapura da bir clendtıltı 

11emi•i torpil atmıf, ayrıca bir inıri· 
liz vapuru Franko aakerleri tara• 
lından tevkil eclilmiıtir. Bu huaua

ta üçüncü •aylamıua talıilat bu· 
lacaksını:z. 

casuslukla itham ediyor ! 
Bir ıok konsolosluklar1 kapadllar 1 

Molotof 
şiddetli 

Japonyaya ve F ransaya 
ve aOır hücumlar yaptı 

Moskova, 20 (A.A.) - Büyük Sovyet Meclisinin son celsesin
d~ IÖ~ alan Bat vekil Molotof, dıt politikaya dair Jidanof'un ten-
kıdlerıne cevah vererek demittir ki: (Sonu 4. üncü sayfada) 

Mesud bir nikôh töreni 
Yarın 

Dahiliye Vekili ve Farli Genel Sekreteri B. Sükrü Kayanın kı:r.ı 
Bayan Bi•an Kaya ile B. llhan Savut'un nikah meraıimi yapılırken 

Şimdi askeri vazifesini yapmaktadır. 

16 sayfalık 
ilôvemiz 
Goneı küllü 

Mekıoika kahilclt·ri ara ... ~m
da yapılan lıarikuladt• bir 

etii«I hiitiin <>anlı rt·
~imlt•riylc heral>t'r 

Bu etüdde, Orta Asyada ya
şamış olan ecdadımı:zm sa
lik bulundukları güneş kiil
tüniin bütün dinler iizerin
deki tesirlerini okuyacaksı
nız ve bu dinlerdeki adetlere 
aid mukayeseli resimler bu
lacaksınız. 

Dahiliye vekili ve Parti genel se~
reteri B. Şükrü Kayanın kızı Bayan 
Bisan Kaya ile, merhum Adana valisi 
Mümtaz Savut'un oğlu, İlhan Savut'un 
nikah merasimi dün sabah saat 11 de 
Ankara belediyesinde bir aile muhiti 
arasında yapılmı§tır. B. İlhan Savut 
Ankara hukuk fakillteıi mezunların

dan :ve hariciye menauplarındandır. 

Nikah merasiminde Ba,bakan Celal 
Bayar, Millt müdafaa bakanı Kbım 
Özalp ve İsmet İnönü ıahidlik etmİ§· 
lerdir. Törende bütün vekillerimiz, 
Ankara valisi. ve iki tarafın ailesi er
kanı hazır bulunmu,ıardır. Nikahtan 
sonra merasimde bulunanlar hazırla-J 

(Soau 8. iaci sayfada) ____________ ...,_, 

- ----

Fıkra 

Yeni Mııır kıraliçe•i 
Feride Züllikar 

(Yazm 3 üncü sayfada) 

Bir ihmalimiz 
- Bir de bu şarkıyı Nevres'den 

dinleyiniz:. 
Nedim'in şiiri kitab dolabwızda 

sakll olauğu gibi, artık ebediyen kay
bolmuş •lan Nevres'in sesi de plak 
rallarımzdan birindedir. 

Fakat yeni iycadlar yalmz .-;es ve 
şekli değil, h a r e k e t'i de ebediy
leştirdi. Sesli sinema miiıesine giren 
yirminci aslf adı, yeni zamanlara ka
dar ancak m e t i n '/ere has olan de
vamlılığı kazanmıştIT. Gelecek nesil
ler bu zamanlarm tarihini erid üs. 
tünde göreceklerdir. 

Fakat biz ne yapıyoruz? Bir keli
me ile: "Hiç ... ,. diyebiliriz. 

Hatta bazı müesseselerimiz masraf 
etmiş olmalar1114 rağmen sinemayı ne 
bugün, ne de yarm için kullanm:ığı 
biliyoruz. Kili kazandırmayan bu i§i 
ferd teşebbüslerinden beklemenin ne 
kadar faydasız olduğunu da görüyo· 
ruz. 

Bı'zce sesli sinemanrn kültür ve ta
rihe aid kısmmı devlet eline almak. 
velev ufaktan, fakat hakiki iht1sasrn 
murakabesinde tam cihazlı bir sütiıd
yo ile mekteb ve müze filmleri yap
mağa başlamak sırasr çoktan gelmi:ı· 
tir .• Fatay . 



-Z-

i Terbiye aiatemlerinde f"' ~ 
i .... 11111111 .. ı ı ı ıfl 11111111111111111 

Tabiat kuvveti 
Ölümden, tabiatin insana yaptığı bü· 

yük düşmanlıktan, ancak arkaya ka
lanlar ıstırap duyar. Bunlar arasında 
çocuğun yani öksüzün ıstırap hissesi, 
şuurunun inkişafiyle artar. Duygusuz 
akraba, tedbirsiz dost ekseriya onun 
mustarip hayatını, başka .elemlerle de 
doldurur. Bütün cemiyetin değilse bi· 
le, içinden bazı zümrelerin ve fcrdle
rin, bilmiycrck, duymıyarak, öksüz 
ruhları incittiğini her zaman sezeriz. 
Kötü bir muallim, sahipli çocuklara 
verdiği emeği kimsesizlerden esirger. 

Öksüzlük, çok vakit maddi mahru
miyetle de birleşir. Çocuk iyi giyine
mez, iyi beslenemez. Bu manzara bir
çok yüreklerde şefkat hissi yarattı· 

ğı halde bazılarına da bir uzaklaşma ve 
çekinme duygusu verir. Asil ruhlarda 
uyanan şefkat hissi, öksüzü koruyan 
bir tabıat unsurudur. Cemiyetlerin 
milli vasıflariyle güzidelerinin sayısı
na göre bu his, yeryer, zaman zaman 
çoğalır azalır, pek geri cemiyetlerde 
ise yok sayılabilir. 

Tabiat-ana; öksüzü, başkalarında u
yandırdığı hislerden ziyade, onun şu
urunda yarattıgı kuvvetlerle korur. 
Çocuğun zekasını hayat hadiselerinin 
çetinliği içinde yogurarak, her şeyi 
kendi başına çözecek bir kemale götü· 
rür. Sürekli yaşama mücadelesi içinde 
o, erkenden karar alma ve hareket et
me kabiliyetlerini kazanır. Birçok un
surlarını yakından tanıdığı cemiyet, 
öksüz için yalnız bilinen değil, icabın
da sevk edilen bir muhittir. 

Basit yiyecek ve giyecek ihtiyacın· 
dan başlıyarak bütün yaşama imkanla
rını tabiatten ve cemiyetten devamlı 

bır cidal ile koparan öksüz gençlik 
5at;ı11a, olgun bir hüviyetle girer. Ar
tut ner meseleyi kavrayan zekası, her 
hamleyi yapan karakteri, onu öksüzlil· 
ğün mahrumiyetlerinden kurtararak 
muvaffak bir hayatın ufuklarına ulaş
tırır. 

Tabıatin bir yandan düşmanlık ya
parak öksüz bıraktığı çocuğa bir yan
dan da analık edişi bize bir terbiye sis
temi verir. Bu tezadın ilk unsuru tabi
atin kendi kanunları içinde, duygusuz-

ca yaptığı büyük tasfiyedir.Yaratıcı ve 
yetiştirici unsuruna gelince insanın en 
iyi yaşama ve yetişme sistemi tabiat 
kuvvetinin bu aon tecelli şeklidir. 

••• 
Birçok dimağların nasıl realize edil

diğini hala kavrayamadığı türk kurtu
luşiyle türk inkılabı, kaynağı tabiat o
lan sağlam bir terbiye sisteminin mil-
11 ruhta tecellisi eseridir. Son bir aarı 
felaketlerle geçiren türk cemiyetinde 
birçok cevherler, milli ıatı_rabı öksüz
lüğün büyük acısı gibi daha küçük 
yaşta duydular. Halk içinde bu acı ile 
büyüdüler; gene bir öksüzün fUurun
daki reaksiyonlarla mili! kurtııluf yo· 
lunu aradılar. 

Nihayet dünya tarihinin mümtaz fıt
ratı, bu a.sil kaynaktan, milletine ni
metler.in en büyüğünü getirdi. Yıkılı
şın ıstırabını oındırdi. Ancak Kemalist 
rejim, kurtuluşun arkasından yüksel
me cidalının sert parolasını verdi. 
Bu yeni mtlcadelenin sistemini de, 
kurtulurken olduğu gibi tabiat nızamı 
vermekte dır. Türk gençliği her 'eyden 
önce müsbet ilimlerle tabiati öğren

mektedir. J;.ngin tarihiyle güzel dili, 
diğer güzel sanatları milll duygusu
nun Ozıt.ı kaynağıdır. 

Tabiat önünde olduğu gibi yeni ce
miyet ıçinde de herkes musavi bir hak 
ve aynı temrinle vazifeye hazırlanmak
tadır. Ancak milll hizmet ve onun 
şerefi bunlar arasında mümtaz zeki 
ve fazilet sahibi olanlarındır. 

Bu sistemin ideali .. mekteblcrde ço
cuğu muallim için yalnız numarasiyle 
tanınan birer malfım,, yapmaktır. Bu
nunla şu kastedilebilir: Mürebbi çocu
ğu aile, kıyafet, mevki tesirinden uzak 
olarak, yalnız melekelerinin itleyişine 
göre inki,af ettirir mertebede oldu
ğu kadar orduda ve meslekte de i•ti
dad!ıların ilerlemesi, rejimin bir fİ· 
arıdır. 

Doğuşunda olduğu gibi ilerleyişin
de de rejim, ıiıtcmini, tabiatin yaratı
cı ve yetiştirici kaidelerinde bulmuş
tur. 

Kemal ÜNAL 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili
mübayaalara aid taahhttdler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez banka· 

11ndan alınan hesap hulAsalarına göre 
15.1.1938 tarihindeki kliring hesapları 
bakiyeleri ve kredili mübayaata aid te
ahhütler yekunları: 

CETVEL: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankaamdaki Blokajlar 
Memleket Miktar T.L. 

Avuaturya 
Belçika 
Çekoılovakya 
Finlandiya 
Franu 
Holanda 
İngiltere 
lapan ya 
hveç 
İsviçre 

1.965.000 
41.500 

2.703.900 
779.200 

3.972.800 
l.ll6.500 
8.526.300 

İtalya 27.700 124.354 152.054 
Macari•tan 403.932 H0.718 544.650 
Norveç 46.088 55.633 101.721 
Lehiıtan 6.071 5.735 11.806 
Yugoslavya 12.498 5.617 18.115 
Yunanistan 36.964 36.964 
Ruıya 354.888 36.790 391.678 

Yekiln 3.537.276 2.330.336 5.867.612 

1 . Siparişi mukaveleye bağlanmıı 

olduğu halde henüz memlekete ithal 
edilmemiş olan mallar bedelleri yuka
rıdaki yekunlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya ait yukarıdaki yeldin· 
da dahil bulunan altı aya kadar vadeli 
mübayaat: 

Resmi daireler 
T.L. 

890.SS6 

Huıuıi ıahıslar 
T.L. 

5.290.962 

Yekiln 
T.L. 

6.181.518 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli 
mübayata aid teahhütler yekununu i
fade eder. 

3 • Almanyadan gayri diğer memle-

ULUS 

Yeniden slparlı 

1 ed~!~~ .. !~!~~~~ 
• halinde bulunan den~ yolları 

i
l işletme idaresine aid on, Akay 

idaresine aid iki ve lzmir liman 
iıletmeaine aid iki ki ceman 14 
gemiden maada ilıinci bir parti 
olarak on milyon liralık gemi in

i ıası hükümetin programı ica
i bından bulunduğu malilmdur.1 

Yeniden •iparif edilecek olan 
bu gemilere aUl projeler tama
men hazırlanmıı ve Ekonomi 
Bakanlığı tarafından tedkike 
baılanmııtır. ...... ..._ ..... , ................................. . 

lzmir otobüs 
• 
ıstasyonu ve 
hal santralı 
İzmir belediyesi şehirde bir oto

büs istasyonu, bir de hal santıralı 

yaptıracaktır. Altışar yüz bin liraya 
çıkacak olan bu iki mühim eserin pro
jeleri tanzim edilmiş ve Nafıa Veka
letine tasdik ettirilmek üzere İzmir 
belediyesi inşaat mühendisi B. Mu
ammer Tansu tarafından şehrimize 

getirilmiştir. 

İzmir belediyesinin çalışkan reisi 
B. Dr. Behçet Uz, bu iki eserle şehrin 
iki mühim ihtiyacını karşılayacaktır. 

Otobüs istasyonu 600 otobüs ala
cak büyüklükte olacak. Belediye ta
rafından idare edilecek, burada bir 
otobüse lazım olabilecek tamirhane, 
atelye gibi bütün tesisat bulunacaktır. 

Basmahanede inşa edilecek olan 
hal ıantral da şehrin mühim bir ihti
yacını karşılamış olacaktır. Hal san
tralın projesi için b_eynelmilel bir 
müsabaka açılmı,, bu müsabakaya ~ 
kişi iştidk etmiştir. Neticede Mimar 
Zeki Sayar'ın projesi kabul edilmiş
tir. 

Projeler tasdik edildikten ıonra 
bu iki binanın inşaaına başlanacaktır. 

Zirai iıletme kurumu 
genel direktörlUOU 
BliyUk ef At tUrk'U,., h ..... 1.,,~ve 

hediye buyurdukları çiftliklerin ida
resi için Kamutayın aon toplantısın
da kabul edilen zirai i9letme kurumu 
genel direktörlüj!üne Ziraat Bakanlı. 
ğı kombineler direktörü B. Şefik'in 
tayini kararlaşmıştır. Bu hususta ha
zırlanan kararname projesi yüksek 
tasdika arzedilmiştir. 

ketlere aid yukarıdaki umumi yekClnda 
dahil altı aya kadar vadeli mübayaat: 

Resmi daireler 
T.L. 

696.39S 

Husu&i şahıslas 
T.L. 

1.309.411 

Yekiln 
T.L. 

2.005.806 

Bakiye daha uzun veya başka vadeli 
mübayata aid teahhUtler yekClnunu i· 
fade eder. 

4 • Her memleketin kredili teahhüt
lerimiz de dahil olmak üzere hesaben 
alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edi
lebilmek için 1 numaralı cetvelde o 

memleket için gösterilmiş olan blokaj 

yekununa aynı memlekete aid olarak 
itbu 3 numaralı cetvelde münderiç te
ahhütler yekununun ilive edilmesi i
cab eder. 

Sıhiyede 
yeni tayinler 

Ekonomi 

Piyasa sağlamdır 
Mutki hükümet tabibi Ömer Mah

mud Kayaalp Bitlis merkez hükümet 
tabibliğine; Fatih hükümet tabibi 
Rauf Tevfik Tunçtekin Beyoğlu hü
kümet tabibliğine, Eminönü belediye 
tabibi Ali Memduh Türkay Fatih hü
kümet tabibliğine, Uzunköprü sabık 
belediye tabibi KiizımBaşak Eminö
nü belediye tabibliğine, Trabzon 
memleket hastahanesi rontken müte. 
b,assısı İrfan Kaysa Cerrahpaşa has
tahanesi rontken mütehasaıslığına, 
Denizli memleket hastahanesi ront
ken mütehassısı Osman Nuri Artam 
Kayseri memleket hastahanesi ront
ken mütchassıslığına, açıktan çocuk 
mütehassısı Ataözkal Gazianteb be
lediye çocuk mütehassıslığına, M. 
Kemalpaşa belediye doğum mütehas
sısı Suphan M. Kuntalp Kars doğum 
evi doğum mütehassıslığına, açıktan 

--- -----

İhraç maddelerimizin 
fiatlerinde yükselme va 

Vziim: 

Nolel ve yılbaşı bayramlarından 
sonra iç piyasalardaki muameleler 
yeniden canlanmağa başlamıştır. İz
mirden gelen haberlere göre, son gün
lerde borsada satılan üzümlerden 7, 
8, 9 ve 11 numaraların fiatlarında ye
niden onar para yükseklik kaydedil
miştir. Tesbit edilen fiatlar 'öyledir: 

Numaralar: 7 8 9 10 11 

12,75 13 14 15,25 17,50 doğum ve kadın hastalıkları mütehas· Kuruş: 
sısı Mahican Erünoz M. Kemalpaşa 
belediye doğum mütehassıslığına 

Piyasada tees•üs eden sağlamlık 
ve muamele genişliği dolayısiyle hu· 
sule gelen yükselme temayülü tahak
kuk etmiş bulunmaktadır. 

namzed olarak; Karacaköy di11panser 
tabibi Hikmet Erdem tayininin ol
mamış addiyle Gemlik belediye ta
bibliğinde ibkası, Yozgad belediye ta- Mevsim başından 15-1-1938 ta:ihi. 
bibi Osman Ya,ar Senat Babaeski hü ne katlar İzmır lıma".~.dan_ dış ulk_e· 
kümet tabibliğine, lstanbul kuduz Ic;e .22,368 _ton kuru uzu~. ıhra~ edıl· 
müessesesi mütehassıslarından Sami j mıştır. İnh.isarlar ıdaresının mubaya
Engez Diyarbakır kuduz müessesi atiyle dahilde istihlı\~ _olunan. mikdar 
müdürlüğüne, Bodrum hükümet ta- 5 bıı: ton ~esab e~ıldıgıne ~ore mils
bibi Mustafa Kocaer Mudanya h,ükü- tahsıl ve tuccar elınde takrıben 12-13 
met tabibliğine, açıktan mütekaid ta~ bin tonluk kuru üzüm stokunun mev
bib Kemal Anıl Seyhan aıtma müca- cud oldu ğu anlaşılmaktadır. Bunlar
deleıi tabibliğine: açıktan diş tabibi dan bir ksmının önümüzdeki paskal· 
I-Ialid Tüzemen Erz uruın nümune ya bayramları müna!ebetiylc ihraç C

hastahanesi diş tabibl iğine; açıktan dileceği umulmaktadır. 
eczacı Sarım Hüsnü Çelebi oğlu hıf- incir: 
zıssıhha işleri dairesi ispençiyari ve 
müstahzarlar şubesi ikinci mütehas- Son günlerde muhtelif memleket
sıslığına; açıktan eczacı Melahat Öz- !erden naturel incirle hurda taleble
lü Ayancık belediye eczacılığ ına ve 
Elmalı belediye eczacısı Ruhi Öztürk 
Doğan Amasya memleket hastahanesi 
eczacılğına tayin edilmişlerdir. 

istifa edenler ve tekaüd 
olıınanlar 

Tekirdağ memleket hastahanesi 
nisaiye mütehassısı Hikmet Aladağın 
istifasının kabulü, !psale hükümet 
tabibi Fuad Görkmen'in tekaüd edil
mesi, Beyoğlu hastahanesi dahiliye 
mütehassısı asistan Raşid Reııad Er
den'in vazifesine nihayet verilmesi, 
Tokad merkez hükümet tabibi sala
hattin Ağlarcanın izninden avdet et
mediğinden müstafi addi, Ankara be. 
!etliye kimyahanesi asistanlarından 
Nazmi Ulusemrenin işinden ayrıldı
ğından kaydine işareti kararlaştırıl

mı,tır. 

Vcretleri artanlar 
Merkez hıfzıssıhha mütehassısla

rından Niyazi Musa Erzinin ücreti
nin 300 liraya çıkarılması, merkez 
hıfzıssıha müessesesi mütehassısla

rından Ali Mustafa Menteşoğlu üc
retinin 300 liraya çıkarılmasına Sıhi
ye Bakanlığı tarafından karar veril
miştir. 

Türk vatan<laşhğı u;ın 

yapılacak müracaaılar 

Türk vatandaş.lığına kabul için mü

racaat eden ecnebi tebaa veya tabiiyet

siz kimselerin ve varsa aileleri efradı
nın tahkikat evraklarında milliyet, din 

ve mezheblerinin ta•rih edilmesi, diğer 

tekilde vaki olacak müracaatların 

bul edilmemesi kararlatmı!jtır. 

ka-

rinc inzimam eden Sovyet Rusyanın 
mübayaatı esasen sağlam vaziyeti mu
hafaza etmekte bulunan piyasayı bir 
kat daha canlandırmış ve hurda fiat
ları 2,5 kuruştan 4,5 kuruşa yüksel
miştir. 

Mevsim iptidasından son günlere 
kadar dış ülkelere gönderilen incir 
mikdarı 24 bin tonu bulmuştur. İnhi
sarlar idaresi mübayaatı ile dahildeki 
satışlara 5-6 bin ton hesab edilmek
tedir. Bu itibarla eldeki stok, ekseri
si hurda olmak üzere 4-5 bin tondan 
ibarettir. Bu stokların da hariçten ya-
"'"1 .. ~ .. _, .. ı.t .... .,_. .: •. 1-

içinde eriyeceği kanaati kuvvetlidir 

Fındıh: 

Karadeniz mıntakasmdan gelen 
ıon malumata göre Hatlar müıtakar 
vaziyetini muhafaza etmektedir. İç 
fındıkların fiatı 33,5-34, kabukluların 

da 14-15 kuruş arasındadır. 

Son malumata göre rekoltenin yüz

de 56 sından fazlası dış ülkelere ihraç 

edilmiş bulunmaktadır. Gelecek aylar· 

daki paakalye ve diğer bayramlar mü
nasebetiyle elde ki ıtoklardan daha bir 

mikdarının ihraç edileceği umulabilir 

Tütün: 

Ege mıntakasında bu seneki rekol

tenin çok yükaek olmasına rağmen 

mahsulün takriben % 90 nı satılmış 

bulunuyor. Elde ihraç kabiliyeti olan 
tütün mikdarının ancak 4-5 t<ın radde

sinde olduğu tahmin ediliyor. 

Karadeniz mıntakası tütünlerin den 

satılan mikdar 3 milyon kiloyu geç-

mi~tir. Mübayaa Hatlarına dair g 
malümat ~öyledir: 1 

Maden ve dere 104-169 kuruı 
Evkaf 65-117 ,. 
Canik 78-117 ,. 
Bafra 
Körmez 

Zeytin yağı: 

65-117 
10· 25 " 

Bu sene rekoltesinin 40 bin ton O 

cağı tahmin ediliyor. Yag tasirin• 
tihsal mıntakalarında birinci kanun 1 

yı iptıdalarından beri başlanmıf1 

\.ierel< ıstanbul ve gerekse İzmir pı 
sasındaki muameleler gittikçe geni 
mektcdir. K3.nunu evet ortalarında 
mir piyasasında muamele gören bej 
sıdlı yagJar 26,5 kuruş üzerınden saıı 
makta iken hariçten vuku bulan ta!el 
lerın fazlalaşması üzerine fiatlar 29J 
kuruşa kadar yükselmiştir. Muanıelr 
!er gunden güne inkişaf etmektedir. 

Palamut: 

1937 yılı rekoltesi, havaların mü..ı' 
gitmemesi yüzünden az olıılııf 
tur. Son gelen tahminlere göre isti1-' 
mıkdarı J5 bin ton raddesındedir. ~ 
koltenin azlığı Hatlar üzerinde tetl' 
yapmaktadır. 

Son fiatlar fUdur: 
Tırnak 420-480 
Kaba 270-400 
Röfüz 270 

M ulıtelif maddeler: 
Pamuk, tiftik, yün ve hububat pJyr 

salarında kayda değer bir değişi!<lill 
görülmemektedir. 

Deniz ticareıi kanunu 
komisyonu 

Deniz ticareti kanununun yeni bar 
tan tadili etrafında bir hayli zaman<IJO 
beri adliye bakanlığınca gallf'ln ihıl' 
ri komisyon çalıfmalarını bitiımek iİ' 
zeredir. İhzari komisyon çalıfl?la&ıtl 
.. . • • • •• - - .. ... u .. ... ......... . . _ ••• 

delegelerinden mürekkeb olmak Ü,.. 
re kurulacak ikinci bir komiayon 11" 
zırlanan projeyi tetkika bOiflıyacakt•• 

İsviçre ıicaret heyeti 

İsviçre ile hükümetimia araaında yr 
pılacak ticaret ve kliring anlaffilalarııı• 
da !ııviçre hükümetini temsil edecelı 
heyetin şehrimize gelmeai bazı scbeb' 
!erle gecikmiştir. Heyet, §Ubat baılı
rında şehrimize gelebilecektir. 

Orta Anadolu'nun 
ağaçlandırılması 

Ziraat bakanlığı, zirat i9letmeler lU' 
rumu orta Anadolunun ağaç!andırıl• 
ması etrafındaki çalıf"'alarına dev.ısı 
etmektedir. Kurum şimdiye kadar 65 

bin çukur açtırmış, bu çukurlardall 
35000 tanesine meyva ve crınan ficı.ııl 
diktirmiştir. 

' HukukDmini Yayma 
Kurumunun 

' İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Bulgaristan 
Romanya 
Ruııya 

Yugoslavya 
Yunanistan 

419.800 
1.569.500 

878.900 
1.629.700 

855.800 
609.000 

1.200 
l.7ıl.600 

18.800 
299.300 
144.900 
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Yekün 

CETVEL: 2 
Muhtelif memleketlerin merkez 

bankalarındaki blokajlar 
ltcichıbank - Bcrlindcki blokaj ycktinu 
A Hesabı T.L. 8.51Z.800 
B Hesabı T.L. 3.521 .. 00 
C Hesabı T.L. 3.740.000 
Almanyadaki umumi 

blokaj yekU.nu 
Estonyadaki 

T .L. 15.774.500 

blokaj yckilnu 
Lehiıtandaki 

blokaj yeki'inu 

T.L. 

T.L. 

23.700 

$4.600 

Umumi blokaj jrckU.nu J. • .u . .ı.J.o .ı .. u .. ıJ 

CETVEL: 3 
Muhtelif memleketlerden kredili 

olarak yapılmı§ olan mübayaata 
ait teahhüdler yekunları 

Resmi Haıusi 
M.:emleket daireler ıahıılar Yekiin 

T.L. T.L. T.L. 

Almanya 10.76S.066 1ı.ı10.2s2 21.875.318 

T.L. T.L. T.L. 

Avusturya 38.382 279.495 317.877 
Belçika 27.821 27.821 
Çekoslov. 527.632 324.774 852.406 
Eatonya 11.711 11.711 
Finlandiya 169 26.342 26.Sll 
Fransa S.669 195.793 201.462 
Hollanda 83.769 57.814 141.583 
İngiltere 233.019 495.504 728.523 
lıpanya !7.88S 28.574 46.459 
laveç 1.733.430 244.160 1.977.590 
lıviçre 46.144 232.537 278.681 

Met elik metelik 
1 lira 57 

toplanan 
kuruş! 

Kış ... Eğer bUtün düşüncelerinizi 
odanızın sıcak çevresine hapsedi
yorsanız, sokakları dolaşan ayaz ve 
yoksul kulübelere giremiyen sıcak, 
sizi üzmez. Fakat bütün görü§ ve 
duyuş ufkunu dört duvar arasına 
sığdırabilen kimsede zor bulunur. 
Onun için kış bastırdığı zaman her 
halde yoksulları ve yoksulların en 
acınacak halde bulunanını düşünü
yorsunuzdur: Yoksul çccuk! 

Onun benzini sapsarı bırakan, 
üstünü başını parça parça eden, za
vallı parmaklarını donduran kendi 
kabahati, kendi ihmali, kendi sey. 
yisıi de değildir. 

Bunu böyle düşündüğünüze ka
lın elbisenizin örttüğü ve sıcak o~ 
danızm rehavet verdiği kalbleriniz
de bu yoksul yavrular için birçok 
şefkat, merhamet hisleri besledi
ğinize hiç şüphe etmiyorum. Yal
nız:, galiba, üşeniyorsunuz. ihtiyaç
larınızdan, zaruretlerinizden başka 
yerlere harcadığınız liralardan bir
kaç tanesini her gün yoksul yavru
lara sıcak yemek veren Çocuk Esir
geme Kurumuna gönl!ermeyişiniz
den, onun dünkü listesinde adını. 

zın çıkmamasından bunu anlıyoruz. 
Eğer göndermiş o/saydınız, e-

ğer göndermiş olsaydık, Ankaranın 
bir ilk mekteb ta/ebesinin araların· 
da metelik metelik, kuruş kuruş 
toplıyarak yoksul kardeşleri için 
kuruma verdikleri 1 lira 57 kuruş 
sizi de, bizi de utandırmazdı. 

Fakat kış, h§/§, devam etmekte
dir ve yoksul yavruların kışın da, 
yazın da kursaklarından sıcak ye
mek geçmesi, yalnız bir merhamet 
değil, aynı zamanda bir memleket 
meselesidir/ • T. !. 

Çay 1 

Çay içmesini, belki de, İngiliz
lere biz öğretmiıizdir. Çünkü ln

giltere'ye ilk defa gayet pahalı 
bir neıne olarak rötürülen çayı o
radaki aecmi tiryakiler, kaynatıp 
suyunu dökmüt, hatlanmıt yap· 
raklarını da ekmeklerinin üzerine 
koyarak öylece yemiılerdi. Şimdi 
ise five o'clock tea çay adeti, İngi
lizce tabiri ile bütün dünyaya ora
dan yayılmııtır. 

Çay, bizim dudaklarımızın ve 

midemizin bu kadar eıki bir aıina
.. olduiu halde onu kendi yurdu
muzda yetiıtirmeği ilk defa cum
huriyet düıündü. Dünkü gazete
mizde okumuııunuzdur: Ziraat 
Bakanlığı memleketimizde çay ye· 
tiıtirilmeıini temin edecek bir ka
nun projesi hazırlamaktadır. 

Blum! 

Portekizde, hpanyada, !atin A· 
merikada ihtilal gibi,Fransada ka
bine buhranı da olagan ıeylerden
dir. Sebeblerini buracıkta arattı· 

racak değiliz. 

Son buhranda kendisinden bir 

çok §eyler beklenen Blum, neden 
bir kabine kurmaia muvaffak ola
madı? Diye düıündünüz mü ? 

Bana kalına bu muvaffakiyet

sizliğe mevsim sebeb olmu§tur. 

MalUm ya, es.ki fransız batvekili~ 
nin almanca olan adı Blum, çiçek 
demektir. Çiçek de eğer bir •er i
çine konulmazsa kı§m yaııyamaz. 

Fransızlar, anlatılan, Blwn'a bir 
ser yapmamı§lar; o da : 

- Serden vaz geçemem! Dedi
ği için yeni kabineyi kuramamı§

tır. 

Arabca neşriyat ! 

Ölü lisanlardan birisi olan arah
canm Avrupa radyolarında kazan .. 

dığı son itibar malum. Bu huauıta 
birbirile rekabet eden iki i•tasyon 

var: Birisi İtalyanın Bari, ötekisi 
İngilterenin Londra istasyonu. 

Bunların ne§riyat vakti de, he· 
men hemen, ayni saatlere rastla· 
yor. Fakat eğer dikkat ettinizse, 

Londrada arabca nutuklar hatlar 
baılamaz, italyanlar da Mıaırdan, 
Suriyeden, Filiıtinden getirdikle· 
ri meıhur arab sazende ve hinen· 
delerine fa.-1 yaptırıyorlar. 

Arab kam.oyu da sanmam ki, 
saz ve y3.lel varken oturup konfe· 

ranı dinlesin. Bunu görünce Lon
dra da iti bu yola vuracak olursa, 

o zaman, propaganda, telkin, İr· 
ıa.d bütün bu makaadlar geride ka
lacak ve it gürültülü bir : 

Yahey'e dökülecektir. ideoloji 

ve siyaset davi.larında arab çifte 

tellisinin de rol alacağını aklınıza 
getirir miydiniz ? 

Ankara Halkevinde 
Ytiksek Ticaret Mektebi Profe· 
sörlerinden B. Suphi Nuri İleri 

verecektir 

Mevzu: Türkiyede ecnebi· 
ler hukuku Ye ezcümle sta· 

tü - personel nazariyesi 

Konferanslara davetiyesiz her· 
kes girebilir. 

H A:W Lc?if 
Hava açık ve sakin geçti 

Diln şehrimizde hava açık ve .,.~ 
kin geçmiş, ısı gündüz 5, gece sıfı(l0 
altında 9 derece kaydedilmiştir. pu"' 

ar"'yurdun şark, cenub ve cenubu ş .
0

, 

mıntakalariyle Karadeniz sahill•:',
1
, 

de bulutlu ve sisli geçmiştir. Y••.1<-

"'' !arın karemetreye bıraktıkları su .l~i· 
darları Urfada 35, Orduda 20, Isl 12, 
yede 16, Trabzonda 13, Sinobta ae 
Dörtyol, Siird ve Diyarbakırda lO al• 
recedir. Dün en düşük ısı sıfırın eO 
tında olmak üzere Afyonda 1\al· 
yUksek ısı da sıfırın üstünde A0 

yada 14 derecedir. 
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,I kinci Chautemps 
hOkümeti 

Fraruıada Chau.tempı Jıükümeti • 
hin istifasileba§layıp lbe§ gün devam 
eden bir krizden sonra Chautemps, 
ikinci hükümetini teşkil etmİ§tir. ~u 
be, ,gün içinde bir çok naınzedle~ ~ • 
zerfode duruldu: Onoe baıvekillık 
Da1adier'e teklif edilmişti. Bu z~t 

Tientsinde İngilizlerle 
Japonlar arasında 

vahim bir hôdise çıktı 
h ,__. k''n• w ın• de kalınayı tercıh ar.uıye ve 11.Jlg • . s h d b• k • ı · ettiğini beyan ederek kabine teşkil•~ O ng ay a 1 r ÇO Ç 1 n 1 
ne _yana§madr. Maliye ~ ~k~~i ~nne _ 
hükümeti teıkil etmek lÇlD UÇ gun? ... ""h ·~ şr j 1 er tevk j f ed ı• ı d ,· 
lııtı. Fakat ilk adımda büyü~ zor· 'le l ' , ~· 11 ı 
luklarla karııla§h. Sosyalistlerm ya~: Şanrrhay. ıo (A.A.) - . Tientsin'de. 
dımını temı'n edemediği gibi, ken ı c. 1 d • 1 d ingilli: :ve japon kuvvet erı arasın a va-
ı>artisi olan radikal sosyalıst er e hlm ibir hadise olmuştur. ~apoı:lar ~-
ancak çok zayıf bir ekeeriye~le lhü- leyhinde tahrik~t.ta .~ulu~an . b~r Çın 
kümeti teşkil vazifesini uhde11ne al- suykastçısı, ingılız .bolgesıne lltıca et
-asına muvafakat ettiler. Sonra ... miştir. . .. 
Blum tecrübe etti. Fakat geçen yaz Bunun üzerine japonlar ıngılı_z kı~a: 
iktidardan çekilmesine Amil ola~ &e· 1 ezdinde ültimatom .mahıyetını 
bebler bu gün hata nıevcud old:~~: :.ı ı~ir talebde bulunarak, bu çinlinin 
dan sosyalist liderinin bu. teşe. 1 u:u k:dilcrine iadesini_, .aksi takdir~e 
ilk adımda nıuvaffakiyetsız ege kuvvet istimali suretile. bu şahsı teshm 
rnahkiımdu. O da nıuvaffak olama. alacağını bildirmişlerdir. 
llrmca cwnhur reia\ tekrar Chau· 
• ' w dı Fakat Japorılar ıaleblcrini geri teınps'i vazife ba§ıD çagır · d b"l 
Chautemps hükümeti teşkil e e ı • alıyor.lur 

al' 1 . ardmnru te. 
ınek 'çin sosy ıst erJD Y Eğer bir rarpışma. vukua gelmi_ş ol.-

b d Sosyalist par· :s 
nıin etmeğe nıec ur u. .. .. etine saydı 850 kişiden murekkep olan ıngl-
tia' .;eni Cbı:ıuteDlP5 bük~ · lı'z kuvvetlerinin tnmamiyle yo'k ola-ı, <I • • • etınek ıçın hır 
karşı vaziyetını tayın . . d · cağı muhakkaktı. Maamafih ıngiliz 
ı"çtı'ma akdett·ı. Ve bu ıçbma kal yberue · · t ' 1 a b. h tt . . . k etmeme e _ mahafilı, vazıye ın sarsı m z ır a ı 
hükümete hıç ıştı~a dan edilme • hare1'et tutulmasını icab ettırdiği hk
taber, Chaut mps a yar ti kabul e- rinde bulunmakta idi. Bu suretle gayet 
•"ıne elveri•li bir hnrar sur_~ . h'. b' r hava irinde mühte 

,. iL un uzerme u- gergin ve agır ı . ır -
dildi. ChautenıP5 :11~ tin sonu o1an saat gelmıştır ve o zaman, 
kümeti t~kil etmış:ır.hükünıeti, ge _ japon talebinin geri alındığı ôğrs:nil-

lkinci ChauteınP d bükümetten miştir. 
ç.en hafta istifa e en d·kal aosya. Japonların i_ş.gali altında bulunana-

l k Yalnız ra ı . 1 .. .. 1 • . 
farklı o ara b ırlardan te- razidekı şart nrı goz onune a an ıngı-
1. · • ınensu naz · k ~ k d nl ıı;. t 1 ut partıııne . M lümdur ki bı- !iz as erı uman a 16 1, en emasyona 
rekküb ctmcktedır. ra tler de dahil- imtiyazlı mıntakanın garp hududunu 
r-inci bük\Unete eosya 16 

•• • tlerin yalnız bir halde geçerek öbür tarafa 
• 1 entoda koınunıs . . . ·1· b l dl. Ve par anı ard Binaenaleyh o gitmemelerını ıngı ız te aa arma ten-

lunmuştur. Bunlardan dokuzu sonra
dan ı;alıverilmiş 89 u alıkonulmuştur . 

Bu baskınlar ve tevkifler, japon a
leyhtan .faaliyette ıbulunan bir Çin tet
hiş teşkilatı olduğunu .göstermektedir. 

Çin kıt.ultırınm luırektı.tı 

Rankov, 20 (A. A.) - Resmi me -
hafit, Vuhu"nun Çin Jcıtalarmın muha. 
sar.ası altında bulunduğunu, fakat Vu
hu'nun düştüğüne dair haberlerin da -
ha mevsimsiz olduğunu lbildirmekte -
dir. 

Pengpu'da muharebelere devam e -
dilmektedir. 

Yağmur ve kar, şimal cephesinde 
harekatı işkal eylemektedir. Bu sebeb
ten bu ıcephede harekat durmuş gibidir. 

lJnıiz .<eiltihlunmn yarı§ı 
rue }aporıyu 

Tokyo, 20 (A.A.) - 'Deniz haberal
ma şubesi şefi amira1 Noda, yabancı ga 
zetelere yaptığı beyanatta, Amerika, 
İngiltere ve Sovyetler birliği tarafın

dan bildirilen deniz inşaatının rnuahe -
delerle tesbit edilmiş olan münasebet· 
lcre zarar vereceğini ~e şiddetli bir si -
18.h yarışına sebeb olacağını söylemiş -
tir. 

Mısır kralı 
Majeste birinci Faruk 
dün evlendi 
Kahire, 20 (A.A.) - Kıral Faruk'un 

Feride Zülfikar ile izdivacı töreni, bu 
sabah saat 11 de Kubbe sarayında ya
pılmış ve hadise, halka ve memlekete, 
101 top atışı ile bildirilmiştir. Evlen
me evrakını, kendi tarafından bizzat 
kıra!, Bn. Feride tarafından da vekil 
olarak babnsı imzalamıştır. Şahitlikle
ri, kırahn kabinesi şefi Ali Mahir Paşa 
ile Başmabeyinci Zillfikar Paşa yap
mışlardır. 

Genç kıraliçe, bugün öğleden sonra, 
kıralın teyzesi tarafından evinden alı
narak Helliopolis sarayına getirilecek· 
tir. '(ienç kıral ve kıraliçe, öğleden son
ra Heliopolis sarayında, iki aile azası
na bir çay ziyafeti vereceklerdir. 

Sabahtanberi büyuk bir halk kütlesi 
ı;okakları, bilhassa Kubbe sarayı civa
rını kaplamış ve şenliklere iştirak ey
lemiştir. 

B. Hitlcr, kıra! Faruk'a, evlenmesi 
dolayısiyle bır t>pur otomobili hediye 
etrıtiştir. 

Kıral f'aruk donannıayı 
seyretti 

K:ıral Faruk yanında karısı ve tek 
bir yaveri olduğu halde bu akşam oto
mobille ~ehirdc dolaşarak donanmayı 

ve şenlikleri seyretmişt_ir. Bundan po
lisin bile haberi olmamıştır. 

Kıraliçe Feride peçe taşımıyacaktır. 
Kıraliçenin peçesiz resimleri izdivaç 
dolayısiyle çıkan hususi pulların üze
rinde bile resmen vardır. Halk, bunu 
büyük bir meserretle karşılamıştır. Bu 
hadise, Mısır kadınının açılışına doğ· 
ru mühim bir merhaledir. 

1.ard1mma ınuh ~endi hükümeti- bih etmiştir. 
::r:aman, Chauteı_nP5t b'rlig•i , hüküme- ' Ç 

b
. .. burıyc ı • Şanghay d<ı bir1:ok .in 

ne ır cı.nn 
1 

be,raber, eol cenah 
ti. d -ek e b. • · ted1ıisdl(•ri "·akalandı a ını v..-.- h-kümetinin ır uıtı- .ıo "' 

partiler, B~~~eyh bir :F:ront Po- Şanghay. 20 (A.A.) - Geceleyin 
halesi ıve •. ~ eti deınekte ısrar et - ansızın yapılan baskınlar esnasında en· 
pulaire bükiıIR · · dir ki istifa eden tcmasyonal imtiyazlı bölge ile fransız 

· 1 d' Bunun JÇJD 

Yeni Fransız kabinesi 
beyannamesini haz1rladı 

Dılf er ı. "1Qinıetine, ifront Po-
rL -ut-"""I bu .

1 
. • ş· imtiyazlı bölgesinde japon aleyhtarları 

-..aa ... ._. • dı verı mı tı. ım-
pulaire hükünıetı a Chautemps hükü- tethiş faaliyeti ile maznun erkek ka -
di teıekkül eden ... -4-'llUl.~ .cinli polis l:arafmdan evkif o-

Frank düşmeğe başladı 
--~- . k b•'tün nıanasile Fıront 

buna ~1 h~kiimeli denilemez. 
Populaıre bin . ~la dayanan, 
Ch -nı ka esı ..., 

at.ıte .. ar d annıak istiyen bir 
daha doğru&U . a~ükfunetidir. 
radikal sosyahst 

k• F ... sada Front 
Hakikat tudur 1 r.... • 

Populaire eebheıi yıkılmı§ olm:'i:!'-

l b b zayıflamıftır. Kom 
a era er, l • , . esaslı bir 

1 Front Popu aıre ın . 
;;knildürler. Mecliste yetmı§ten faz
la mebwııu olan bu parti, Chautemps 
tarafından 6öyle,nen aözlerden do~a-

'de olmutlardır. Soıyalıst 
yı rencı · 
partisinin ııon içtimaı ~a gö~ıı • 
. ki b partinin sol ~uuıresı, u. -

hr • 0 
.. • tir So&)·alistler, 

lempı'a gucenıxııt • b .. 
- 11' e yakın JDebuıla. 11.gun yu::r: e ıy • • -

F 
- kuvvetli siyaıı partısı· 

rans1tnın ..... y e w er bu 
ni teıkll etmektedirler. e g d 

. b .. Chautemps'a yar ım 
partı, u gun k .. ··ısüz bir 
vadediyorsa, bunun ço • ~~nuBinaen-
yardım olacağı şübheıız ır... t' b. 

h"kume ı ı· 
aleyh ikinci Chautemps u ft r 

d h rok zayı ı · 
rincisine nazaran a a ·~ 
Halbuki bu hükümcti karşılayan. ın;~ 
li ve iktiaadi zorluklar daha hafıf 
~ ·1d· y . d ha znyıf bir Chautempıı 
gı ır. anı a • • etle 
hükümeti daha mÜ§kül bır vazıy 
karşıla§maktadrr. 

Yeni hükümetin eskisinden başlıca 
farkı içinde aoayalist nazırla~n b.~· 
lunm:.ın.sıdır. Diğ r bariz. ~ır degı· 
ıiklik de en gürültiılu vekıllık olan 

• Marchan-tnaliye.) e Bonnet yerıne 
'd' B sol cenahı deau'nun geçınesı ır. u, . • . 

tatmin etmek için yapılmı§ hır degı • 
ıiklik olsa gerektir. Çünkü ~l cen~h, 
geçen yazdan beri, Bonne! yı ka~~e 
. . d k kedi telakkı etmıftır. 
ıçın e ara • 1. Maamafih Chautempı, eskı ma ıye 

kilinden büsbütün ~az ge~eıne
• k d' . • vekaletsız vekıl ola-

nııı, n ısını 
rak gene kabinenin içine almıftır. 

yeni kabine zayıf görünınekle b~
raber hakiki vaziyeti, beyannameıı-

. k' d kl n ve meclisin huzuruna 
nıouu a H 
çıktıktan ıonra belli olacı:ıktır. ;r 
halde Chauteınps'ın ı::eçen h~fta ıs
tif &ile, Fransa, sık sık tek~rnır ede-

k ~ k b t' de meçhul hır buhran ce ve a ı e ı 

devresine girmİ§ bulunuyor. 
A. Ş. Esmer -

H01\1A EYAHATINDE -
B. Hitlere birçok devlet 

adamlar1 refakat edecek 
Rom:ı 20 (A.A.) _ B. Hitler'e İtnl-

, . " kil t azasının ekse-
ya seyahntındc hu me th Gö-
rl'sı' ve ezcum·· le BB. fon Neura ' 

f . .. H Frank Darre, on 
rıng 1Gobbcls, es, ' · · f • 1 k may reısı on Blomberg ve gene . ur 
Friç refakat edecektır. 

Teruel'deki harab binalar ara•tnda dolatan hükümetçi ,ıukerler 

İspanyol asileri İngiliz 
vapurlarına tecavüz ettiler 

T eruelde kanii harb devam ediyor 
Barselon, 20 (A.A.) - Teru1eı c~p1 -J bildTirmi~1ti~. b • 
. d b"lhassa Celadas yay ası ı e orpı ısa et etmemiştır. 

hesın e, ı 
. • d bulunan Muleton mev- B' d k"/ 1·td' hita elunız e. d r ınuharebeler de- ır V<ıpur a ıeu ı et ( ı 

kl'i arasında şıd et ı A yrıc.a haber alındığına gö~e salı 
vam etmektedir. günü Amerikan Kentuki vapuru Ba· 

Asi tayyareler, Akdeniz kıyılan.o· teres şimalinde Franko gemileri tara· 
daki şehirleri bombardıman eylemış- fından tevkif edilmiştir. Franko ge-

tir. b'ld' ·1 mıl rı in nezareti altında götürUlUr-
Salahiyettar mahafilden . 

1 ırı ken görUlcn bu vapurun Palmaya &ev
diğine göre, Barselonanm ;!!;t!;:ı_· kedıldi i .zannolunmaktadu. 
ko tayyareleri tarafından . 
manında ölenlerin sayısı 142 dır. 

Bir İngiliz t apuruna 
bomba atıldı 

Taragonanın Uç Frnnko tayyarc;ı 
tarafından bombardımanı sırasın a 
limanda demirli bulunan ingiliz '!kho-

. na da bır aç peness vapurunun cıvarı 
bo b d.. Uştilr. Gemi mürettebatın 

m a uşm k' . ara 
dan iki kişi ölmüş ve yedi ışı y -
lanmıştır. 

Bir vapura tee<ıvüz edildi 
Kastellondan bildirildiğine. göre, 

ingiliz Konçar vapuru dün ııınana 
girerken merkez makamatına Sagon
te açıklarında saat 13.30 da sahilden 
on mil kadar mesafede bir denizaltı 
gemisinin taarruzuna uğra.dığını_ ve 
denizaltı gemisinin bir torpıl attıgını 

Asilere gifre Tcrucl'clc 'va~yet 
Teruel cebhesi, 20 (A A.) - Fran

kocular ıs kilometrelik bir cebhedc 
muvaffakiyetlc harba deva mediyorlar. 
Teruelin sekiz kilometre şimali şarki
sindeki Tortajadn mevkiini ele geçir
dikten sonra şimdi Teruelin iki kilo
metre ş_.arkında bulunan Mansuetada 
cumhuriyetçi mevzilerine taarruza 
başlamışlardır. 

Bu mevzilere binlerce tonluk mermi 
ve bomba yağdırıyorlar. Bu mevzi ge· 
rileri himaye eden en müstahkem mev
zidir. 

Cumhuriyetçilerin Muletonda yap
tıkları bütün mukabil taarruzlar ğır 

zayiatla püskürtülmüştür. Torta3adayı 
tahliye ederken cumhuriyetçiler şehri 
yakmışlardır. Teruel şehri de lnsmen 
yanmaktadır. 

l'arıs, 20 (h.n.7 - .;uımJu UHJıg-cını 
ve Bayan Löbron dün yeni hükümetle 
senato ve meclis hariciye komisyonla
rı azasına büyük bir dine ve bir balo 
verdiler. Kor diplomatik de davetli 
idi. 

Başvekfiletin bir tebliğinde bu gün
kü kabine toplantısında hilkümetin 
parlamentoda yapacağı beyanatın o
kunduğu ve ittifakla tasvib edildiği 
bildirilmektedir. 

Yeni kabine, azasının ekseriıi radi -
kal sosyalist olan senatoda bUyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. Ekseri 
senatörler ekonomik ve finansal kal
kınma siyasetine, para serbestisi ve 
sosyal barı !ikri içinde devam edilme 
sinden memnundurlar. Bunlar B. Del
bos'un dış işlerde kalmasını tasvib et
mektedirler 

Başbakan Alsas - Loren işlerini üze
rine almıştır. B. Saro, şimal Afrikası 
komitesindeki vazifesini muhafaza e
decektir. 

l'rarık gene diişiiyor 
Londra, 20 (A.A.) - Bu günkü 

kambiyo borsasının en mühim h!dise -
sini franaız frangının malfun olmıyan 
sebeblerden dolayı birdenbire yeniden 
düşmesi teşkil etmiştir. Sabahleyin 
148.68 de tutunan frank ansızın 151.62 
ye kadar düşmU§ ve sonra biraz yükse
lerek 151.25 de kapanmıştır. 

}'eni kabine d'§arda naşıl 
karıılarnlı? 

Paris, 20 (A.A.) - Yeni fransız ka
binesinin kurulması dış memleketler. 
de türlü türlü tefsirlere yol açmıştır. 

Hükümetçi İspanyada siyasi mah
filler yeni hükümete milaalddirler. 
Komünistler Şotan kabinesine çat
maktan kalmıyorlar. Franaıı dıı poli· 
tikasının dtğişmiyeceği memnuniyetle 
kaydediliyor. 

Franko hlikümetine mensub bir ph
siyet de bir çok hakanların yerlerini 
muhafaza etmelerinin dı§ politikada 
istikrara deUilet ettiğini söylemiştir. 

Brüksel mahfilleri de yeni kabine -
yi müsaid surette karşılamışlardır. 
Papalığın gazetesi olan Osaervatore 
Romano, "B. Delbos'un yerinde kal
ması, dış politikanın değıgmiyeceğine 

bir delildir.,, diyor. 

B. Ronne'rıin lJir ımtktı 
Bir öğle ziyafetinde nutuk veren B. 

Bonne, kendisinin it başına geliıJinden 
beri maliyede husule gelen salahı kay
detmi~, son buhrana aebeb olan vaziye
ti izah eylemiş kambiyo kontrolUnlin 
de şiddetle aleyhinde bulunmu§tur. 

Hc)·anatın amz lıatl<ırı 
Deklerasyon, Blum'un halk cebhesi 

etrafında bir milli birlik kabinesi teı -

Filistinde 

Arkeolog un 
katilleri aranıyor 

Geçenlerde öldıirillen ingılız 
arkelogu Stsrk 

Kudüs, 20 (A.A.) - lO sonkanunda 
ingiliz arkologu Starke'in katli müna· 
selıetiyle 11 kişi tevkif edilmiştir. 

Polise ateş etmekten suçlu iki arap 
askeri mahkeme tarafından idama 
mahkum edilmiştir. 

İngilterenin 

2031 
Tayyaresi var 

Londra, 20 (A.A.) - Deyli Meyi ga
zetesi, pek yakında İngilterede yeni 
seçim yapılacağı hakkındaki şayianın 
işçi mebus Morrison tarafmdan ortaya 
çıkarıldığını, B . Çembcrlayn'in bu &e
ne yeni seçim yapılmasına muhalif ol
duğunu ve her şeyden önce silahlanma 
işinin çok ilerlemesi lüzumuna kani 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Aym gazete, İngiliz hava silahlan
masında mühim terakkilcr elde edildi
ğini yazıyor. Şimdi 1ngilterenin 2031 
tayyaresi vardır. Bunun 1542 si Avru
padaki kuvvetlere aittir ki bu mikdar 
silahlanma işi başlamadan önceki mik
tarın üç mislidir. Bu rakamda mütema
diyen takviye edilmif olan ihtiyatlar 
dahil değildir. 

Negüa, Nobel ıulh 
namzed 

Stokholm, 20 (A.A.) - lsve~ me
busları arasında dün, nobel sulh müka· 
!atına Negüs'il namzed gösteren liste
ler dolaştırılmıf ve im.ıalanmıştır. Bu 
listeler, pek yakında. nobcl ıulh müka
fatını verecek olan Norves; parlamen
tosu nobel komitesine tevdi olunacak-
tır. 

Sovyetler ve Estonya 
arasında sınır hadisesi 
Tallin, 20 (A.A.) - Eta ajansı bil

diriyor: Dün Sovyet muhafızları Pei
pous gölünde Estonya topraklarına 

girerek estonyah balıkçıları tevkife te
şebbils etmişlerdir. Estonya hudud 
devriyesi ihtar ateşi yapmış ve buna 
SovJet askerleri ateşle mukabele et
tiklerinden Eetıonya devriyc.i de ateş 
açmış ve Sovyet askerlerinden ikisini 
öldürmüştür. 

kili için yaptığı gayretleri medhettik
ten ve eski hükümetin istifasının bir 
aoayal doktrin anla§tllUhğından doğ • 
madığını kaydettikten sonra şimdiki 
hükümetin bundan önceki iki hükü
metin görüşlerinin aynı olduğuna e
hemiyetle işaret edecek ve evvelki ha
rekete devam edeceğini bildirecektir. 

Mali. isler, so.oıyal ıslahat 
Bu cümlden olarak iç bakanlığın fa

aliyeti tekrar ele alınacak ve cumhu • 
riyetin müdafaası yolundaki icraatı 
idame ettirilecektir. "Mali bakımdan, 
para serbestliği muhafaza olunacak 
ve Bonne'nin girişmiş olduğu ıslahata 
devam edilecektir. Şimdiye kadar ya· 
pılmış olan sosyal ıslahata da dokunul
mıyacaktır. Halk cebhe11i tarafından 
tesbit olunan program hidisclerin im
kan vereceği nisbette tatbik olunacak
tır. 

Dış politika 
Dış politikay gelince, Delbos'un dış 

bakanlığında muhafaza edilmiş olma
sı hükümetin fransız diplomasi ince 
anane halini alan siyasetten aynlmıya
cağına bir delildir. Fransa karışmaz· 
lık politikasına bağlı duracak ve Av -
rupa gerginliğinin izalesini fransız it
tifaklarının ve dostluklarının muha • 
fazasında arayacaktır. Fransa aktedil· 
mit paktlara sadık kalacktır. 

Milli !tliitfoftuı 
Deklerasyonun mühim noktaların

dan biri de milli mUdafaanın kuvvet -
lendirileceği hususudur. Bu kara, ha
va, deniz bakanlarına aid işler Dala -
dier'nin yUksek idaresi nltında tan
zim olunacaktır. 
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Bulgaristandaki türkler 

meselesi 
Kamutay Parti grupunda Bulgari1-

tandaki turklerin vaziyeti h kkında ve
rilen takrir ve bu mevzu ü.ıerindc dl§ 
bakanımızın beyanatı, latnnbul gazete
lerinde heyecanlı kiıler uyandınnı§lır. 

Bu münasebetle SON POSTA ga· 
zetcsi "parti gı"Upunun kararı trun za
manında veıilmi§tir." Ba§lığı albndaki 
yazısında, Bulg riıtc nd osmanlı id re
sine karıı husumet ve düım nlıf ıo 
bugün türklere tevcih edilmiş old gu • 
nu, ve bugün Bulgariıtanda kalmış ~ 
lan türklcrin pek clım prtl içinde ya· 
f8dıklanm anlatarak diyor ki: 

" Gönül İlter ki Bulgaristan bizim 
iyi bir kom§umuz olsun. Geçmişten o
nun ne kadar şikayeti varsa, bizim de, 
türk sıfatiyle, osmanlı tarihinden oka
dar §İkayetimiz vardır. O tarih bitmiş, 
yeni bir tarih başlrunıttır; bu tarihi, iki 
komşu, iki medeni millet gibi ya§nyn· 
maz mı? Türkiye ile Yunnnistnn araıın· 
daki kom§uluk münaaebctleri ve bilhas
sa mütekabi1cn türk ve rum ekalliyetle
rine karşı gösterilen munr;rıcleler neden 
dolayı Bulgaristanln Türkiye arasında
ki münasebeti re Ömek olmasın? 

Zannederiz ki, ne bulgar milletinin 
aklı baıında olan unsurlan, n d biz· 
zat bulgar hüküm ti bu &unllerdeki ha· 
kikati reddetmek iç\n mokul aebcbler 
göıtercmezler.'' 

HABER'de Şekip Gündüz diyor ki: 
" Bulgl\rİltandn tam 822 bin türk 

yaııyor. 822 bin türk, yani üç Hataylık 
türle yanı batımızda. coğrafi komşu• 
muz olan Bulgariıtnnda yaşamaktadır. 
Türk milletinin kanı, kültürü, duygu• 
ları tamamiylc k ndi kanının, kültürü
nün ve duyguıunun ynı olan bu kar • 
deşlerine alaka duyma am imkan ta
sa"''Ur edilir mi.? Bulgnristanda d vam 
edegelmekte olan garib metodlu taz • 
yiklere dayanamıyarak, mallannı, 
mülklerini, topraklarını, her şeylerini 
bırakarak buraya iltica denlere türk 
milletin açtığı kan:lcf kucağı v gös
terdiği yük I< dikkat bulgar hüküm • 
tine birçok ,eyi r anlatabilir. 

Bulgaristandaki türklcr Deli Omum, 
Kırca Ali, Osman paznr ve Burgaz'da 
toplu olarak Yat rlar. Bunlar hiç bir Zil· 

man bu\gar hükümeti için "kötü vatan· 
daı" olmamı~lardır. Dürüst, temiz., 
hay•iyetli Ye kanunlara riayetli inaan • 
lar<hr. Bulgariıtanda böyle bir kütle • 
nin maddi ve manevi bakımlardan giz. 
li tazyiklere maruz kalmasındaki aır, 
doğruıu temiz ve medeni mikyaslarla 
anla§ıalmıyor. Ve anlaıılmadıkça, n • 
latılamıyarak devam ettikçe de duy • 
duğumu ::r: ızhrab artıyor." 

KURUN'da Necmeddin Delionnan 
da ıunlan yazıyor: 

"Bulgaristıındaki bir milyon türk, 
bua-ünkü peri§an hali ile, mektcbsiz, 
muallimıiz, ccmiyctııiz, kitabsız, gnze
teıiz bırakılarak, medeni milletlerin· 
yüzkarası olarak Avrupa haritasının 

göbeğinde siyah bir leke gibi duruyor. 
Bu leke cehaleti, seviyesizliği, kültür • 
ıüzlüğü temsil etmektedir. 

Bu kadar kalabalık bir kütlenin 
bir tek gazetesi yoktur. 23 tane rüıtiyc 
mektebi kapatılnuıbr. 

Şapka giyen bütün kültürlü muallim 
ler tcrrör neticesi ana vatana kovul
muıtur. 

1928 den 1933 senesine kndar zar
zor programlam giren yeni tiirk harf • 
leri bütün mektehlerdcn kaldmlmıı, 

yerine arab harfleri konulmuıtur. 
250 köy ve kaanba muallimi o.zledi • 

lerek aç bırakılmıı ve göç ettirilmiıtir. 
Yeni türk harfleri ile çllmn "Delior
man''' "Rodop" ve diğer gazeteler ka • 
patılarak sahibleri hapıedihniı ve Bul• 
gariıtan hududla.rı haricine çıkarıl· 
mııtır. Spor ve kültür ocaklan olan 
"Turan" gençlik tqkilatının 87 ıubesi 
tamamiyle kapatılarak, reisleri ve aza• 
la.rı bir kabahatmıı gibi "Kemalist'' it
hamiy)e hudud harici edilmiştir. Mev -
cud bütün kütüphaneler, kıraethaneler 
ve hayır cemiyetlerinden eser kalma -
mııtır. lıtanbul gazetelerinden bazıla· 
rırun Bulgaristan'n sokulması yasak e
dilmiş tir." 

AKŞAM'da F. Tanur imwsiyle ya· 
zılıyor: 

''Türkiye kuvvetli kaldıkça, Tür
kiye dııındaki türkler, ötede beride ya
hudilere yapılan fena muamelelere ben
zeyen tazyiklere asla maruz kalmıya• 
caklardır. Devletimiz Türkiye dııında
ki türl<lere karşı bağlılığını, Hatay, 
Romanya ve Bulgaristan ilh .. komıula
rımıza kartı gösterdiği ve göstereceği 
alakalarla bir kere d ha iıbat etmiştir." 

TAN'da Ahmed Emin Yalmnn da 
aynı mcıeleyi nrovzuu bruııcdcrclt Ro
manya ile olduğu gibi Bulgaristnn'la 
da bir göç anla§maaı yapılm.,sını, ve 
memlekete kabul edilen göçmenlerin 
sayısını arthnnnk için göç tc kil' tının 
ihtiyaca uygun niabcttc ueniıletilme -
ıini, meselenin haiz oldu{:"U eh ım'vct 
ölçüsünde ele alınması lüzumunu ileri 
sürüyor. 
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,Y oram iyileşmiş gibi idi, artık 
bana sızı vermiyordu 

Ben kendi paramla bir takım ihtİ· 
yaçlarımı tatmin ediyordum. Meae .. 
la on kuruta bir katık dolusu konyak 
1-"labiliyordum. Kasabada bulunan 
bu· kız dostum da, sık sık bahıit a .. 

lan bir adamla et suyu, ıarap, yu
murtc:ı., börek, çörek gibi §eyler gÖn· 

dcdprdu. Bu sayede sağlam bün
ye ı, süratle hastalığı yeniyordu. 

Y ~ ··"m İyileımiş gibi idi; artık sızı 
vermiyordu. Bu sebeble geldiğimin 

dördüncü günü (23 eylul) müsaade 

verilmemi§ olmasına rağmen,, oldu
ğum yerden kalktım ve dıtarıya çı

kıp beni Tabyaya götürebilecek bir 
nakil vasıtası bulmağa çalrttrm. Çün
kü Tabyada bizim yattrğınuz yerler, 
o kadar rahatsız olmalarına rağmen, 

burada etrafı dizanterilerle, pis piı 
kokula~la ve her gün yeniden ölen 
cesedlerle dolu cehennemin yanm
da cennet gibi kalıyordu. 

Itçilerden birisinin bana kesib ver
diği bir değneğe yaslana yaslana, 
kasabanın ortasında bulunan kona

ğın önüne geldiğim zaman, depola
ra nezaret etmeğe memur zabitler 
den birisi, benim zayıflığrmflt balıiz
liğime o kadar acıdılar ki beni ken· 
dileriyle beraber yemek yemeğe da
vet ettiler. Biz yemeği piıirmek Üze
re iken di§arıda bir gürültü oldu: 
Müıirin gönderdiği İmdad kuvvetle
ri .sayesinde Orhaniyedeki kuvvet, 
dÜ§man ıaflarını yarmıf ve Plevneye 
yaklaımakta bulunmuıtu. Hepsi se
lamette idiler. 

Bunun üzerine hemen kahveler ya
pılmıı ve elde bulunan cıgaralar da
ğıtılmııtı. Çünkü, artık, ekonomiye 
lüzum kalmıyordu. Nazik ev sahih -
)erimin daveti üzerine konakta bir 

kaç saat daha kaldım. Pencerenin ö
nünde cıgaramı yaktım ve yarı u .. 
yuklar bir halde dııarıda merhamet
ıizce yağan yağmura baktım. Önü -
müzdeki cadde ve meydan timdi ça
murdan bir göl haline gelmiıti. Rüz
gar ıiddetli idi ve havadaki yığın yı
ğm bulutları dağıtıyordu. Hava a
ğırdı; ayaz vardı. Sözün kı.saıı inıa .. 
na kapalı perdeler arkasında, bol 
ıtıklr bir odada ate§ b«ıında rahat 
etmek arzusu veren sonbahar günle
rinden birisi idi ve ben, bütün bun]a .. 
rı hayalimden geçirerek gündüzün 
depoların idare kalemi vazifesini 
gören, geceleri i&e içinde on ikiden 
fazla adam yatan, çıplak ve soğuk 
odanm içinde titriyordum. 
Akıam Üzeri, buradan kaputuma 

sarılarak ve değneğimi elime alarak 
yola çıktım. Artık camiye dönemez. 
dim. Benim oradan ayrıldığımı gö -
renlere karfı, geri dönmek beni mÜf· 
kül vaziyete dütürürdü. Onun için 
yola düzüldüm; fakat 200 yarda git
memiıtim ki yere düıtüm. Bu, biraz 
halsizliğimden, biraz da yerlerin 
kaymasından ileri gelmitti. Ayağa 
kalkmak İstedim; fakat topuğum 
burkulmuı olduğu için ayağımı yere 
basamıyordum. Onun için topallaya 

topallaya kenarda muhafazalı bir 
yere kadar gidip orada ıatırab, yar • 
dımsızlık, rutubet, kir ve son zaman
da gene kendini gösteren diyare için
de taliimi beklemeğe batladım. Bu
lunduğum noktaya yakın bir evin ü
zerinde kızrlay bayrağı dalgalanı
yordu. Bir adam, hayrına, beni alıp 
oraya götürdü. Burası, eğer aklımda 
yanlıt kalmamıııa, Lange isminde 
bir alman doktorunun idaresi altın • 
da idi. Burada, içinde yatan yeni öl
düğü için bot bir tek yatak vardı. Ö
len adının ceıedi buradan kaldırı
lıp yatağı, ıöyle bir, silkerek beni i -
çerisine yerleıtirdiler. Burada aya
ğımı yıkayıp sardılar; bacağımdaki 
yara da yeniden açılmı~tı; onu da 
tedaviye baıladılar. Diyarem için de 
bir ilaç verdiler vebu artık tekrarla
madı. Önüme güzel bir aktam yeme

ği çıkardılar. Gecenin karanlığı için .. 
de geçen taburların ayak seslerini 
duyuyordum. Orhaniyeden ilerlemiı 
olan kollar, kasabaya giriyorlardı. 
Şafak sökerken garb tarafında ya
rım ıaat kadar ıüren bir topçu aleti 
ititildi. Esas kuvvetler, rus ıüvariJe .. 
rile harbe tututmuşlardı. Öğleyin 
(24 eylul) kıtalar tehre vardılar ve 
büyük bir heyecanla karıılandılar. 

Bu hastanede, zannederim, bir haf 
ta kadar yattım. Burada elli hasta 
vardı. Yemekler, yeniden, iyileımit 

ve bollaımı§h. Hatta tütün, içki, et 
suyu, süt, kahve gibi lüks yiyecek ve 

içecekler bile dağıtılıyordu. ilaçlar 
kafi gelmeğe batladı. Tedavi iyi idi; 
fakat doktorun iyiletmit hastalar
dan ancak iki tane beceriksiz yar

dımcısı olduğu İçin bakım pek yolun
da değildi. Burada hizmet edecek pek 

az adam vardı. Bunlardan birisi kö
tü bir ıeytan çehreai olduğu halde 
bir merhamet meleği gibi çalıtan 

yatlı bir bağ sahibi idi. Ayrıca iki ta
ne de bulgar vardı ki bunlar bir ta -

kım kötülükler iıledikleri için ceza 
olarak yerleri ailmeie memur edil .. 
miılerdi. 

Birinci teırinin birinci günü, aya .. 
ğımdaki burkulma, bacağımdaki ya
ra, ve diyarem iyileıtiği için, mısır 

götüren bir arabaya binerek tabya -
ma döndüm. 

Ayni zamanda yÜzbaıı da ikinci 
muharebede aldığı yara iyileımit 
olduğu için, Orhaniyeden gelen aa -

kerlerle birlikte Sofyaya dönmüı bu
lunuyordu. Onun için gene bölüğün 

kumandasını ele almıı, ben eski takı
mıma, J ack kendi takımına İyileımiı 
olan Tereb, rahmetli Mehmed Har -
darın takımına, Azif ise ıancak takı .. 
mma geçmiıti. 

Bu suretle yeniden beı zabit ta
mam olmuı oluyorduk. Böylece 
benim bu aeferki bölük kumandan -
lrğım da, hastanede geçirdiğim müd
det de dahil, 4 ağustostan 18 eylule 
kadar 45 gün aürmüttü. 

(Sonu var) 

lstanbul borsası 
20- 1- 1938 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 630.- 630.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 80~ 85.-
Liret 99.- 105.-
Belç. francı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
ls. franr 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avuı. 21.- 23.-
Pezeta -.- - .-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron ls. 30.- 32.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 628.- 629.-
Nevyork. 0.7941 0.7935 
Pariı 23.6525 23.6225 
Milano 15.115 15.0954 
Brüksel 4.70 4.6895 
Atina 86.9530 86.8840 
Cenevre 3.4425 3.4394 
Sof ya 63.6435 63.5930 
Amısterdam 1.4275 1.4262 
Prac 22.6425 22.6250 
Viyana 4.21 4.2066 
Madrid 13.6834 13.6725 
Beri in 1Jı 750 1.9732 
Varşova 4.1957 4.1925 
Budapeşte 3.9975 3.9944 
BU.kreş 106.4440 106.3593 
Belgrad 34.3275 34.30 
Yokohama 2.7334 2.7312 
Moskova 23.7125 23.735 
Stokholm 3.0865 3.0840 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 türk borcu 1 

.. II 

!il 

1918 dahili istikrazı 
Sıvas-Erzurum I 

II 
hattı İs. III 

IV 
Anadolu mümessil 

lttbı:> ıö.815 

(Vadeli) 
18.875 18.875 

(Vadeli) 
18.875 18.875 

(Vadeli) 
94.- 94.-
95.- 95.-
95.- 95.-
95.- 95.-
95.- 95.-
39.50 39.50 

(Vadeli) 

Ajansın bir düzeltmesi 
Ankara, 20 (A.A.) - Dün hulasası 

verilen heyeti vekile kararları arasın· 
daki 8 numaralı fıkranın aşağıdaki şe
kilde karar altına alınmış olduğu ha
ber alınmııtır: 

8 - Ulusal eava~t2 ~:afı.., ndfl,a.o::u u· 

larak Büyük Millet Meclisi birinci 
devre azalarına verilmiş olan silahla
rın mekanizmalarında tadilat yapıl

maksızın varislerden gayri ellerde bu
lunursa müsadere edilmesi. 

Bir İtalyan müfrezesi 

yolunu tafınp 

Fransız ımınna geçti 
Roma, 20 (A.A.) - Bir italyan aske

ri müfrezesi, kar fırtınasından dolayı 
yolunu şaşırıp fransız sınırını geçmiş .. 
tir. Yolunu kaybedip Jağlarda kay
bolan müfreze, bir fransız askeri müf· 
rezcsine rastlamış, bu müfreze İtalyan 
askerlerini kurtarıp istirahatlerini te
min etmiştir. 

Fransız askeri makamlarının bu çok 
cemilekar muameleııi italyan mahfille
rinde ve gazetelerinde fevkalade tak
dir edilmektedir. 

Gazeteler, bu münasebetle iki ordu 
arasında ötedenberi mevcud olan arka
daşlık hislerinden bahsediyorlar. 

Molotof Sovyet Ru~yadaki 
konsoloslukları 

casuslukla itham ediyor ! 
Bir ~ok konsolosluklar1 kapadllar 1 

Molotof 
şiddetli 

Japonyaya ve F ransaya 
ve aOır hücumlar yaptı 

(Başı 1 inci sayfada) 
"- Jidanof, Sovyetler Birliğinin 

takib etmekte olduğu sulh politikası· 
nı büyük sovyet meclisinin tamamiy
le tasvib ettiğini müşahede etmiştir. 

Bize sulh temin eden bu politikayı ha
riciye komiserliğimiz müdafaa ve iyi
ce tatbik eylemektedir. Fakat arkada
şımız bu salı.ada menfi noktaları teş · 

kil ettiğini itiraf etmemiz lazım ge· 
len bazı hadiselerden de bahsetti. 

Ecnebi konsoloslar meselesi 
Şunu söylemeliyim ki, filhakika 

şimdiye kadar Sovyteler Birliğinde 
bulunan ecnebi konsoloslar meselesi
le layikiyle meşgul olmadık. Halbuki 
bu mesele nazarı dikkati celbedecek 
mahiyettedir. 

Sovyetler Birliğinde, istifade et· 
tikleri imtiyazları katiycn haketme
miş olan birçok ecnebi konsolosluk
lar bulunuyordu. Aralarında Sovyet· 
!er Birliğinin dostu teHikki edilemi
yecekler de bulunan bazı devletler 
kendi nezdlerindeki sovyet konsolos
luklarından daha fazla sovyet toprak
larında konsolosluk idame ediyorlar. 
dı. Neden ve ne hakla? suali yerinde
dir. 

Bazı konsolosların memleketimiz 
de tecviz edilmiyecek hareketlerde 
bulundukları, casusluk ve sabotaj iş
lerine tevessül ettikleri de doğrudur. 
Böyle bir vaziyete daha fazla müsa
maha gösterilemezdi. Netekim de bu 
hususta bazı tedbirler alınmıştır. Ja
ponyanın Harkof ve Tiflisteki iki 
konsolosluğu, Polonyanın gene Har
kof ve Tiflisteki iki konsolosluğu 

Almanyamn da Leningrad, Odesa. 
Tiflisi ve Viladivostok'taki beş kon
solosluğu kapatılmıştır. İtalyan, İran 
türk, Afgan, diğer devlet konsolos· 
luklarından da birç.oğu gene kapana
caktır. 

J~P°""~'" ••- J?..,..~..,. :lo 
nıiinasebetler 

Japonya ve Fransa ile olan müna
sebetlerimiz hakkında da büyük Sov
yet meclisinizde tenkitler yapılmış
tır. 

Japonya hükümeti ve sözde hükü
met ve fakat hakikatte bir kukla olan 
Mançukov ile olan münasebetlerimi· 
ze gelince pekala bilirsiniz ki Sov· 
yet hükümeti japon ve Mançukov ma
kamatının hiç bir veçhile kabul ede· 
miyeceğimiz hareketlerine karşı bir
çok defalar protesto etmek mecburi· 
yetinde kalmıştır. Sovyetler Birliğin
de bir ferd yoktur ki, japon - Mançu
kov makamatının saygısız hareketle
rini takbih etmesin. Bu meyanda, yo
lunu şaşırarak tesadüfen Mançukov 
topraklarına inen posta tayyaresine 
karşı yapılan muameleyi zikretmek 
isterim. 

Molotof bu tayyare hadisesini an. 
!attıktan ve gerek tayyarenin gerek 
tayyarecilerin ve posta paketinin der
hal geri verilmesi için japon hükü· 
meti nezdinde yapılan şiddetli teşeb
blisleri bildirdikten sonra demiştir 
ki: 

"- Ecnebi devletlerin bu ve buna 
benzer saygısızca hareketlerine karşı 
Sovyet menafiini temin edecek vazi
yette bulunduğumuzu zannediyoruz. 
Size teminat veririm ki, icab eden her 
türlü tedbir alınacaktır. (Sürekli al
kışlar) 

Fransa'ya lıücunı 
Fransa ile münasebetlerımız husu

sunda da J idanofun tenkidlerini haklı 
görmemiz lizrmdır. Filhakika, Sov
yetler birliği ile fransız cumhuriyeti 
arasındaki dostluk münasebetlerine 
rağmen bir takım serserııer ve yılan 
yuvaları sığınak bulagelmiştir. ·ı ethiş

çilerin cinayet teş.ki1dt1arından ıbaret 
olan bu yuvalar ıransız mc:.kan1atının 
gözü önunde ve onların himayesı altın
da Sovyetlere karşı düşmanlık faaliye
tinde bulunuyorlar. Bu, ecnebilerın il
tica haıckı ileri sürülerek mühik göste
rilemez. 

Sorarız: Asılları rus olsun olmasın 
Dır taKım canı burjuvalara yapılan bu 
teşvıxın manası necı.ır? U canuer ki, 
fransız topraklarında Sovyct aıeyhtarı 
!aaıiyette bulunuyorlar. Ve Sovyet ri
calı ıle müesseseıerine karfı suykast
lar 'hazırlıyorlar. Neden bu baylar 
J.' tdi.l;:,c:ı.ca ou Cierece te~vık ediliyor ve 
ooyıe bır hareket transız - sovyet dost
ıux pctklına uygun mudur ( rtariciye 
komıberlerimız ner halde bu işle meş
gul olacaktır. Buyük Sovyet meclisi, 
vicdanları isyan ettirecek bu h3.dise
leri tebarı.iz ettirmeden ge~meyi muva· 
tık görmeaı. Bunda tamamiyle haklı 
oldubunu teshm etmemız lazımdır. l:su 
hususta yapııan tenkidleri komiserler 
heyeti göz önünde bulunduracak ve 
hariciye komiserliğine icab eden tali
matı verecektir. 

Molotof bundan sonra diğer komi
serlikler hakkındaki tenkidlere cevab 
vermiştir. 

Küçük Dış Haberler 1 
X Varı ova - Kovel bölgesinde 2 ı 

komünist ajanı tevkif olunmuştur. 

Bunlar eskiden aynı suçla mahkilm ol
muş kimselerdir. 

X Vaıingtoiı - Amerika şimdilik 

dışarıya Helium gazı satmıyacaktır. 
X Londra - B. de Valera Londra

dan İrlanda'ya hareket etmiştir . 
X Berlin - B. Stoyadinoviç Essen, 

Düseldorf ve Münih'de ziyaretlerine 
devam etmektedir. 

X Moıkova - Çin parlamento reisi 
B. Sunfo buraya gelmiştir. 

X V&rJOva - Alman askeri heyeti 
şerefine alman büyük elçiliğinde bir 
ziyafet verilmiştir • 

X Londra - B. Eden Fransa ve Bel 
çika büyük elçileriyle görüşmüştür. 

X Roma - Burada bulunmakta olan 
Lctonya dış bakanı B. Muntcrs BB. 
Musolini ve Ciano tarafından kabul o

lunmuştur. 

X Danzig - Milletler Cemiyeti 
konseyinin, İtalyan o1an hususi kalem 
müdürü istifa etmiştir. 

RADYO 
Ankara: 

Öğle Neşriyan: 12.30 Muhtelif 
neşriyatı. - 12.50 Pli.k: türk muıı 
halk ş>rkıları - 13.15 - 13.30 Dahili " 
rici haberler - 17 .30 - 1&.30 İnlcilib 
ri: Halkevinden naklen (Yusuf K
girşenk). 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plilı 
riyatı - 19.35 İngilizce derı: Azinıt 
- 19.00 Türk musikisi ve halk P 
(Servet Adnan ve arkadaşları) - 19.
at ayarı ve arabça neşriyat - 19.•S 
musikisi ve halk §arkılan (Hikmet :Rı-. 
arkadaşları) - 20.15 Konferans: 
loc Nevzad - 20.30 Saksofon ıolo: 
Esengin - 21.00 Ajans haberleri -
Stüdyo salon orkestrası - 21.SS .. 22.0I 
rınki procram ve lstiklil marş1. 

Istanhul : 

Oğle Neşri yarı: 12•30 Plaklı 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.05 P~ 
türk musikiai - 13.30 - 14 Muhtelif F' 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plaklı il 
musikisi - 18.45 Saz eserleri: Kemani; 
1]5ad, Piyanoda Feyzi - 19.00 Çocuk 'd' 
yesi Ali Kimi Akyüz - 19.30 Radyo i . .A 

temsil: Bcyoğ_lu halkevi gösterit kolu~ 
fından, Kukurıko mahkemesi - 19.55 B ..w 
haberleri - 20.00 N ecmeddin Rıza ve aı~ 
daıtları tarafından tLirk musikisi ve halk r:: 
kıları - 20.30 Hava rapcr.u - 20.)2 B•~alı 
mer Rıza tarafından arabça söylev - ~ 
Bayan Muzaffer Gı.iler ve arkadaşları ~ 
fından tiırk musikısi ve halk liarkıları (~ 
ayan). - 21.15 . ORKESTRA: 1 - T"";j 
kovs~ı. Mozartıana. 2 - Eilenberg: B~ 4 Jardın. 3 - f>uppe: Boccaccio, Potpoutı: 
Kalman: das War noch Zeiten. 5 - D~ 
Deux Pierrots - 2J.15 Ajans haberıerı 
22.30 Plilkla sololar, opera ve operet pı~ 
ları - 22.50 - 23 Son haberler ve ertcıi r 
nun programı. 

Avrupa: 

O;>,,;J<A ve OPERETLER: 14.10 Frti' 
furt - 15.5 L,üksemburg - 19.30 Bud~ 
te - 19.35 Bukreı - 20 Droitvich - :ıı>"' 
Hambur1t. ...llo 

ORK1'.STRA KONSERLERİ ve 51>" 
FONIK KONSERLER: 17 Berlin, B~ 
munster - 19.10 Kolonya - 20 Varıovl 
21 Brtiksel, Miliino. _ ... 4 

ODA MUSiKiSi: 18.20 Laypziıı -:iV 
Stuttcart. 

SOLO KONSERLERİ: 13.30 Sto~ 
- 14.10 Laypziıı - 15.15 Praii, Viy- ot 
18 Kolonya - 18.10 Hamburıı - 19.10 JI.:; 
nih - 19.30 Paris .. P.T.T. - 20.20 B•• 
münster - 21.15 Königsberc - 24 s-' 
gart, Frankfurt. 6J! 

NEFESLi SAZLAR (Marı v. ı.): oJ 
Berlin, Königsberg - 8.30 Stuttgart - "" 
Breslav, Hamburg, Laypzic - 21 BerUıs 
22.32 Budapeıte. 

ORG KONSERLER! ve KOROr . .JI 
16 Münih - 22.20 Stokholm - u.u1.ilı' 
semburg. ,. 

HAFiF MUZİK: 6.30 Hamburıı - 1-" 
Breslav - 8.30 Breılav, Münib - 9.30 ~ 
lin - 10.45 Hamburg, Frankfurt - 11' 
Berlin - 12 Kolonya, Münib - 14.15 Sf. 
llıı.;;;, l~JW.ıl\!,v~firdUısfY~IJeıııl> tc~'f 
berg, Pıag - 18 Berlin - 19.10 Berd,'l 
Frankfurt, Königsber, Layp:ic - 1~ 
Stuttgart - 19.25 Viyana - 20 Berl~tl 
20.50 König:sber - 21.10 Kolo.nya - P-""" 
Berlin, Frankfurt - 23 StuttcarL 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutqart. 
DANS MUZİGİ: 20.25 Breslav 22.30 ,. .. 

nih - 22.35 Laypzig - 23 Floransa, Kr~r. 
vi, Lemberc, Mil3.no, Roma, Vitna - zs.,. 
Brüksel - 23.25 London - Recional -
Lüksembruı - 0.30 Droitvich. 

Nafrada tayinler 
Birinci umumi müfettişlik nafii 

müşavir muavini Başmühendis salfı> 
hattin Malatya vilayeti nafıa müdU.I" 
iüğüne, Manisa vilayeti nafıa müdii' 
rü başmühendis Mehmed Nuri Muğll 
vilayeti nafıa müdürlüğüne, Çan1<1~ 
vilayeti nafıa müdürü başmühend 
Nusret Zonguldak vilayeti nafıa ııı~ 
dlirlüğline naklen tayin edilmiş!erdİf' 

Norveç gemisi serbest 
bırakıldı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Kıll~ 
cede Yektayı batıran Norveç geıı-_ 

mahkemece tesbit edilen teminatı~ 
kaya yatırarak limandan hareket .... 

üstündü. Bir defa, kendine mahsuı teorileri olan 
ve insan bünyesinin bazı akamı hakkında bir icad 
denilecek kadar original fikirlere ve kanaatlere 
vannıı bir ilimdi. Sonra da, pratikte adeti. mucize 
mahiyetinde diagnostikleri ve tedavi usulleri var
dı; ki İ§te, onlar sayeıinde, doktor Hiknıet, bir ay
lık bir zaman içinde hemen hemen ayağa kalka
cak bir hale geldi. 

!::============================================================~ 

Arlette'i de davet etmek p.rtiyle ra.zı olmuttu. 
Bll§ka türlü bir köyde iki ay, ÜÇ ay inzivaya çelı:iJ. 

menin nasıl kabil olabileceğini aklı keatİlwniY<JI" 
du. 

Şu halde.. Doktor Hikmet, Pierrot'nun yüzüne 
hür·met ve muhabbetle bakarken düıünüyordu; 

§U halde, bütün bu meziyetlerine rağmen bu ada· 
mın meçhul ve fukara bir mahalle hekimi vaziye
tinde kalmasının sebebi ne idi 7 Bu aualin cevabı

nı. doktor Hikmet, bu meçhul mahalle hekiminin 
mahviyetli ve hemen hemen utangaç tavurlarında, 
saf çocuk bakıtlarında ve kendinden bahsetmesi
n i bilmeyitlerinde buluyordu. 

Bir gün, Parisin Foissard gibi büyiik ıöhretle
rinden birine dair aralarında geçen bir konu§ma 
esnasında Dr. Pierrot boynunu bükerek demiıti ki: 

"- Muvaffakiyet denilen ıey, tayini güç bir sü
rü amillere, sebeblere ve hatta tesadüflere bağlı
dır. Hususiyle, içinde yaıadığımız fU muaıır cemi

yetin çapra§ık mekanizması arasında, her ehliye· 
tin kendine yol bulup aydınhğıa çıkması için yÜz 
türlü müsbet ve muvafık ıeraitin bir araya toplan· 
ması li.zım gelir, bir fanı iıi ... 

Ve doktor Hikmet, kendini tutamamıı : 
"- Yalnız fanı iti değil; demiftİ. Ben, muvaf. 

fakiyete ermenin muayyen yolları olduğuna kani
im. Fakat, bu yollar o kadar mülevvestir ki, te
miz yiirekli insanlar buradan geçmekten tiksinir
ler. 

"- Oyle demeyin; öyle demeyin. O vakit, in-

BİR SÜRGÜN 
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sanlığm iftihar ettiği bütün tan ve ıeref sahihleri
ni akai katagoriye koymamız İcab eder. Bu iae, 
ne hakikate, ne de adalete muvafıktır. Meaela, iı

te Pasteur ...• 
"- Bunun zıddına da bir çok misaller buluna

bilir. Fakat, yazık ki, kendileriyle beraber nice 
büyük hakikatleri de mezara götürenleri (isimle
rini bilmediğimiz için) zikre imkan bulamıyoruz. 
Ve ••• 

Dr. Pierrot, hastaaınm kızııtığını, heyecanlandı .. 
ğını görerek sözünü keıti : 

"- Bu bahisleri, sizinle ayağa kalktığmız za
man bol bol konuıuruz; dedi, ve ağlayan bir ço
cuğun ağzını oyuncllk emziğiyle kapatan bir d&dı 
tavriyle termometreyi doktor Hikmetin dudakları
na uzattı : 

"- Korkarım ki, atetiniz bir kaç çizgi yüksel
miı olmasın; dedi. 

Lakin, doktor Hikmet, bu tarz konuımalarladır 
ki, hayatla yeniden temasa geldiğini hi ... diyordu. 
Gerçi, hayatla bu yeniden temasa geliıler hot ve 
tatlı bir ıey değildi. Dünya ile alakasını kestiği ve 
hiç bir cehid yapmakorzın yarım bir ıuur içinde 
yatadıiı haftaların haareti yÜreğine çökmek Üze-

YAKUB KADRi 
re idi. O bot vakitler ki, hemen her anı yalnız Ar
lette ile doluydu. Nitekim, Dr. Pienot _, Tizite
aini yaptığı gün, kendisine artık kalkabileceğini 

ve son derece ihtiyatla, İntizamla yap.mak ıa.rtiy
le normal hayatma batlıy&bileceğini söylediği va
kit, adeta, tatil devresi sonuna gelen bir mekteb 
çocuğunun melalini duymuttu. Hele doktor : 

"- ilk fırsatta evvelce dediğim gibi Fransanın 
cenubunda bir yere gitmenizi rica ederim. Deyin .. 
ce bu melali bir kasvet derecesini buldu. Dr. Pier
rot tekrar etti : 

"- Bu tebdilihava meselesi çok ehemiyetli 1 
Size açıkça aöyliyeyim ki, bunsuz iyileımenizin 

imki.nı yoktur. Zira, caviti orada duruyor. Şimdi· 

lik faaliyet devri gec;miı olsa bile ilk fırsatta yara 
gene itlemeğe baılryacaktır. 

Hekim, biraz düıündü. Sonra önüne bakarak, 
mütereddid bir tavurla ıu sözleri söyledi : 

"- Hem de... hem de gideceğiniz yere 
gitmelisiniz. (Bir çocuk gülümaemesiyle) 
hasta bakıcıya ihtiyacınız yok. .• 

yalnız 

artık 

Bu, itin en kötü tarafı idi. Zira, doktor Hikmet, 
sürgün içinde bu ikinci sürgüne, gönlünce, ancak 

"- Lakin, doktor, tek baııma srkmtıdan 91ltla• 

rım; dedi. 

"- Okursunuz, okurıunuz; doıtum. Inaana ki
tabdan iyi arkada§ olur mu 7 

Buna rağmen, gideceqi gün yakla§ınca, doktor 
Hikmet, Arlette'e davetini yapmaktan kendini "" 
lamadı. 

Genç kız, evvela §ataladı : 

''-isterdim; çok isterdim. Fakat.... dedi, bir 
defa annemle konUfAyım.; olmaz mı ? 

Ertesi gün, doktor Hikmete, cevab vermek içiO 
bizzat Madame Lavaliere geldi. Tetrifatlı ve ade

ta mutantan bir tavrı vardı. Evvela §undan bun• 
dan bir takım bahiıler açtı. Doktor Hikmetin iyi• 

letmit olduğuna çok aevindiklerini, yakmda tebdili• 

havaya gitmekle çok isabet edeceğini söyledi .,. 
ona evvelce salık verdiği köy hakkmda yeniden 

bir takım medhü aenalarda bulundu. Sonra birdell 

asıl mevzua girdi : 

"- Arlette'i de birlikte götürmeyi düıünıııÜf" 
&Ünüz. Nezaketinize çok tetekkür ederiz. Kızr111 

bu davete icah<!t için can atıyor. Fakat, böyle bir 
seyahata çıkmazdan evvel aranızdaki vaziyetin da• 

ha ziyade tavazzuh etmesi münasib olmaz mıydı .'! 
Meaela, bir ufak niıan merasimi yapabilirdik. 00-

nütte de evlenirdiniz. 
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ları beteri itiyadlan, ......... _.,...lerl, ea..a.ri 
ve kederleriyle, olduktan P,i talutlnal• can atar
lar. Bir aportmenİD aüzel bir ..a .. blıkaJ'I DU1l Jr.a. 
aandıiı, ne tekilcle aatraman ,.aptalı laakkwh, 
olaa oı.., Mt OD i6tu JUi J'AZdaJtiJir, Bir taıbill 
rapor buırlanaMlir, ve .u.a,..t Wr lalam Detl11 
ler, hikilDI•. nditalealar Jirltil•Dlr. L&ldıııı, 
halla boJtma dlrektler, lııeldaeadl•, çlk ... ar ve •• 
.. .._... IPOI' telmiiiae ald taflilltıa UeleMd •I· ......__.._.ele ....... 4elildir. U.eellk k P. 
bl tebik tafllllttaa .. kaclar .................. ka-
dar i,wlr. Çimi, oım,..ı ...... ,..__ R it-
leri anlamaması muht--Wir. Hattl, M•••• lııls-

kat bu tafailab .,tilr.MldM - W&ank ...... ... 
bile aalaJ'IP anlamacbklan da ı.-e. laalJe&lflmlt 
bir meMle deiilcllr. 

Halbulmi buna mukabn bir ıportmenln aal k ... 
clil1Dc1ee bahıetmek, ne kadar daha renkli, ne ka· 

dar daha • leaıceli, M kadar daha iç 'ftJ& 14>-
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mahakak. Ve ...., - aiba,et Amm6aa IPGI' ıa
..eıl ... ...,..... -~ıaı ............ 
lmpkwa t•h-h'- ........... ,..... "" ... 
.-.Jlarla - ....... lııalq w ..... ..., 
,.... .... llWllr, 

• ...... ..... Mnıcdık .. telrlbeılık ....... 
............... ,... laalb w,.1. culp hlr lal•· 
ta ···-·· 8kri, ................ o ....... .. ,. ....... " .... iti hakiki vulıti7•• ...... k, ... 
... Wsina ..... arkaı .................... .... 
......... in .-ara aolmttwmak fikri, Amerlkacla 
..... ,_. Mlilclir· •• ,.. ......... - "' ,.... 
.... ...ı.antrleri ..... • ... _... ........... lılç 

........ ... ............... 1'91ipi1lerdir. Gw 

.. ,......... ki, ... ,. ........... :..- _,._ u-••• b••ılaa .......... • ,elrınW.W -., 
wmaktaUlar. Kah- 1111 ,.._ Wr Amwllr• 
..,_ mulaanlrl iç.la ..... el1I Mil ............. 
dirmek lttea Wle .......... JnteWm, .. .. 
laat.tl altı mlallnl itile wanıeler .... . 

Amerikuua - fula ... • ... ~ 
..... birili .... -·· ............... - Al-......... ~ ........ .. 
damla• b• allalalan ...ı ..,ırza ... qal.r 7 
la Allalalan .._ .-Zir•• ılı& a.W.w ,,_ .,,, 

Kimsesiz yavrular 
Eftlki alqam, eve dönerken ka• 

ranlık bir .okak bqmda eteiimia 
çekildiiini hiaaettim. Arkaya dönen 
baımı yavaı ya•aı aıaiı doiru ifil • 
di. lekia doku 1aımda, fapkaaız, 
palto.us bir çocuk, titriJ91'9k yüzü • 
... bakl)'orda ı 

- Bqüa ekmek 7imedim; bana 
JÜ• para verir miainiz 1 

Bu pufu bir biyiliü, anuı, ..._ 
hau, hattl - aık 11k okQJUP itittlli • 
miz ıibi - dilenciliii aaaat ittihaz .. c1.- tebirW•m .............- _.. 
....... ıeçiD.ıa katı Jireldi Wri, ... 
karla havada J'&n çıplak. avuç açm&

ia •Ybdİ,..la. 
Çocuk •faletİDİ merlaametia br

flUD& dikip ilu.ini d• ....... , ... , 
kalla.,....k ı 

Fakat.... Ya hakikat bu deiilee; 
,.a bu savalh, dediii ıibi. Mhahtaa 
beri atzma bir lokma ekmek lropaa• 
...... 1 

K.oca telaWe çekilea ıatll'Ülana 
ı...pw hW,.-..7 C•çliiiae sf. 
T•ınk çahpp aileeiai pçilMIİn 
lııir kaç~· bir balta, INr clal .. 
kw:lieiai - kötede hekll7- Wr. 
tak alpıbiJ, hir mikropl• ı. ....... 
h• hanıi bir ka• Jisüncl• söçip 
ıicliverine s-'cle kalan kiiçıiik ço
culdan bqvuracaklan ancak hallma 
....laametİ YeJ& t.,kil&tlaDclarıbmt 
.. fkatia kapsa delil midir 7 

.A.... .. babam kaJJCbal.ıiml, 
lüuisliiiai, vuif..usl.iiini cWai he • 
u.ba katmalqı:ıu Dünyaya ptinliil 
Ja~ bailUUD11'arak ODU •fil 
lnnkular cemi,.W.. M 1aak ki. 
reall~· Fakat me•edtis 
Dlua pc.ı- kakhati cliDJa,a 
ıelmit ........ 7 

._.... ~ braalık ... 
eoUk bqmda •iiaiai ........ 

- Bu sün elanek ,_.mm; U.. 
,as para vft mi•'• 1 Di1• pu
la ........... l&ftllLl--

Çoc9k etirc•me .......... IMr 
Paki ilatars sösl..-U. öaündeclirı 
"I kantla aç bir fOGUia clo)a.W • 
llnlnial,, Fakat-hu cla..te lcaheıt 
edal .... tetekl&er ..... k - yarclım 
IİlteliDİB düakü pkanuaa ela ıöa 
sudirmelifia: 12,37 lira. .. Ve aıOD • 
ra,sahmetedlp ~90· 
cuk kalabalıimm ne Jiyip ne içtijW 
....UiıllaMNea..........,... :111••·--.. ~it nia ,_."' 
lar için, her ... hlr aç elli lld lilwl 
u1untuıaca .,......n.- .......,. 
tlir.-N.Ba,dar 

Ot°'* tollrlalnln 
p bpna .. deri 

Jatanbul, 20 (T•tefonla) - OtobOI 
toRr ve blleııçllerl &i1adc on ıokbcr 
Mat p119tmldıklarmı ileri aUrerek it 
dairoeiae müracaat etaaiflerdi. ı, dal· 
reli aakll,at aerNlade pb,anlar için 
umum! emir çıkıncaya kadar hiçbir 
mllübale yapdllmyacaiını tö7lemif
tlr. -

-
lmnbu adliye .arayı lçln 
JSPdaaık fllmlikler 

latabal, 20 (Telefonla) - Yeal acl
u,. ...,.. yapWıcalı yerdeki ... 
tba1lk 1DUD1lnbıl ald doe,a mlddel 
._,. ... ftrildl. 

timdi lll1ltfakta yemek JiJOt· Omm bu .._., ..... Jrabe eUlnla annıdekl ı.1111•• Wr poUıt. lmd bir lrarlrla, .. 
nden lbden wel ~ mnu,or• atf1n11ebetl knmtaa igia alDde mrda. 
...... et.Dek ki, beni lleııls tanlJalll&- mah7ım • -•a,ı. .. ~· -.um, &tellal Kapı hu:b kapandı" kllidde bir • olk bir ......... talla-• fllranp - His- Ne ,.,.,_, 

llr Oretort Hdlrln tlnrlndekl lur- nabtar &sndtl. Stella, bUmedlll bir o- 4Et......._ h .,...... ........ lktUa - Git buraludlD- KwHne bir JC 
blnu abp pydL Genç bdmm nua- daıun karanlılı isinde ldt Blr an. yal· ftt111 ı , plll ealdlllall olsl:IWrdl. bal. 
nada bu aclllla korlmng, lfren~ ü1tk nu olup olmadılw korku içinde dl· 'NılıataJI ....._ JWllfda& - Peld. 
• bir adamdı. Kırmuı pljwa ona flndtl. Ye,..._ lllleı -Nedea ,.udınasJar 7urduaa ptmi-

37 u,.- buaa .,_ ..,... Mr -asan ftrlyorda. 11111,.... Nihayet, elektrik diltmeelnl bula- - Qnpd 1ft11111.....,.._, ... ,.._, 
i bayi aaçmat.müta de- tdiyonam. At*la - ld .. tllmiMtJ• btilcll: geri pkDcll. bllcll, scvlrdL Tavanda bir krlatal dl. Y• o ........ , ... ..,. - " - Yurd a&sma kadar dolu... 

llr Ore:°r Steıı: 4* onu ...tsce ler, delil~ eldl•llll•rilli tüırınnl• Ontorl ba hareketin farlaada ~ ılobdc oda,a lfık döküldü. Bu, ... .._....... - Yalan tlylf.lfomun... Hır ne bal :m eder f::.t daydutu hayret yıwat ~Ua p nk ...... muıafferw ,...ı.dl. ..... her halde, ,atak oduı olarak kullaml· lld ldıU .. ~ .. ,....... .... melin• bir ,.r bul. leni bir dnba 
nliyor, bir hiddet halini a· bafladı. eaaek niyetlAde &6- altt 11111 ldlçOk bir oda idL Şilteler kaldı- .,,_ eıı h ....,._ .... llnal bir bunlarda &lrlnem tevkif ederia 
~dsab,:1~ kendlnl tuwmra· - Banadiır.1~ bakarÜ ftdiİaill JWi-

1 
.~~dal~~ clldtrlOnan .::-:::: rılmlftl. Fakat bir katede bir JMtık dll•d - M;•ıDile idi. MJenm Pil herif Mkshnm arsamdan bir .. ,. 

-ı-• u. r-- ribımC a--- 01111 ..,...._ au • 91"&11 •r-·-· eee JO • ve bir 10fPD daruyorda. Odlınm, ka· tltnf• .u •••••• IMal ... falıat ıw laaamrdaDanJr, elleri pm ber ... 
rak: di e baiJrdı. O genç ne ptirımels ilDW nncaJs. lftlmla bit Wnu IJI• bir hale_,... lm demir pannübklı bir pencerftl cltla t9e111 ııl*ılt ftldt kshsd• auki aibl puataloDunun ceplerinde, 

-Ah hayvan, rm!ıı benden isteme- bana bir tiyatro ~- ... , 1d nu.a,.t bir bekim lftlrmote meo- vardL Stella kap171 tetkik ettl. Buka- ba ... _.., ..,Lılmıaıta- ...... AruDclll eokalma dotru yUrGcll. 
kuı buraya ıet:..ı ben Aclell emnem- dmu. Yo• = bila alfhl.,.,ı· bur oldum. Onun yardanın& beni mail- pıma nmhtar delili wı. yokta. De- recllaM...., •nı ..,. * puumkbk- Pollalıa auarmdan u•lılıtmca bir
le cGret etmek cSan tabU blr PY ola- - O ....,. ...,.,. pllJOllU9 mt bmkmabısm arkam ııra gelini· mek ki ya1nu cbt taraftan kllldlenl· lir, .. lll)uıaıW- llJftlıp .. ....ıre ..p taparak adm1anm IJk-
ve benim lçln bun l'lber, lcab ederse 8- yordunu. B6Jl• n1s, delil ml? yordu. 11 •a•ıılM .......... pkmtlJI ak- lnftlrdl, Jü X..bt'Ortun mne dol• 
ıa:-d Bdf~ ~k ona Grlfe ,eımeaıe- nas? ..aAı-um. Yum flhrl .Stella blıfmı inine eldL Bnc•k1•n Stella, tekrar pencere,e plll'ek ı.. _... ....a..... llerhdl. BYiıı 8aUnde durup lrafl1I' 
n. ~ e • r e - Evime a-ı-- titriyordu. toru kaldırdı. Bu pencere, binam ar· tal4ı. 
aı ıçin yalvarırım. . fafla ıüllbDIO<li· terkadacaibD- ..ıoaua bir kllfe- Korklorua OrtMID& pldlldeıl SllDU ka tarafındül Ç&JVbla bakıyordu. J. XXXll Kapıyı açan direktir aiyantı&fnhl 

S~r Greıorinin latih dtvalD etti: lir Qreprl "".!:.•I• n nihayet Qresori bir kapı açıp Stellafl 'seri l· leride blr ura al'ç vardı. fo1a. pto- kirli INDIUMI karplmcla bir 811 fSfll'-
linı ıcsrerelr. kupı. au l&IUYonu· U..., aoara dlıe; balrtL tenılr: nun an cepbeel tarafından PSiJOl'du. eh. Sonlu: 

- Onu kJüuadıiS:,eprt. ()au an- StaUanm = .-, burada kalaellk· - Buraya aklnb n 111 pkumay.,. ltella, M kaUr bqaa .. w )'Oldan Ças "'"' ldllllelatle 1111 Oll1I gala- - Benden ne lıltl7onunus, ıls? 
DU? yamhyomunus, aldıiı ,.nm- - ..... at!1ıa. dedi. Dtl, WL Yarın. tarhotluium &esin- P51Dlere ifittlr.alJentml ulacll. yordu ld ,anm tUt .... Orif ptıotu- - Bay .Briban, pri seldi mi? 
cak, ıdldyoda elimden aisden do)ayı tmı•. ulslm kahkaha tarak· ce ıelir ılalnle ıörUfOrim. llmdl ~- Bir kbml.,e oturup YU171dıal clll- .-1UUmı Qrowte •aı.mt Olan - Hayır. O.llDldi. Bana mektuba 
da. dolayı Jpüanınll1. bir ebeaaiyetl· Sonra. bir a it1n tof6- ı. ı.pmda clelU. Belld aile nlüat ,.._.le hstlndı 8'17Qk b1r telalllM tenorl, flhlrdeld pusr ,_... ... ftrireenls ı,ı edeNlnls. Ben Bribau 
deiıl- Slsla ~e ~1 iJi bir 1.ur - Qldlp polia =ili mil 1"n nmeei 1ç1a blrlal .............. IOID- klıpamda Qnaorlyl ..-1 oldgp ,.. rlD& -....ıtri _.lılatıD dalla kir- tllefon eder, ....,.._.. 
illa yoktar. a.•- '""" .... ~bir ebellliy•t ribıise --~ -~· -fklDll dence&imlD ldmolw.aplamlstapa re mıblaJllbUecell Wrcleabln .W..,. U. diba tıada ldi. Oman memadl,..W (looa wr) 
kaJutı olmaktaa ~ ... ~ı... ..n..h. .. eiA 1liı ..-r _..,_ • .-
-.U, oldal•'= - ·QUlli- ,....... .. 
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Ada.nada kültür hayatı 

Bugün Adanada 8 orta 
144 ilk mekteb vardır 
İlk mekteblerde 18000 talebe var 

Adana, (Hususi Muhabirimizden) - Adana belli ba§lı kültür 
merkezlerimizden biri haline gelmit bulunuyor. Bugün tehrimiz
de erkek, kız ve ziraat liseleriyle erkek öğretmen okulu, orta o
kulu, muhtelit orta ticaret okulu, kız enstitüsü, akşam sanat mek
tebi vardır. 

Bu kültür yuvaları on binlerce ço- ı 
cuğu sinesinde barındırmaktadır. Or
ta tahsil müesseselerinden başka vila
yet içinde 144 tane ilk mekteb vardır . 

İlk mekteblerde okuyan çocukların 
adedi 18 bine yaklaşmaktadır. 

Adana, tahsil müesseselerinin bol
luğu ile, bütün Çukurovaya ve bu 
civara bir kültür merkezliği vazifesi
ni de yapmaktadır. 

Halbuki cumhuriyetten evvel Ada
nada bütün mekteblerin talebe sayısı 

bini geçmemekte idi. O vakit Adana
-.la bir Sultani bir de erkek ve kız mu
allim mektebi, bir de sanat mektebi 
vardı. İlk mekteblerin sayısı altıyı 
geçmiyordu. 

Adana müzeai 
İlk müze 924 de hükumet caddesin

de açılmışt ı . Müze zenginleştikçe bu 
bina kafi gelmemeğe başladı ve 929 
da müze Buğday pazarındaki Rum 
klisesine nakledildi. Müze, bugün 
Çukurovanın bütün tarih! zenginli
ğini içinde toplamış bulunuyor. Mü. 
zemizde 13 Asur, 347 Eti, 23 Teblet, 
2 Arkaik, 144 Helenistik, 402 Romen, 
~51 Bizans, 33 Selçuk, 63 Osmanlı, 200 
.ıe muhtelif devirlere aid eserler var
dır. Bundan başka 113 Etnoğrafya 
eşyası, 8031 para vardır. 

Kütüphane 
Şehrimizde eski yazma eserleri 

toplayan kütüphane yersizlik yüzün

den açılamamıştır. Bundan başka 

Halkevinin okuma odası da vardır. 

Burada 2747 eser vardır. 

Bir infilak: 
İzmir, (Hususi) - Kemalpaşa ka

.ıasmın Armudlu köyünde, dere için
de bir infilak olmuştur. Patlıyan, 7,5 
luk bir top mermisidir. Tahmine gö
re, bu mermi, işgal zamanmda atıl

mış, çok kumsal bir araziye saplanıp 
patlamamıştır. Son yağmurlar kumla
rı alıp götürünce, menni yerinden 
oynamış ve yüksekçe bir yerden dü
şüp kayaya çarpmış, patlamıştır. Ö
len, yaralanan yoktur. 

Erzurum 
Belediyesinin 
Çahşmaları 

Erzurum, (Hususi) - Beledi yemi -
zin bir hazirandan 30 ağustosa kadar 
yaptığı çalışması hakkında bir istatis
tik yapılmıştır. Bu istatistiklere göre 
belediyece bu müddet içinde başarılan 
işlere 9565 lira sarfedilmiştir. Bu iş . 

ler arasında şunlar vardır: Sekiz bin 
metre murabbaı arnavud kaldırımı, 

1400 metre mikabı toprak nakletmiş, 

1100 metre toprak tesviyesi yapılmış, 

100 metre su yolu yapılmış ve üç dük
kan istimlak edilmiştir. 

İzmir köylerinde 
telefon 

İzmir, (Hususi) - Vilayetimizle 
kazalrımız arasında yapılan telefon 
tesisatı bitirilmiştir. Kazalarımız da 
köylere telefonla bağlanmış bulunu
yor. Bu ıene içinde bütün telefon hat· 
lan yepyeni ve mükemmel bir hale ko
nacaktır. Bu it için 35 bin lira harca
nacak, tesisatın daima kontrol altında 
bulundurulması için motosikletli bir 
telefon memuru kullanılacaktır. 

Er.zurumda elektrik 
Erzurum (Hususi) - Belediye e

lektrik fabrikasındaki çalışmalar so
na enni,, ve fehrimlz elektriğe ka
vuşmu,tur. Yeni cereyan 110 volt 
kudretindedir. Aylardanberi karan

lık içinde kalan tehir sokakları tek
rar aydınlanmıştır. 

Adana'da tayya re hangarı 
Adana, (Hususi) - Şakirpata sem

tinde yapılmakta olan tayyare han

garı çalışmaları ilerlemiştir. Hanga

rın istasyon binasının temeli atıl

mıştır. 

Adanada bir sokağın 
kuş bakışı görünüşü 

Yukarıdaki resim. Adanada bir sokağın tepeden ahnmış bir intibaını 

~österme ktedi r, Adanada bulunan kubbeli binaların ne titiz bir intizamla 
rapıldığını gösteren bu resim, profesör Jansen tarafından B. Vedat Ürfi
ye hediye edilen kolleksiyondan alınmıştır. 
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1 Yur dda n res i nıle r 1 

Geliboluda limandan bir görünüş 

Hapisane hastanesinden 
kaçan katil yakalandı 

Mahkum Kazım 

Zonguldakta nasıl 

l.zmir, lstanbul ve 
dolaıtı ve ne yaptı 

Aydın polisi senelerdir aranılan bir kati li bulmuı ve Ereğlide 
yakalattırmıştır. 1933 senesinde Erbeyli köyünde bandırmalı Zi
yayı öldüren o köyden Halil oğlu Kazım, ağır ceza mahkemesin
de 14 yıla mahkum edilmiştir. Kazım, hastalığını bahane ederek 

memleket hastahanesine yatırı!- , 
mı§, buradan bir gece kaçarak o 
vakittenberi aranmasına rağmen 
bir türlü bulunamamıştı. 

Kazımın peşini bırakmayan polis, 
Kazımın Erbeylideki oğluna imza ve 
adressiz sıbat haberini bildiren tel
graflar çektiğini sezmiş ve o mahal
lin zabıtasına bildirmiştir. Gelen kar
şılıkta bu telgrafların yolcu işaretiy
le çekildiği yazılmıştır. Kbım da bu 
suretle bir müddet dalı,a kaçtığı Zon
guldakta yatayabilmiştir. Kazım son 
defa çektiği bir telgrafta oğluna 
Postrestant bir numara vermiştir. Bu· 
nu ele geçiren emniyet amiri Zon
guldak polisine bildirerek kaçak ka
tili yakalattırmış ve Aydına getirte
rek adliyeye teslim etıniştir. 

Bir genç 
Kumar masası baıında 
Arkadaşını 

öldürdü 
İzmir, 17 (Hususi muhabirimizden) 

- Bugün şehrimizde feci bir cinayet 
işlendi. Hadisenin tafsiliitını bildiri-
yorum: 

Kemerde Hüseyinin kahvesinde ku-

Kazım Zonguldakta kunduracılık mar oynandığı ve bu yüzden sıksrk 

etmekte imiş. Aydın hastahanesinden 
kaçtıktan sonra İzmire giderek ora
da Mehmed Çetin adlı bir nüfus cüz
danı ele geçirmeğe muvaffak olmuş 
buna fotoğrafisini yapıştırarak sahte 
bir mühürle tasdik ederek hüviyetini 
tamamen gizlemiştir. Bu suretle fz
mirden İstanbula geçen Kazım Bey
kozda orman muhafaza memurluğun
da çalışmış ve oradan da Zonguldağa 
giderek kunduracılık yaparak haya
tını kazanmağa başlamıştır. Polisimi
zin bu muvaffakıyeti muhitte büyük 
bir memnuniyet doğurmuştur. - O. 
Becerik. 

İzmi rde denizde 

bir cesed bulundu 
İzmir, 17 (Hususi Muhabirimiz

den) - Bırgün rıhtım dibinde bir ce
sed bulunmuştur. Bir iki gündenberi 
sularda sürüklendiği anlaşılan cesed 
teşhir edilmiş ve kereste tüccarların
dan Mustafanın kardeşi Mehmede a. 
id olduğu anlaşılmıştır. 

Mehmed, içkiye fazla düşkün ol
duğu için ölümün sarhoşluk yüzün
den ve kazara denize düşmek suretiy
le olduğu zannedilmektedir. Adliye 
doktorunun teşhisi de bu zannı teyid 
etmiştir. 

kavgalar çıktığı zabıtanın gözünden 
kaçmamış, kahve sıkı bir kontrol altı
na alınmıştır, 

Bugün öğleden sonra kahvede bir
kaç kafadar toplanarak gene kumar oy
namaya başlamşlardır. Bir aralaık ku
mar masasından sesler yükselmiş ve ön
celeri münakaşa halinde başlayan kav
ga biraz sonra yumruk ve tokat safha
sına girmiştir. Kahve halkı kavgacıla
rı ayırmaya çalışırken Nuri adlı biri 
tabancasını çıkarmış ve Yaşarın ağzına 
boşaltmştır. Yaşar, derhal ölmüştür. 

Katil, etrafın şaşkınlığından istifade 
ederek bir aralık kapıdan sıvışmış ve 
sokaklara dalarak kaybolmuştur. 

Fakat zabıta işe derhal el koymuş, 
sıkı takibata başlamıştır. Katil Nuri, 
nasıl olsa yakalanacağını anlayınca 

Kemer polis karakoluna giderek teslim 
olmuştur. 

Yeni Adana 
halkevi • • re ısı 

Adana, (Hususi) - Halkevi rei. 
si B. Safa Özler, ailevi ve sıhi vazi
yeti üzerine Halkevi reisliğinden çe
kilmek istemiş, istifası parti tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Adana Halkevi reisliğine opera
tör B. Yusu f Ziya Özbakan seçilmiş
t ir. 

İzmirde köy kızları için 
bir kurs açılıyor 

İzm i r mua llim lerinin gezisi· 

fzmir muallimleri Manisada bir tetkikte 

İzmir, (Hususi Muhabirimizden) - Kızılçulluda eskiden ~
merikan Koleji olan brna, bugün türk köy eğitmenini!' yetittı" 
mek için tedrisata batlamıt bulunuyor. 

Köylerden gelen ve gene köylere şilik bir kafile halinde ve küıtü_r ~ 
dönüp bu küçük kasabalarda yeni rektörü B. Ali Rızanın başkanJıgı 
türk kıymetini ve zihniyetini yarata
cak olan köy çocukları, artık derse 
başlamış veya başlamak üzere bulu
nuyorlar. 

tında 'ehrimize geldiler. . " Bu ziyaret, iki şehir muallirnlerı rl 
rasında samimi hasbihal ve ternasll 

Köylü türk kız· ve kadınının da ay- vesile olmuştur. . . ?>!" ni çatıdan istifade ettirilmesı düşü- Misafirler üç otobüsle gelmış, il 
nülmektedir. Bu maksadla ayni çatı nisalı meslekdaşları tarafından şeb 

1 altında hususi bir dairede, köylü kız civarında hararetle karşılanmış)ard1 
• 

ve kadınlarımıza bir kurs açılması ka- ·ı;a.11'° 
rarlaştırrlmıştır. Misafirler bütün günü Man1 ·ııl 

Kurs leyli ve bir kaç aylık olacak- muhtelif yerlerini, eserlerini, tar' 
tır. Buraya gelecek olan köylü ka- yerlerini gezmekle geçirmişlerdir. "t 
dınlarımıza dikiş, nakış, biçki, ev ida- Yemek orta mektebde yerıı"~ 
resi okuyup, yazma öğretilecektir. f ve kO Halkevinde şere !erine çay 
Talebe, burada devlet tahsisatı ile yi-
yip içecek, yatıp kalkacaktır. Mual. serler verilmiştir. 
!imleri hep bayan olacaktır. Köyüne ---

dönerken, devlet tahsisatı ile gönde- T osyo ha 1 kevi nde 
rilecek ve şayed, dikişte fevkaliide 
kabiliyet gösterirse kendisine, bedeli Tosya, (Hususi) _ Kış ınün•••~: 
taksitle ödenmek üzere, dikiş makine- tiyle halkın toplu halde kasabada ,,~ı 
si de verilecektir. lunması Halkevinin faaliyet s~lı~ıır 

Bu tasavvur, bütün ruhunu, kız oldukça genişletıniştir. Halkevı ril• 
enstitülerinin akşam sanatlar mek- nunda her hafta bir konferan~ vı:aıi· 
teblerinden almaktadır. Yani, modern mektedir. İki halk dershanesı 
bir köylü kadını, evinin her işini bi-
len, kocasının, çocuklarının ve aile yete geçmıştır. ıctebıet~ 

Sosyal yardım kolunun me le ~er: 
efradının bütün ev ihtiyaçlarına ce- f · kl k nıe 
vah veren aile ekonomisini tanzime deki akır çocu ara sıca ye · te iY1 

mek hususundaki kararı muhıt 1,~ 
muktedir tip yaratılmak istenmekte- karşılanmıştır. B'l uğurda par• v•,,.,._ 
dir. Bu tasavvurun muvaffakiyeti, ... yarD · . . . _ .k hire olarak halkın yaptrgı bU il' 
hiç şüphesiz, bızim köy ıçtrmaı ve ı - mekteblerin ders tatiline kadar ığı~' 
tisadi hayatı hesabına mühim bir ha- garanti edecek bır malzeme ~ebd' 
"ise olacaktır. vücude getirmiştir. Üç ilk ı;nelc altlı" 

l zmir muallimleri /11anisada d ı k" ·· kadar t ·ı· 
mareavscınudan° aln00seço

1
czug'!auzyemek verı 

Manisa (Hususi Muhabirimizden) 
- İzmir muallimleri, bu hafta (60) ki mektedir. 



Onunla 
konuşmalar 

Sabit- fikir 
O - Dostum, dikkat ettim : H~r e-

h . bit fikir ifade e<iıyor. aer ır sa 
1 

l 
Mesela hangi sahada o ursa o .• 
ıun muvaffakiyet kaz~~§ bır 
adama muvaffak olan ı11nın ya
hud eserinin kaynaklarını ~ru-

. klı ermegw e baıladıgın-nuz, sıze, a w b 
dan beri onu tasarladıgı cev~ ını 
\'erir. Demek ki bu it o a amı 
.. .. .. mühim bir kramı deva· 
omrunun rw • b' 
ınınca meuul etmif, ~e~ ıgıne ır 
sabit fikir §eklinde bakım ..,ı~uf· 
t 5 b 't fikir haline gelmedıkçe ur. a ı .... 

h"b' . muvaffakiyete goturen sa ı ını d 
meslek yok gibi. Bedbaht a .~ 
odur ki sabit fikrinin mahsulunu 
görmeden gözlerini yumar. 

Den _ Daima bir kitab yazmak l ar· 
zusundan bahsediyonunuz. tte 
bu mevzu ile bir kaç dld doldu-

rabilirsiniz. 
olduğuna O - Zengin bir mevzu . 

.. h yok Fakat zengın mevzu-
fUP e · ·ae bu 
)ardan korkarım. Her ne ı , .. 

eni ketfim zihnimi bir kaç gun· 
~en beri kurcalıyor. Hele :~at 

d b. at aahalannda pe Of 
ve e e •Y .. 'd Artık onu 
müşahedelere muıaı . 

h de bulup çıkarıyorum. 
er yer . f'k · 

B - Sabit fikir sabıt ı rı. . . 
en . 1 dnn bu nazarıye ıle 
0-Tabıboa&Y ... 

tk
Ar ve ediblerin hepsını bı-

.. na a 'f d n olarak tavaı e er· 
rer monoma 

dim. 
Ben - Tabibler zaten bunu yapmıt· 

}ardır. d b' t . . . ki ıanat ve e e ıya o _ Bilırsını:z: 
. k ubelere ayrılmakla kal· 

bır ço ' b" . d h 
belerin her ırı e aa-

mayıp fU k 
. h tta mevzu ba ımm-

•• ııyet ve a • 
- 1 bölümler teşkıl e-
dan ayrı ayr . • 

B 
• cirleme ınkısamlar aa-

der. u zın . . 
• d 1 rinin bır zaruretı ol· 

nat kaı e e .. 'bl • • 
·yade ınuntesı erınm 

ınaktan zı 

ld k lan tijrlli olJardan ha-
koyu u b" 

-:-----,~ı~l olmuıtur. Onlara,. • ırer tarz 

h
. t ve ehemiyetını almıı ıııa· 

ına ıye b T . B k ta 
bit fikirler diye ı ırız. b~ a v -

. t tar:z:larmdan ır çogu, 
bırle sana . . 1 . 

A 1 daki aabit fıkır erın 
.. natkar ar .. 

'd' Bunlar hazan ınuıterek 
eserı ır. . • 1 
olub bir meldeb geniıliğını . a ır. 
Mesela aemboli:z:m bir nevı k~ 
Jektif aabit fikir ıaydabilir: ~abıt 
fikir aanatkarm hususiyetını ya· 

edebi devrin, ıanat devrinin ken
dine mahsuı umumi bir &ahit fik
ri var. Huııusiyetini yapan d ao
dur. Daha 50nraları, muhtelif 
"tarz'' lar doğdukça onlar da ço
ğalıyor, nihayet bir haterat ıüra
tiyle artıyorlar. Ta ki en nihayet, 
herkes ıahıına münhasır bir &&· 

bit fikir taıımağa baılıyor. 
Ben _ Bunun bir husuıiyet ifade et· 

tiğine göre herkeıin tatımaması 

lazım. ·-· 'b' 1 O _ Hususiyet ifade ettıgı gı ı ya • 
nız "huıusiyet iddia~ı'' da ifade 
eder. Sabit fikir peıınde k°!muı 
k ymetsiz edibler ve aanatkarlar 
~k mu? Fakat, buna mukabil, 

y ' wl k' b 'ce güzide dımag ar var ı u 
nı 

1 
.• 

küçük ruh hutalığı on ar ıçm a-
deta bir nimet olmu§tur. 

Ben - Ne gibi ? 
O _ Onlar için bir nevi mürebbi va-

zifesini görmÜ§, bir nevi disipline 
tabi tutmuş, onları tek bir mev
zu yahud tarza bağlamakla bunu 
mükemmelliğin en yüksek mer
tebelerine, en son hadlerine çı
karmağa sevketmittir. Genç bir 
ıairimizi tanırım ki sabit fikri ıa
yesinde hakiki bir tair ııfatmı 
kazanmıttır. Sabit fikrinin ken
diıine ilham ettiği mikroııkopik 
alemi bir veya iki küçük man
zumeye sığdırmakla iktifa etsey
di belki bugün e:dı anılmazdı. Fa
kat onu yirmi, kırk, elli manzu
mede tekrar ede ede dikkati-

uyandırmıf, bu pek cılız alemi 

bir nevi hassasiyet taşıyanhuausi 
bir ruh haleti mertebeıine çıkar· 

mı,, yarattığı iddia edilebilecek 

olan bir edebi tarzda adeta bir 

mükemmellik vücude getirmiı 

tir. 
Ben - Bu ıair hakkında dedikleri-

niz sabit fikrfo fazileti için sar-
fettiğiniz .özleri biraz nakzetmi

yor mu 7 
O - Edebilir. Fakat ben aabit fik-

rin iyiyi de,· kötüyÜ de muvaffa-
kiyete götürdüğü iddiasındayım. 

Tabiidir ki Mbit fikri aayesinde 
tair ıırasına geçen bu zat, zevk 
sahihlerini aldatmaz. Ama buna 
mukabil edebi §ahıiyetini beıle
meğe, huıusiyefini ketfetmeğe sa

bit fikir sayesinde muvaffak olan 
k i.h hakim bir eda ve yahud 

par, nice güzideler var. 
renkte tecelli eder, kih mevzu- Ben - Bana öyle geliyor ki sabit 

daki münasebetlerde, f d 
Jar arasın fikir, tedvin edilmesinde ay a 

ki. •U veya bu noktalar• 
kah şe ın >" • bulunan bir unıurdur. 

.. .. de Onu kelıme ve dl k da tekerrurun · v 0 _ Sanatkarı beılemek, üsta ı 
tekil oyunlarında buldugumu:z: yolunda ilerlemesine yardım et-

. . 'ki t--lerinde de bulu- . 'b' f gıbı musı ..,... mek itibariyle dediğinız gı ı ay-
ruz. Hafızamızda yer tutan, haa- dalı bir unsur. Başka bir fayda-

. . . uayyen taraflan- • 'f' aasiyetımızın m . ıı da sanatkarın, edibm taanı ıne 
ımızda bırer b' nı besleyen, nazar . . . yardım etmesidir. Bunların sa ıt 

alem mahiyetini ve kendinuz ıçın fikirlerini bulup tecellilerini ta-
. f'k" halini alan de birer sabıt 1 ır kib etmek münekkid için ne :z:e-
h b dur Batlıca 

husuıiyetler ep u . • . . 
1 

• vktir ! 
aanatkarları artık .. bıt fı~ı~ :.~~- Sabit fikir ıanatkirm asaletini 
nin menfuru arasından gore ı ı· yapar. O, iyi itleyen ~ir dim~-
riz. ğın kendine haı, ideal bır ha11a11-

Ben - Bu mevzu aizi iyice aa~ı':. et veya şekil alemi yaratmak 
O - Hele edebiyatta ! Her hırı o- ~uıusundaki azmini ve ülküsüne 

mürlerinin sonuna kadar tuttur- dakati göstermekten başka tek 

dulları aabit fikrin arkası~d~~ :r fikre, yani sabit fikre .. bağlı 
koşan edibler kafilelerini ~oz o- kalmak ve onu ifadede mukem-

nüne getirdikçe nazariye~ı ~e~- melliğin son hududlanna kadar 

d . ·ı . in kanunlarına gore ıth· 't k ıuretiyle sanatın en çe-
ı ı mın d ITk gı me . • . .. 

k b . tabibin onlara e ı ı . t ve :z:aruretlerını aynı mu-
yece ır tın şar l •v• 
kondurmasına şaşmam. Irk namma kabu ettıgı· 

kemme ı b" fik' 
B - Toplu olarak muhakeme e- .. b t eder Fakat sa ıt ır 

en k b. nı ıa a . d 
diyorsunuz da ondan. Te ır ıahiblerinin hepıi b~ ~a ar uur· 

k . tarafından yapıldığı vakit lu degv ildir. Onlar, ıçınde yap-
ımae b' k 

tabii görünen hareket, ır ha~ dıkları ibdıı. aleminin ı~uayye~ 

kl.şı' t"rafından yapılır&& tu a . f kendi haasa&ıyetlen-.. bır tara ınr •• 

b'ıı gayritabiilik arzeder. - . bulmuşlar ve eserlen ı-
B ne uygun H' b" 

O B ık . Fakat düşününuz. ın- b · şarnıişlerdir. ıç ır - e ı. . h çin u temı -,,--- • 
lerce dimağ düşününüz kı er sanatkar yoktur ki ismi bıze mu· 

b
. . tmıı.k kudretini tatıyor b" alemi hatırlatmaaın, 
ırı yarıı • • . ayyen ır 

b .• sanki tek hır alemın .. un" u'zu-n önüne muayyen r nk-
ve her ırı, • goz H b' • 
vücud bulmasına yardım edıyor- ler, ıekiller getirmesin •. ~r ırı 

l 
'b' digerinin yaratması· . t'n ayrı bir telını çal-

armr§ gı ı \ . hauasıye ı 
. k" olmayan cisim er, şekıl- nıı.tkarların muhıı.yyel, 

na ım an mıf ve &a 'k" A 

ı ki kokular, sesler, eda- h k 'katten daha lıakı ı a-
er, ren er, fıı.kat a 1 • 

1 hı Ve hassasiyetler ya-
1 1 . 'n bir köıeıini beslemı§, 

ar ru ar eın erını . A • • l bu muazzam . • üılemit ve ımar et-
ratmak sure~•>: e . Halbuki yetiıtırmıf, 5 

te§ebbüse iıtırıı.k edıyor. 'k miştir. . • 

h k 'k tte böyle değil. Hakı atte, B"r de ınonomani halıne gelınıt aa-
a 1 a . - aratmak ı 

herkes tam hır alem y · f"k bit fikir var.... . 
'dd' d Bir alem ki sabıt 1 

" B Sizin bu bahiı hakkında bir kı-
ı ıaııın a. d b't fik·ı en- . • . d 
rinden ibaret - yahu sa ı d tab doldurabileceğınıze ınan ım. 
rinden doğmuf. Eski zama~lar a Re1ad Nuri DARAGO 
bu aabit fikirler müıterektı,.. Her 

Ansiklopedik Zekô 
· I Yazan: Andn Maurois 1 

T abii surette an
siklopedik bir 

zeka (esprit) nadir ve 
kıymetli bir hadisedir. 
Kainat, onu mütalea e
denlere, sonsuz muam
malar arzeder. Hemen 
bütün insanlar bu mu
ammalardan birikisini 
çözmekle iktifa et
mektedirler. Onlara 
yaşamayı mümkün kı
lan formüller ve ma
ICımatla tatmin olur
lar. Muayyen bir tek
niğe sahih olunca kü
çük bir mikdarda şey
ler ve mahluklar üze
rinde meı.leklerini ic
rC: edebileceklerini bi
lirler. Bu kudreti di
ğer hususlar üzerinde 
tatbik olunan başka 

tekniklerle mübadele 
ederler. Bu suretle fi
zikçi yemek yir ve fı
rıncı radyo dinleyebi
lir; busu retle hekim 
giyinir ve dokumacı 
bron~itini tedavi etti
rebilir. 

Fakat ansiklopedik 
zeka bu parçalık malfı
matla iktifa edemez. 
Dünyanın harikulade 
birliğini müdrik ola
rak, hususi ilimlerin 
kesilmiş parçaların -
dan bir dünya sureti 
meydana getirmeye 
çalışır. Fizikçi olduğu 
kadar tarihCji olduğu 

için, faydalı ihtiraları, 
bunların bulunmasını 

mümkün kılmış olan 
hadise ve şartlardan a
yırmayı reddeder. Me· 
kanda olduğu kadar 
zaman içinde dolaş -
maktan ve mDessesele
rin menşelerinde dram· 
larmın sırrını aramak
tan hoşlanır. Hepsi sı-

kı ıurette tahdid edil
miş disiplinleri kabul 
eden alimler, sanat
karlar ve aksiyon a
damları arasında, o, 
bir tercemıan ve bağ
dır. 

Burada kendi ica
dım olan bir ucubeyi 
tasvir ediyor değilim. 
Voltaire böyle bir ze
kaydı, Goethe ve Au
guste Comte; İngilte
rede Bacon ve günü
müzde Wells ve belki 
de Aldous Huxley ke
za. Fakat ilimlerin te
addüdü ve güçlüğü öy
le bir hale geliyor ve 
insanlık tarihi o kadar 
uzunlaşıyor ki, ansik
lopedik zekanın yarın 
da devamı mümkün o-
1 up olmadığını sor -
mak hata olmaz. Bir 
ingiliz alimi, cihan ta
rihinde işgal ettiğimiz 
mevki hakkında bir fi. 
kir vermek için, dün
yanın mevcud olduğu 
zamandanberi geçmiş 

olan zamanı Concorde 
meydanındaki dikili 
taşla temsil edersek, 
insan nevinin tarihten 
önceki mevcudiyeti
nin bu dikili taş üzeri
ne konulacak bir me
telikle, ve malUm tari
hin altı bin senesinin 

bu paranın üzerine, 
yapıştırılacak bu pos
ta poliyle temsil edile
bileceğini söylüyordu. 
''Her altı bin sene i
çin bir pul yapıştm
nız, diyor, ve Hima
laya'nın en yüksek 
zirvesi hizasına ge_ 
Jinceye kadar bu a
meliyeye devam edi
niz. Her hangi bir fe
laket onu sona erdire-

mediği takdirde, in
san tarihinin mümkün 
uzunluğu hakkında 

bir fikir edinmiş olur
sunuz." 

Biz ilk posta pulu
nun insanlarıyız, ve 
daha şimdiden elde e
dilmiş olan malumatın 
ağırlığı altında çökü
yoruz. Bir zamanlar, 
Poline l'Ancien ve 
Vinccnt de Beauvais'
nin yaptıkları gibi, bir 
tek adamın, bütün in
aan bilgilerini yazma
ya teşebbüs edebildiği 
zamanlar olmuştur. 

Bugün ansiklopediler 
ancak kollektif olabi
liyor. On sekizinci a
sırda yirmi kişilik bir 
heyet bu işi başarma
ya muvaffak oluyor
du. Fakat bu gı.inkü 
ansiklopedilerde vazi
fe alanların listesi 
yüzlerce isim taşıyor. 
H. G. Wells, hakiki 
bir tarihi ve ilmi kültü
re malik olmasına rağ
men, tarih, biyoloji ve 
ekonomi üzerinde bü
yük eserlere giriştiği 

zaman, etrafını bir 
~ok genç alimlerden 
mürekkeb bir muavin
ler heyetiyle çevir -
mektedir. Bininci ve
ya on bininci posta 
pulunun insanları, bi
rikmiş bilgilerin yü
künü nasıl taşı.yacak

lar diye kendi kendi
mize endişe veya deh
şetle sorabilirdik, e
ğer böyle intibakların 
tedrici surette vukua 
geldiğini ve mümkü
nün daimıı llizımın ya
nında yer :ıldı:;mı bil
meseydik. Zaman ge-

reğini yapacaktır. 

Bir tiyatro dehası 
Bugünlerde Sovyetler Birliğinde 

75 inci yıldönümü parlak merasimle 
kutlanacak olan Stanislavski, hayatta 
olan temaşa sanatkarlarının, hiç şüp
hesiz ki, en büyüklerinden biridir. 
Fakat onun büyüklüğü yalnız hari
kQlade olan aktör!Uk vasfında değil, 
ayni zamanda tiyatronun inki~afı için 
bütün ömrünce düşlinmüş ve didin
miş bir sahne inkilabeısı olu§unda
dır. 

Nice büyük aktörler gelmiş, geçmiş 

tir ki, eserleri ancak hayatlarına mün
hasır kalmış, kendilerinden sonraki 

nesıllere bir yenilik bırakmamış, de

virlerınin sanat telakkilerini aynen 
kabul ederek devam ettirmişlerdir. 
Hiç şüphesiz ki büyük bir aktör ol· 
mak başlı başına bir kıymet ifade e
der. Fakat buna, bir de sanat inkilab
cısı vasfını ilave eden adamın, insan
lık nazarında mevkii elbette ki çok 
daha eh'emiyetli olmak lazımdır. 

Konstantin Seııgeyeviç Stanislavski 
tiyatronun yanlış bir yolda yürüdü. 
ğü, tasannu ve özenti içinde boğuldu
ğu, tefesalihe yüz tuttuğu bir de
virde sanat hayatına amatör olarak 
atılıyordu. Yerleşmiş ananelere, taş 
gibi katılaşmış kanaat ve hükümlere 
karşı mücadelenin ne çetin bir iş ol
duğunu izaha hacet yoktur. Stanislavs 
ki yirmi beş yaşından itibaren, elin
de yegane silah olarak sarsılmaz az
mi ve ümidi bulunduğu halde, üatad 

diye tanılanlara karşı çetin mücade
lesine tek başına girişiyor. Sunilik 
ve iptizalin çürüttüğü sahneye, hayatı 
ve realiteyi getirmek istiyordu. 

1898 senesinde kurulan sanat ti
yatrosiyle, genç inkilabcı idealinde 

ilk esaslı muvaffakiyetini kazanıyor, 
hakikt tiyatronun naaıl olması icab 
ettiğini sanat aşıklarına gösteriyor
du. Fakat o, aradığı formülü derhal 
bulmuş değildir, Bu arama, bütün ha
yatınc~ devam etmiş, hiç bir zaman, 
artık ıdealine vardığı için durmak 
ve muhafazakarlığa sapmak lüzumu
nu hissetmemiştir. 

Sanatın daimi bir yaratma ve değiş. 
me olduğuna inanan bu dahi artistin, 
mücadelelerini anlatan eserine verdi
ği "Hayatım sanatındır" ismi de, bü
tün hayatını sanat davasına vakfetti
ğine delil değil midir ? 

Stanislavski tiyatro sanatını alaka
dar eden bütün işler üzerinde düşün
müş, yeni usuller, formüller keşif ve 
tecrübe etmiştir. Onun aktör yetiştir
mek için tasarladığı metod, Sovyet
ler Birliğinin sahne hayatı üzerinde 
bliyük bir tesir yaptığı gibi, diğer 
memleketlerde de bu na .. ariyeden is
tifade t'denler olmuştur. 

O, Fransada Antoine'in mahdud 
bir devreye sıkışan reform hareketini, 
çok daha geni' bir ölçüde ve çok da
ha devamlı bir surette Ruıyada vücu
de getirmi9, yalnız memleketinin de-

1 

Güzel sanatlar galerisi 
ve bir temenni 

İlk tı.irk resim miızesinin - ki buna 
henüz galeri ismi veriliyor - geçenler
de lstanbulda açıldığı malumdur. Dol
mabahçe sarayında, eski veliahd daıre
sinin hemen hemen tamamını işğal e
den bu ilk türk plaı;tik sanatlar galeri
si, tızun senelerden beri hıs edilen bü
yük bir boşluğu dolduı du. Böyle bir 
müze veya galerinin açılması için bi
zim nesil, söz ve yazı ile epey uğraş
mış, bir çok teşebbüslerde bulunmuş· 
tur. Nihayet, on senelik bir mazisi olan 
bu cehd, ilk semeresini vererek, eski 
ve yeni türk ressam ve heykeltraşları
nın eserlerini bir araya toplayan ve 
muhteva bakımından hiç de yabana a
tılmıyacak kalitede bir galeri kurul
muştur. 

Bu galeri, terbiyevi bakımdan pek 
mühim olduğu kadar, sanat eserleri
mizin korunması cihetinden de pek ye
rinde bir eserdir. Galerideki koleks
yonlac, güzel sanatlar akademisinin 
mütehassıı; profesörü Lcopold Lcvy i
le ona yardım eden genç tür\< muallim
lerinin hinuneti ile pek mlltccanis, pek 
ahenkli bir bütünlük gösteımekteclir. 

Bu kadar muvaffak bir şekilde baş
lanmış bir eserin bilhassa halkın sanat 
terbiyesi bakımından daha istifadeli 
bir şekilde devam etmesini temenni· 
den kendimizi alamıyoruz. Böyle bir 
galeri tertib edildikten ve açıldıktan
sonra lıUtün j~n bittiğini dı.işünmck 
doğru degildir. Bu galeriyi kurmak ne 
kadar mühim ise, onu yaşatmak o ka
dar, hatta daha da mühim ve güç bir 
iştir. Müzeyi ölü bir varlık, bir sanat 
"nekropolü" telakki edenler, "müze 
nasıl yaşar" diye sorup hayret edecek
lerdir. 

Müzenin, bilhassa modern devirde, 
yaşayan, canlı bir unsur olarak soı;yal 
hayatta faal bir rol oynayan bir mü· 
esseı.e olması llizımdır. Bu telakki çok 
yenidir. Henüz pek yakın bir düne ka
dar müzeler, birer mabed veya mezar
lık, şah eser ziyaretgiihları gibi, arası
ra gezilen, abus yüzlü yerler idi. Ha
yatın, ferdler için, bugünkü kadar di
namik, bugünkü kadar her cephesi do
lu olmadığı devirlerde müzeler, hare
ketsiz rollerini ifa ederlerdi. Fakat 
şartlarını, insanlara güzelliğin seyri
ne vakit bırakrnıyacak kadar güçleşti
ren modern hayat, müzeleri, ancak bi
rer turist ziyaretgahı olmak tehlikesi
ne düşürmüştür. 

Bu, yeni hayatın bir tezahürü oldu
ğu kadar, eski müze mefhumunun ar
tık değiştirilmesi lazım geldiğini gös
teren bir emare te kil etmektedir. 

Bugün Fransanm hemen hemen bü
tün belli başlı müze ve daimi sergile· 
rinde yapılmakta olan yenilikler bize 
bu hususta yol gösterecek mahiyette
dir. Fransızlar, evela meşhur Louvre 
müzesini yani baştan tanzim etmekle 
işe başladılar. I.evhaların, heykellerin 
açılış ve konuş ekilleri yenileştirildi. 

Müzenin bilhassa Mısır ve yunan 
heykeltraşlığı kısımlarında yapılan 
gizli elektrik tertibatı sayesinde müze 
haftanın muayyen gecelerinde halka 
açık bulunduruldu. Muhafazakarların 
şiddetli protestolarına rağmen görül
dü ki, eserlerin bariz taraflarını aydın
latan elektrik ziyası, onlara, umulma
dık bir güzellik ve bir cazibe veriyor
du. 

Bundan sonra Luksemburg, Petit -
Pala is ve J eu de Paume gibi müze ve 

ğil, fakat dünya tiyatrosunun inkişa
fına büyük hizmetlerde bulunmuş

tur. 
Yüksek bir idealin ve sanat aşkının 

timsali olarak genç nesillere göstere
bileceğimiz bu ak saçlı ve ateş ruhlu 
sanatkar önünde hürmetle eğile

lim. - Yajat Nabi 

Nurullah BERK 

galeriler de muhtelif iıstadların sergi
leri tertib edildi. Arkeoloji müzeleri 
de bu harekete ayak uydurarak, bir çok 
tarih sergileri vücude getirdiler. Bu a
ra<.la halkı müzelere celbedecck bir çok 
neşriyat, bir çok propagandalar yap
maktan gri durulmadı. 

Bütün bunlardan maksad ne idi? 
müzeleri ölü birer antite olmaktan 
kurtararak, canlı ve daima yenilenen 
birer kültür kaynağı haline sokmak, 
mazinin eserlerini, muhtelif vesileler
le, yeni yeni sergiler halinde halkın 
tetkikine ve istifadesine arzetmek. Bir 
kelime ile müzeyi canlı bir kültür ve 
güzellik meşheri yapm2k. 

Garb müzeciliginın getirmiş olduğu 
bu yenilikleri göz önünde tutarak na
zarlarımızı bizim müzelerimize çevi· 
recek olunıak manzaranın ne kadar 
başka olduğunu teessüfle görürüz. İa· 
tanbul müzelerinin - ki dünyanın en 
güzel müzelerinden sayılabilirler • 
ziyaretçi istatistiklerini tetkik etme· 
dik ve esasen buna lüzum da yoktur. 
Bu müzelere ne ,.~an gitti iaek kor
kunç bir tenhalık ile karşılattık: fU"' 

rası muhakkak ki ne halkımız, ne mü• 
nevverlerimiz, müzelere gitmemekte
dir. Gençliğin de onları gezmektense 
futbol maçına rağbet ettigi aşikardır. 
Halbuki müze, bize maziyi tanıtacak 
yegane mektebdir, bize güzellik mef
humunun ilk elemanlarını öğretecek 
yegane müessesedir. 

Türk müzelerinin turist sürülerin· 
den başka hiç bir ayak gezintisine p· 
hid olmıyan bu ölülüğü, kısmen halkın 
lakaydisinden ileri geliyor ise, kı&mcn. 
cie onları canlandırmak için hiç bir fCY 
yapılmadığından doğmaktadır. Bun• 
dan otuz sene evelki müze mefhumun· 
dan öteye geçemedik. Ve müzelerimia 
şah,eserlerin gömülü olduğu birce: 
mezarlıktır. Halbuki bu halin önüne 
geçmek sanıldığı kadar zor olmıyaıı 
bir şeydir. Biraz propaganda, bir kaç 
sergi, müzelere hayatiyet verecek bir 
kaç tedbir ile büyük adımlar ~lılabi., 

lir. 
Bütün bunları, yeni açılan güzel N· 

natlar galerimizin akibeti endişeıi ile 
yazıyoruz. Korkuyoruz ki burası da, 
diğer müzelerimiz gibi, tenha, ıseız ve 
ıeS&iz bir salon silsilesi olmak akibc· 
tine düşmesin. Acaba İstanbul ahali· 
sinin yüzde kaçı böyle bir galerinin a
çıldığından haberdardır? sonra bu ga
leryi bir kerre gezen acaba kaç sene 
sonra bir kerre daha ziyaret e~cek· 
tir? 

İhtimallerimizdc çok bedbin ve çok 
haksız olsak bile, guzel sanatlar gale
rimizin daima canlı ve ·daima degi§:CD 
bir meşher halinde yaşaması lüzumu· 
nu hiç kimse inkar etmez kanaatinde
yiz. Resim, heykel, tezyini sanat ser
gileri, öliı ve canlı sanatkarlarımızuı 

et>erine tahsis edilmiş ıetrospektij ma· 
hiyette sergiler, bilhassa halkı galeriyi 
gezmege davet eden neşriyat, propa
ganda, hatta afiş, hatta reklam, oraya 
en biıyiık halk kütlelerini davet ede· 
cek tedbirler olacaktır. Yoksa tiııık gü· 
zel sanatlar galeri inde teşhir edil
mekte olan eserlerin ne kalitesi, gale
rinin tevdi edilmiş bulundugu genç 
unsurların ne zeka ve değeri, ne de bu 
müessC6enin zenginleşmesi ve ihyası 
için sarfedilecck paralar onu ölüliık
ten kurtaramaz. 

Heyhat ki artık kültür de, modern 
propaganda vasıtaların esiri olmuştur 
ve onlara muhtaçtır. Maddi beşeriye
timizin empoze ettiği bu yeni ve belki 
de acı mecburiyete teessiıf etmek ten
se, ıgüzelliğin ölmemesi, sanatın baka
sı namına boyun egerek yeni şartlarla 
fÖre hareket etmek mecburiyetinde
yiz. 
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Efes - Ephesos· 
Adı hakkında 

Meg3.buzos'ların muavini olan es
ıens'lere gelince bunlar Efes mabet
lerinde kurban ve niyaz ayinlerini 
idare ederlerdi. Elssenes adının da 
bugünkü grek dilinde etimolojisi ya
pılamıyor. Bu kelimenin gelişimini 

göstermek için şu türkçe kelimeleri 
gözden geçirelim : 

ese/karş. asinğas ve türk. eçi -
1) büyük, baba 

2) - büyük ve kudretli ilahe nL 
yaz. 

Yakut Hlgati. PeJı:arski. 
esekke, esekkey, esekkiy (ese den) 

sevgi sözü 
esekken ~ (yaşlı adama saygı yo

lunda söylenir) babacığım 
Yakut Hlgati. Pekaaki 
Yakutlar bu kelime ile şamanlara 

olduğu gibi ruhlara da bilhassa or
ınan ruhu Bayanay'a hitab ederler. 
Onlarda toyon esekkem efendi baba
mız demektir. 

Bu kelimenin de semantik cevheri 
babalık, güzel söz, hürmet hitabı gi
bi esaslı manalar ihtiva etmektedir. 
Bu manalara ve rahibin vazifesine ba
kılınca Efes'in essenes'leri Türkle
rin ozan'larmdan başkaları olmamak 
lhımgelir. Zaten ozan ile essen ara
sında hiç bir fark )"Oktur. Çünkü 

Ozan = oğ + oz + an (ğ) 
essen = eğ + es + en (ğ) 

neticelerini verdiklerine göre ele
manlar arasında esası müteessir ede
cek hiç bir fark görülmez ve her iki 
kelimenin de manası (ana kök esas 
ve baba anlamı verdiğine göre) çok 
büyük olan (söz ve ses' anlamı verdi
ğine göre) çok ve gür eses demektir. .... 

Hulasa Efes adı; dini, papaslarr, 
Ayinleri ve sosyolojileri ile her an
lamda türk olan çok eski bir sitenin 
türkçe adıdır. Karanlık devirlerden
bcri vakit vakit içtimai karakter de
ğiştirerek yaşayagelmiş olan Efes 
psiko-sosyolojisindekl her inkilaba 
göre adının anlamına şekil vermiş fa-

Yazan: Profesör H. R. Tankut 
kat hiç bir zaman aslından ayırmamış
tır. Şimdiki türkçede bile yukardan
beri Efes sosyolojisinde ve dininde 
tetkik ettiğimiz manaları yaşatan ke
limeler vardır. Bugün İzmir köylerin
de kabile ve devlet mefhumlarım afa 
kelimesi ile karşıladıkları gibi bü
yük rütbeli adamlara ava derler. Efe 
şekli Erzurum taraflarında okumuş 

baba Aydın, Tire, Muğla, Denizli, 
Manisa, Rodos, Bergama taraflarında 
ağabey yerinde kullanılır. Ankara 
köylerinde ise ağabey karşılığı ava 
şeklindedir. 

Efes şamanının ve ozanının çevik
liğe dayanan hareketlerini şimdiki : 

evcek -= acele, acul 
efelik = aceleci, acul 

keJimelerinde ve cesur anlamını 
efe - bahadır 

da buluyoruz. 
Ve bu tetkikten çıkan neticeye gö. 

re Efes (Efeğ) kelimesi : çok baba, 
çok yiğit, çok çevik, çok parlak, çok 
zeki, çok cesur ve bunlara dayanarak 
da silah, bilgi söz ve saz eri yani 
EFEÔ demek olur. 

Not : Anadolu - Anğ + ad + oğ 
+ uğ = doğu'nun garbında yaşayan
lara göre Türkler tarafından adlan
mış yurdumuz içinde EFES gibi bir 
çok eski kültür merkezinin izleri, e
serleri bulunmaktadır. EFES hak
kında olduğu gibi diğerleri hakkın
da da yapılacak etüdlerle bunların 
hepsinin Türkler tarafından kurul
muş oldukları meydana çıkar. Çünkü 
biz Türkler Anadolunun ilk medeni
yet ve kültür banileriyiz. Bütün bu 
kültür varlığına şu ve bu adla sahib 
gösterilenlere Avrupanın bugünkü 
klasik tarihi yanlış olarak yer ver
miştir. Bu büyük yanlışlığın medeni 
beşer dimağında düzeltilmesi için 
hakiki dünya alimlerinin dikkat na
zarını çekmekle yüksek bir vazife 
yaptığımız kanaatindeyiz. 

SON 

Kaput bezi fiatlerinde 
ucuzluk temin edildi 

yeni fiatler ve 
şartları 

Tesoff eailen 
bunların satış 

'(Başı 1 inci sayfada) 
ıek bilhassa müstehlik lehine çalış

maları !Uzumunu ve bunun hayat u
cuzluğu ve memleket refahı üzerin
deki mü•bet ve hayırlı neticelerini 
tebarüz ettirmiştir. 

Endtistriyel mamullerin fiatları
nın tesbiti hakkında hükümetin aldı
ğı tedbirlerin müstehlik lehine mü
esair ve güzel neticelerinden biri o
lan bu hayırlı hareketi de memnuni
yetle karşılıyoruz. 

Netekim: koyulan narh bilhassa 
köylünün kullandığı kaput bezi fiat
Iarını büyük bir mikdarda indirmiş.

tir. Mesela İzmir pamuk mensucat 
'irketinin şimdiki halde 1180 kuruşa 
Jattığı 90 santim eninde ve 36 metre 
uzunluğundaki top 143 kuruş yani % 
12 tenzi!S.tla 1037 kuruşa satılacaktır. 
Millt mensucatın 820 kuruşa satılan 
4 No. lı norm mucibince 85 santim 
eninde ve 36 metre uzunluğundaki 
bezi 125 kuruş yani % 15 tenzilatla 
695 kuruşa, Sümer Bank Kayseri fab
rikasının 783 kuruşa sattığı 4 No. lı 
tipi % 8,4 tenzilatla 717 kuruşa; Çu. 
kurova fabrikasının 900 kuruşa sattı
ğı hüklimetin 7 numaralı tipi 167 
kuruş yani % 18 tenzilatla 733 ku
ruşa satılacaktır. 

Diinkii ziyafet 

İktısad Vekaleti adına sanayi u
mum müdürü tarafından dün Anado
lu kulübünde şehrimizde toplanan 
mensucat fabrikatörleriyle fabri)<a 
mümessilleri şerefine bir yemek ve
rilmiştir. Yemekte, İktısad Vekaleti 
ileri gelenleri bulunmuşlardır. 

Tenzilatlı fiatlar ve bunun 
satış şartları 

Yeni tesbit edilen fiatlar ve bu
nun satış şartları şunlardır: 

Endüstriyel mamulatın maliyet ve 
satış fiatlarının kontrol ve t.,;biti 
hakkındaki 3003 No. lu kanunun birin
ci maddesinin verdiği salahiyete isti
naden: 

1.2.1938 tarihinden itibaren meri ol
mak üzere Türkiyede dokunan ve met
re murabbaları 125-300 gram arasında
ki kaput bezi satış fiatları fabrika t.,;
limi ve peşin satışlar için aşağıdaki şe-

kilde tesbit edilmiştir: 

Adana ve Mer-
Adana ve Mersin vi- sin vilayetleri 
/ayetleri dahilinde dahilinde bulun-
bulunan fabrikalar mayan fabrika-

için /ar için 
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Tip No.sı Krş. Krt. Krı. Krı 
I 780 42 820 44 

lI 72S 38 760 39 
III 870 42 90S 44 
lV 635 30 6SS 31 
v 70S 33 730 34 

VI 670 32 690 33 
VII 640 31 66S 32 

VIII 705 34 730 35 
IX 6SO 30 670 31 
x 62S 30 645 31 

XI 645 30 660 31 
XII 6S5 32 670 33 

XIII 760 35 775 36 
xıv 685 33 710 34 
xv 670 32 690 33 

Toptan satışlarda tüccar ve fabrika
törlerin riayete mecbur tutulacakları 
hükümler: 

1 - Fabrikalar için asgari bir balya, 
tüccarlar için asgart bir top satış, top
tan satış sayılır. 

2 - Toptan satışlarda tüccarlar kar 
ve masraf karşılığı olarak ilan edilen 

Hatlara azami yüzde üç fark ilave ede
bilirler. Fabrikacıdan perakendeciye 

kadar kaç elden geçerse geçsin, toptan 
satışındaki bu fark ceman yüzde üçü 
geçmez. 

3 - Fabrikalar başka şehirlerde, sa
tışlarını satış mağazası veya büro 
açmak suretile bizzat yaptıkları tak -

dirde, o şehirlerde açacakları satış ma
ğazası veya büro masrafı olarak fiatla
ra azami yüzde iki fark i!S.Ve edebilir
ler, 

4 • İlan edilen fiatlar azami oldu
ğundan fabrikalar tesbit edilen Hat
lardan daha ucuz satış yaptıkları tak
dirde yukarıdaki fıkralarda yazılı tüc
car kar ve masraflarının azami Hat ü
zerinden hesap edilmeyip fabrikaların 
ucuz satışı üzerinden hee&P. edilmesi 

ULUS 

Ankaraya gelen 
büyük mimarlarla· 

konuıtuk 
(Başı 1 lncl sayfada) 

memleket malzemesi... 
Bay Hovard ikmal etti: 
- Türk mimarları da çalışa çalı

şa türk mimarisinin hususiyet]erini 
tebarüz ettireceklerdir. 

Bay Düdok buna, pek haklı ola
rak, şu fikri iliive etti: 

- ... Memleketinize intibak etmiş 
olan yabancı mimarlar da... herhalde 
modernizm son sözUnü söylemi§ de
ğildir. Hepimiz büyük hatalar irti· 
kab ettik; bunları tashihe uğraşıyo

ruz. 
- İkinci sualime geçelim mi? 
Bu suali sormamı beklediler: "An

kara şehri ve mimarisi hakkındaki dü
şüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Bu sualin ce•abını tereddüdsüz 
veren Bay Hovard oldu: "Ankara, ü
zerimde en müsaid intibaları icra et
miştir.,, 

- Bu cevab, müsaadenizle söyli
yeyim ki, beni tatmin etmedi. İntiba
ınızın neden müsaid olduğunu izah 
ederseniz başka ... 

Hep beraber gülüştük. 
Bay Düdok, arkadaşlarının imda

dına yetişti: 

- Ankara'yı pek iyi göremedik. 
Gelir gelmez çalışmağa başladık. Fa
kat muhakkak ki şehrinizde büyük 
bir gayret sarfedilmiş olduğu her ta
rafta göze çarpmaktadır. Yirmi sene 
sonra, yeşilJiklcr çoğalınca, uzun as
falt yollarda gezinmek çok zevkli o
lacaktır. 

Bay Tengbom'a baktım: Fikirleri
ni formüle edecek kadar zaman bul
muştu. 

- Şimdiye kadar yapılanda zara. 
fet endişesi ve umumi plana intibak 
arzusu vuzuhla görünmektedir. Türk 
mimarlarının da orijinal eserlerinj 
seyre imkan bulduk. Fakat bizim gör
düklerimiz daha çok cephelerdir. Da
hili taksimatından memnun musunuz? 
Zira bir mimariyi bir kül olarak, yani 
tahsis edilmi§ olduğu işe hakkiyle 
yarayıp yaramadığını tetkik edip öğ
renmedikçe beğenmenin veya beğen
memenin manası olamaz. 

Bay Hovard: 
- İsmet İnönü Enstitüsü çok me

sud ölçUlli bir binadır, dedi. Fakat 
onun da dahilt taksimatını görme
dİln ... 

Sordum: "Atatlirk bulvarmm iki 

Kont de Martel şubatta 

Parise gidiyor 
Beyrut, 20 (A.A.) - Suriye fevkala

de komiseri B. dö Martel'in kıra! İb
nissuud'a mülaki olmak üzere Cidde
ye yapacağı seyahatin vuku bulmıya
cağı bildirilmektedir. B. Martel, Fran
sa - Suriye muahedelerinin meriyete 
konulması meselesi hakkında Suriye 
hükümetiyle yapılan görüımeler bit
tikten sonra, şubat ortalarına doğru, 
muahedelerin tasdikinden önce hükü
metine izahat vermek üzere Paris'e gi
decektir. 

meşruttur. 

5 - Fabrikanın bulunduğu şehir hari
cindeki satışlarda toptan Hatlara ayrı
ca nakliye ücreti zam edilir. 

6 - Ambalaj masrafı mü§teriye ait
tir. Ambalaj masrafı hakiki masrafı 

tecavüz edemez. Bu masraflar fabrika· 
nın bulunduğu şehir ticaret ve s~ayi 
odası tarafından tesbit ve tasdik olu
nur. 

7 - Gerek tüccar ve gerekse fabrika
lar depolarında stok olduğu halde, mü· 
bayaa için müracaat eden müşterilere 
satış yapmaktan istinkaf edemezler. 
Ancak satılmış olan stoklar bu hüküm· 
den hariçtir. 

8 - Gerek tüccar ve gerekse fabrika· 
!ar mağaza veya satış bürolarına, ko
müsyon ve masraflarının ilavesile tan
zim edecekleri bez satış fiatları mahal
li ticaret odalarına tasdik ettirdıkten 

sonra, umumun gOrebileceği bir şekıl· 
de ve nihayet tarıhi ilandan ıtıbaren 15 
gün zarfında talik etmege mecburour
lar. 

9 - Fabrikalar bir balyadan eksik ol
mak üzere bir topa kadar muşterı tale
bini·· reddedemezler. Ancak ou takuır
de yukarıki Hatlara azami yuzde ıki 
zam yapabilirler. 

10 - Fabrikalar bütün memleket ve· 
ya muhtelif şehirler için inhısar halin
de bir veya bir kaç müşteriye satış hak· 
kı veremezler. 

11 - Fabrika iplik veya bez satışında 
müşteriyi kendi mamuliitlarından her
hangi birinden bir miktar almağa mec
bur edemezler. 

12 - Her pazartesi günü çıkacak ma
halli gazeteler ile tesbit edilen azami 
fiatları geçmemek şartile fabrikalar 
kendi satıf fiatlarını mahalli ve Anka
ra veya İstanbul gazetelerile ilan edip 
birer suretini iktısad vekaletine yolla
yacaklardır. 

tarafındaki hususi apartımanlara dik
kat ettiniz mi? 

Bay Dlidok bu husustaki mütale
asını şöyle anlattı: 

- Bunları bir inşaat şirketi top
tan mı yapmıştır? 

Artık son suale gelmiştik: "Dev
let mahallesini, yeni meclis binası da 
yapılarak, toplu bir abide olabilmek 
için bugünkü şekli ve boş sahalar dol
duktan sonraki mutasavver hali ile 
nasıl görüyor ve bu mahalle hakkın. 
da ne düşünüyorsunuz?,, 

Bu sual, yukarda kaydettiğimiz 

gibi, az çok alakadar oldukları işe 

taallfik ediyordu. 
Üç arkadaş da suale sarih cevab 

vermediler. Yalnız, bu mahalledeki 
binaların az çok biribirine benzedik
lerini ve fazla orijinal tarafları olma
dığını aralarından biri söyledi. 

Buna Bay Düdok şunu ilave etti: 
''Devlet mahallesinin heyeti umumi
yesinde ahenk vardır. 

Bay Tengbom'a dönüp onu ~had 
ederek: "Mesela Paris'te Rivolo cad
desini hatırlarsınız. Buradaki bina
larda da büyük bir orijinalite yoktur. 
Fakat hepsini birden tetkik edince 
onda abidevi iymar'ın (1) en güzel 
örneğini görürsünüz. Bu gibi toplu
luklarda dikkate alınacak mesele bir 
muvazene meselesidir. Hatta bütün 
mimariyi buna irca edebilirsiniz: Da
ima muvazene, daima ölçü ... 

Bay Hovard: 
- Buradaki i~imiz bittiği zaman 

tekrar görüşelim, dedi. O vakte ka
dar Ankarayı daha yakından görmüş 
oluruz. 

Ve sonra, onlar beni sorguya çek
tiler. Laiklik, kadın hürriyeti, demok
rasi, Tilrkiyede idare şekli, yaşayışı· 
mız hakkında uzun konuştuk. 

Misafirlerimizde hiç ummadıkla.. 
rını bulmuş adamlar hali vardı; ve 
belli ki memleketimiz hakkında eski, 
fakat çok eski bildikleri ile görerek 
ve dinliyerek öğrendikleri arasında 
büyük farklar bulmakla hayretlere 
düşüyor, hayran oluyorlardı. 

Avrupa mimarisinin üç değerli 

şahsiyetinden ikinci bir mülakat va
diyle ayrılırken biribirimizden mem
nunduk. - N. BAYDAR 

(1) Urbanisme monumental. 

Mesud bir nikôh 
töreni 

(Başı 1 inci sayfada) 

nan güzel bir büfede izaz edilmişler

dir. 
Dahiliye vekili ve Parti genel sekre

teri B. Şükrü Kayayı, cidden Ç>Ok iyi 

şekilde yetiştirdiği kızını ve değerli 
bir genç olan B. İlhan Savut'u tebrik 
ederiz. Genç evlilere kurdukları m.,;

ud yuvada uzun ömürler dileriz . 

Bn. Bisan Kaya ile B. İlhan $avut

un nikahlarından sonra orada bulunan

lar mesud bir lıidiseye daha iştirak et
mişlerdir. B. Şükrü Kaya ve Adliye ve

kili Şükrü Saraçoğlu, mürettib B. Feh
mi Alpas ve Bn. Hayriye Sonal'ın ni

kahlarında şahidlik yapmışlardır. 

Güzel bir tesadüf eseri ~.udur ki, 
vaktile Yenigün gazetesinde mürettib· 

lik eden B. Fehmi Alpas, o zaman B. 
Şükrü Kayanın emrinde çalışmış bu

lunmaktadır. 

Nigahtan sonra B. Şükrü Kaya, ga
zetecilikte emeği oıan mürcttib B. 

Fehmi Alpasla Bn. Hayriyeyi ve onla

rın aileleri erkS.nını kendi davetlisi 

telakki ederek büfeye davet etmiştir. 

B. Fehmi Alpasla refikasını tebrik 
ederiz. 

Dünkü törehden sonra B. Sükrü 
Kaya'nın ve B. Sükrü Saraçoğ

lunun nikahlarında şahid olarak 
bulundukları mürettib B. Fehmi 
Alpcu'la, Bayma Hayriye Son.al 

ı:: s p ~: ~:::::::::::::ı 
İstanbul muhtel iti 

yarın Ankara 
muhteliti il~ karşılaşıyor 

Sporcular ve sporsevenler arasın -
da günün en he'yecanlı mevzuu bu, 
(acaba İstanbul muhteliti mi, yoksa 
Ankara muhteliti mi) galib gelecek? 
Bu vadide yürütülecek tahminlere esas 
olan hadiseler malO.m: 

1 - Bükreş muhtelit takımının An
kara muhtelitine hem de üç beş golle 
mağlUbiyetine mukabil İstanbul muh
telitini mağlfıb edişi... 

2 - Ankarada futbolun geçen sene
ye nazaran nisbeten yüksek ve fatbol
cu adedinin çoğalması ve kuvvetli ele
manların ortaya çıkmaları. .. 

3 - Geçen sene en ileride gelen ta -• 
kımlara nazaran bu sene onları geride 
bırakacak anlaşnuş takımların ortaya 
çıkması ... 

4 - İst,nbul'da umumi futbol sevi
yesinin eski senelere nazaran daha dil· 
şük olmJ.st; ve saire ve saire .. 

Şu hale göre, acaba hangi takım ne
ticeyi lehine temin edebilecek? Bunu 
da kati olarak kestirmek mümkün de
ğil... Nihayet futbol oynıyanlar ve seyr 
edenler bilirler ki futbolda katt netice
yi aldıklarını zanneden takımlar son 
dakikalarda hem elde ettikleri neticeyi 
ve hem de galebeyi kaybetmişlerdir. 

Binaenaleyh, netice alan takımlar baş
Jadıkları maçın sonunu iyi getiren ta
kımlardır, demek daha doğru bir tabir
dir. 

Yani, nefes kabiliyeti fazla olan. 
şişmeyen, enerjisini kaybetmiyen, ma 
neviyatını bozmıyan, insicamını kayb 
etmiyen takımlar maçtn sonunu iyi ge
tiren takımlar demektir. 

l .~tanbul Mu hteliti 
ldmlerdeıı miirel<keb? 

Bütün bu düşüncelerden sonra tah· 
minlerimizi, takımların kadrosuna gö -
re şöyle yürütebiliriz: 

İstanbul muhtelit takımı kadrosu 
(Galatasaray, Fenerbahçe, Güneı, Ve
fa) dan teşekkül ettiği ve şu oyuncu -
!ardan ibaret bulunduğu öğrenilmiştir: 

Fenerbahçe - Naci, Esad, M. Re
şad, Ali Riza, Fikret, 

Oline ten - Cihad, Faruk, 
Murad, Muhterem, 

erh, 

Galatasaraydan - Salim, Necdet, 
Haşim, Bülend. 

Vefadan - Muhteıem. 
Şu kadroya nazaran İstanbulun çı

karacağı en kuvvetli takım soldan sağa 
doğru şöyle olabilir: 

Necdet, Faruk • Salim, M. Reıad • 
Esad • Muhterem, Fikret - Bülend • 
Melih - Ali Rıza • Naci. 

Hep genç ve atak §Ütör oyuncu -
!ardan terekküb eden tecrübeli bu ta
kıma karşı Ankara ne şekilde çıkacak? 
Henüz kadro malum olmadığına göre 
yapılan eksersizlerde ve son hafta maç
larda gördüğümüze nazaran ve Anka • 
rada tanınmış futbolcu arkadaşlardan 

edindiğimiz kanaate göre, Ankaranın 
bugün için en kuvvetli şeklinin şöyle 
olabileceğini tahmin ediyoruz. 

Fuad (Muhafız), Sabri (Harbiye), 
Enver (Ankara Gücü), Musa (Ankara 
~ücü), Hasan (Gençler birliği), Kad
n (Gençler birliği), Fethi (Ankara 
spor), Rıza (M. Gücü), lskender (An
kara spor), izzet (Harbiye), Şerif 
(Harbiye). 

Bu takım hiç şüphesiz Ankaranın 
çıkaracağı en kuvvetli ve ahenkli bir 
takımdır. Evvela takımın her bir ele
manı teknik bilgisi, seri ve nefes kabili 
yeti, enerji itibariyle mütecanis. Uç 
orta muhacim şütör, cenahları seri ve 
akıncı, santrhaf belki milli takımımızın 
yegane namzedi, cenah haflarr tecrübe
li ve kuvvetli, her iki bek de genç, 
kuvvetli ve seri, degajmanları yerinde 
ve görgülü, atak nefesli oyunculardan 
mürekkebtir. 

iki kuvvet karşı karşıy!ıl 
Şu halde iki muhtelit takımımızın 

hatlarını karşı karşıya mukayese eder
sek Ankara muhtcliti oyuncularının 
İstanbul oyuncuları ayarında olduğu • 
nu ancak İstanb~bn oyuncularını da
h.a tecrüboli bulduğu:nuzu kaydedebili
rız. 

Tecriibe hiç şübhe yok ki neticei 
katiye üzerine müessir olan bir mezi. 
yettir. Beklenmiyen yerde bir atak 
yapan ve kaş ile göz arasında isabetli 
bir şüt atan ve yerinde bulduğu fır
satlardan istifade ederek bu şiltlerin 
adedini tevali ettiren tecrübeli bir ta -
kım, mukabil tarafın sarf edeceği, gay
ret ve enerjiyi, hatta elde ettiği bir iki 
gol farkını bir kaç saniyede sıfıra in
direbilir, hem bu golleri telafi eder ve 
hem de galibiyet sayısı çıkarabilir. 

Şu halde Ankara muhtelitinin bu 
t~crübeli kardeşleri karşısında çok 
dıkkat ve itinalı oynamsı lazım gele
cektir. Yani gerek müdafaada ve ge
rek hücfimda görerek, her ihtimali dil
şünerek ölçlilü adım atacaktır, hücfim 

Ankara muhtelitinden lskendet 
(Ankara spor) 

Ankara muhtelitinden Yaşar 

(Ankara Gücü) 

lstanbul muhtelitinden M. Re~ad 
(Fenerbahçe) 

lstanbul muhtelitinden Haşim 
( GalatasaraJ) 

esnasında haflarla beklerin temll11 

kaybetmemesi, tabiye bakımından b•' 
ihtimali düşünerek yerlerini iyi muba" 
faza etmesine, muhacimlcrine ve hal,. 
saten şütör olan üç ortaya ve açıklar!" 
na fırsat vermiyecek şekilde oyuıııl 
idare etmesi lazım gelecektir. 

Netice ne olabilir? 
Bütün bu ahval ve şerait altında iıd 

takımımız da müsavi şerait altında o'/" 
nayacak demktir, o halde netice ne o• 
lab1lecektir? 

Gene katiyet ifade etmemekle bera
ber İstanbul muhteliti çim sahayı ya• 
dırgar ve nefes kabiliyetini kaybeder' 
se, ufak bir farkla neticeyi Ankara W 
hine kaydedebiliriz, Fakat ufak Jıit 
farkla 1 
Eğer İstanbul takımı çim sahaya ya• 

dırgamaz ve nefes kaybetmezse biri~~ 
devrede ve ilk anlarda fırsatlardan 11 

tifade edip de bir iki gol da çıkarı~ 
sonu getirmek şartiyle neticeyi biiY11 

bir farkla lehine kaydedebilir 1 
htanbul muhtelitini son zamanlar,~ 

göremediğimiz için kati hükm\ıJtluı. 
veremıyeceğiz. rakat birinci ihtıınal' 
daha kuvvetli görüyoruz. 

Gen~·lerdeıı lıakilii. 

Jutuol bekliyo,·u;;. 
Netice şu ve~a bu olsun, nihayet b•' 

iki takımımız da bizim öz ço~uklaJ''" 
mız, iftihar duydubumuz, itimad b •: 
ledigimiz genç sporcularımızdır. sek 
ledigimiz gaye, onların sportırıe"'t 
karşılaşmaları ve bize temiz, gi.i.ı'' 
zevkli bir oyun göstermeleridir. Sih•' 
yet Türkiyede futbol en kuvvetli ink•• 
şaf ettiği iki spor merkezimizin ° • 

la• 
yuncularını seyretmek ne zevkli 0 

caktır .. 

Neticeyi; kati hükmünü verecek O: 
lan zamana bırakıyoruz, biz yalnız ııa., 
kiki sportmence karşılaşma, terniı ~. 
güzel bir oyun, ve bize iyi bir gün y•, 
şatmalarını istiyoruz. Haydi çocukla 
bizim bu arzumuzu tahakkuk ettirıl'lf 
sizi görelim 1 Sizi candan alkı,ıayalııll 
ve ıelamlayalım 1 



Fransız hlkiyesl 

Ni,anh 
y aaıt: lflllll Rei~a~h _ 

gili çocu- sevinç ifadesi canlandı. Dud klan ni-
1'1için mi evıc:nnıediısı? Sev anıatabili- ,antısının ismini ınmlda~d~. Kan~lin 

~ · di bunu sana k' f iiz\inde gum? Ah, şun •-adar uzak bir ma- 1 .. ığında bel ı ton ne esını y 
ıar o - "" · · ·1 k nm. Bu hatıra . ad ta onların alilra- his etmek için iizerıne egı en genç I-

zinin yadigarı kıbene de~ilmişim sil>i n ben olduğumu anlamıyor, nihayet 
d . . san • . zı 

ar. ettıgı ın de ıolan çiçeklerın ver- eldig· ini sanıyordu. Çılgınca muhab
gelıyor ve ıçım . uyandıra- g . . 
d • . h ' .. den fasla bır FY bet kelimeleri mırıldanarak ellerımı 
ıgı uzun 

nı.1 or. . . ---..-lafclJm. Sevi- aldı, dudaklarına götürdü.. O~a baki-
v .zaman yırtnı Y~henb ııipıı- kati anlatmak, onu tekrar iatuaba at

yordum, sevıJiyord=~ açıldL Dütiiıı mak bana 0 an bir cinayet gibi görün
lan~ış.tık k~118~y.ade aubaYI olan ııi- dil. Ellerimi çekemedim. Yaşayacap. 
gen bırakıl · ·ttL Dul annemle .. 'd k li 

1 d cepheye 11 ka m temin ederek cesaret ve umı e -
şan ım a küçük tatra - · · 
beraber oturdugQIDWI k kuıbamrz meleri aarfettim. Onun ıçın hayatın 

l z kaldı ve · · d d" &abasında ya nı .. satllüına agra- bütün aaadeti bu dakikanın ıçın ey ı. 
çuıc geçmeden. d"'::ıer olurken bu Nipnlw ıeldiği, burada olduğu için 
tıı. Mrafdıa ~u~a~ ve sarıılat hasır- artık ölüme bile razı oluyordu. Saade-

l
h astahdaknel~~=~~cdeki aralyar~:~a~ın tinden bahseden ıözlerini dinledim. 
ıyor u . ..+n1ordu. y ütl& u- . . . . d d' . 
&ayısı gittikçe aA-~ Uiyordu, böylece Daha ılerı gıttım. Cevaıb a ver ım, 
ausi evlere yerle~e bir çok yaralılar nif&nlnnm hatırası bu zavallı çocuğa, 
b. . ede sıra111 1. b d · · ııı ızım ev yaııus vatanperver ı- son ve mesud acra ın evamı ıçın, ıa-
geldi. Onlara kalblerine ıladı • ı f e
ğin değil kadın vnı cep e-

a ef 'n~~m hatınaiyle do
de çarp.ı~ : .. ~ün ibtiraliyle bakıyor
lu kalbiıJllD . u iiıı aıanabilirdi, ve 
dum. O da bır g 1f b&kıJmumı is-

alıyken ııuı . 
onun yar .. kilere de aynı derece-
ti ordiytcJJl ote 

Y • • ötteriyordum. 
de ıtına g . Bu yaralılardan an-
Kısa k~ıy~or~e ehemiyetli bir rol 

cak biri hıkiyem bir delikanlı, i
opuyor. Bu, çok ~~ç öbüa infilikiyle 

dcta -~ tı ve yarasına 
Wğründen yaralanmlf arçuı vaziye
lllbebiyet veren. ballı~ p . Kur-

• . daha aill' bır bal koymUftU .. .. 
uaı ~ b 'liyorduk, ve bu tun 
tlllaınıyacagını ı aca - ı son bir ka& 
dikkatimizle y~Y 'ka:U as iltirabla 
pü kabil oldugu duk Aile-

. . . tanine ça1ı91yor . 
pçırmesuu d .. f 0 da ıneaılekc
a yoktu; tuhaf teea u , tı bu itihar-

tiade ~ir ni9an!:r=~~a bir eh~-
Ja benım nuar Biı:e onun reunı
miyet kaADJYOrdu.d • bir kaç mektu
ııi. ihtimamla sakla ıgı idn ya-

. yalnıı: onun ~ 
bunu göeterdı, ve ı-fa da.ha onu · .:uı· i bir uÇ pmak ıste1.1& ın .'. d ""lürae gözle-
dUnya göziyle gorıne en od 

. . . i .sı.u1Uyor u. 
ıi açık gıdecegın ıw7• ub udı. ce-

Annem genç kıza ıııekt y ... _ı. .. iki 
'k' gün eonra oa&

Yab gelmeden ı ~ ' ikinci bir ınek
..n .. ge~ti Daha ısrarlı . ı-.. ...... ~ . diaıis emuı p--
tub gönderdik. K~ 1ı,ıyorduk-
dığmm halde onu ıkna~~ta aefer-
0 brışıklık z.,.nlann olcular bile 
len muntazam deıtl ' Y • fakat, 
ekserıya yollarda kalı>;°ıar!::.ııydL 
muhakkak gen~ im yo nra çıkıp ıele
Yarın, yahud bıru '° 
cekti. . d ı-ivordu. E1ı:-

Likin humma zıya e -r-~ Jdediii 
9eriya buhran içinde, yaralı. ~- da.:wt.. 

d • nu onu gor u•-
kızm sesini. duy ug~ hakikati öğrc-
nii vehmedıyordu.. e bbe 

0 
kadar a

n nce d~Uğii inkieU -1.. • uı' ,..,.. · alıp getirmca ıç 
.zab v riyordu ki . t gitmeyi dü· 
genç kızın yanınDoka bızza beni fikrimden 
tünü yordum. tor 
vaz geçirdi : kf&ID gelmesi 11-

- GeleceklC bu a cak 
zun. Yarın çok geç ola mı:u dyadeJq-

Filhakilı:a. gece, bum bekli-
bi a.ı evel hastayı 

ti. lafaktmı r bitkin bir hale 
yen Ye yorgunlu~ ...-+im Gözle-

. ruıe &"'11-· 
gelen anncaıuı ye . d . ve yavaş yavaş, 
rini bana doğru çevı.r ~kışlarında bir 
m.W>bem, mütebayyır 

du. 
Yalım aakin değil, yalnu mlltelel· 

li delil. meaud ölecekti. Tee.artlm
den, ona tebemflm etmek, oaunla ko

ıwpbilmek için., yqlarmu ancak -
tedebiliyonam. Ve o ıfislflkle bir ko
lunu belime dolamı9tı; beni çekiyor, 
bqımı rüzüne doğnı eğiyordu. Ni.-n
lıaml IOD bir defa lpmek istlyqrda. Bu 
arzuyu reddetmek fikri bir an bile ha· 
tınma gelmemişti. beni kaplayan mer
hamet. ,efut, büyWdiit hisleri içinde 
bu arzuyu reddedemezdim. 

Dudaklarmm birlq.ti. Arkadan ka

pı açıldı. AmımWı geldiğini san ede
rek Jwıuldanmıyor, lcıonu9mam.uı isin 
elimle işaret ediyordum. Dudaklarımu 
artık ıynlıyordu. Yaralı, aoicun .yü
zünde rüya gören bir çocuğun safıye
tiyle, ;avqça eon oefeaini veriyordu. 
ve ayni anda ben odada annemden baf
ka birinin mevcudiyetini farkederkaı 
ac:ı bii aea - hali bu MI ku1akJanmdua 
gitmez - : . 

- Ah. çok iyi ı dedi, çok iyı 1 . 
Döndüm. Ni,anlım, korkunç bır~ 

le karfUDCiaydı· Bmeyi ~~. 
ölUniln aon kelimeleri l§ıtmi~tı. Ben 
ha kırdım, sonra etrafımda bütün eı-

y ditünll bia ettim. Alabımuı 
yarım !:andır aariettlll kunet, .on 
uuıı nihıiiıı yorpnluP. ric:ud bul
bir kaÇ •-::-rdii -üın mUtbit ,aphe beni 
ctuıunu 10 g 

. . bayıllDıfl!!IL 
esmıfU ~ ldiiim .uman aipnlnn 

JtendilDC p bofua& ODU iJma Ç&• 

ptanifti. AoDeaıbil ,bakilratteD --
ııpmttı; OIM:'° e Bidlıı tafailltı 
miyle blberı yoktU-aaacaı dt barebd
dbılediıktell aonra dl, maeleJı 
ıni doln' buldu ve:~ tirli hare
aıılattı •e o .uiye ..L.. ..... bir merbamet
ket etmen1A ne koP"-s 

aislik o~~ ...ı. bilmiyorum 
Mektub eluıe 5"'s·-ma)Ltul dlftlll-

bir ay sonra Pate1':dl keodi'D' Kaba 
ntı haber aldık. 1' difordam, ft 

mahaus mu aliale ~ bir JdD" il 
hakkımda -?n d~Kim bilir be1ld ele 
net biMi 1111 oldu -..; affederek ve 

ktubulDU almıt ve _. ld 
me .. tür Eier böyle o uysa 
severek obDiif ıdc k ki yanında be
daha fena. Muba-• f~L.ı 111-. aJ.uak oa.a IOll ne __.. 
mm yerimi dl .... Jt biri butuıunamıt
tlrabaıı: ver re-
tır. -

NÖBETÇl ECZANBLBR 
Puar : İıtaabal ecaua..ı 
Puarteal Merkes • 
Salı Aabn. • 
Çarıamba Yeni ve Cobeci ec:nnelori 
Perşembe ; Hallıc •• Sak&r7a • 
Cuma : Eıe ec.aaesi 
Cumartesi Sebat ve Yenitehlr euuıeleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartal 
lS.00 
14.45 
11.45 
21.00 

Puar 
11.00 
ls.oo 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi cinlerinden bapa 
ı! A L K sinemaamda berlfln halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme giırileri: Puarteai ve Cama 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: 1521. - Telefon mfiracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şebirleraruı: 2S41 -
2342. - Elektrik ve Havapaı Arın Me
murlugu: 1846. - Mesajeri $ebir Anba
rı: 3705. - Tabi Telefon DWIUll"&ları: 
Zıncırlicami civan: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civarı: 28011, S259. - Yeni
şehir, Havıızbqı Bislm tabi: 2W -
Havuzbaşı: Birlik tabi: ZSSS - Çanları 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN İ l k ve 8 on 
SEFERLERİ 

Sabah 
ı 1k 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dcre'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulu. il. na 

Uluı 11. dan Keçiören'• 
Keçiörerı'dm Ulaa il. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'terı Ulaa il. na 

Uluı il. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulaa il. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

ıef er 
6.4S 
7.15 

7.25 
7.10 

uo 
8.00 

6.00 
6.SO 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

S. puar'ndaa AkldSprü'ye 6.30 
Akköprü'dcn S. puan'na 

Ulaa 11: dan Yeııiıebir'e 7.00 
Yeniıebir'den Ulus M. na 

Akwuı 
Son 

aef er 
2J.OO 
2J.20 

23.30 
2S.30 

20.00 
20.SO 

aı.oo 
21.SO 

20.JO 
21.00 

20.30 
20.SO 

17.15 

7.15 
11.45 

7.10 

YeniıcJıtr, latuyon •• Bakanlıklara 
ber aaatı bet pcc muata&am lef•ler 
nrdır. Puar sünleri ilk seferler 
birer ıaat ııonra baılar. 
Akıamlan Uluı meydanından Yeni

tebir'e ve Yeniıehir'den Ulaa meydanına 
pdecek otobüalerin banket uatleri. aine
malarm datı1ıt uatlorine tlbidlr. 

POSTA SAATLERİ 
Posta aut 19 a kadar İstanbal cihetine 
mektııb kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAA TLERt 
Haydarpapya : Her sabah 8.20. Her 

Samsun lııattma 

akşam 19.15 ve 19.45 
de (ulı, periembe, CU• ·----T-....-.. 

: Hercün 9.35 (J[ayae
rl. Sıvaa, Amu)ra ba 
bat üzerindedir). 

Diyarbabr •ttı ı Rerciin 
Zonpldalı: hattı : • 
Kınlrblqe ~ • 

9.40 
15.00 
il.Ol 

GONLOIC.: 

Arabi - ısscs 
19 Zilbde 

S. D. 
OilMt 7 19 

Rumi- ıssı 
İJdadlrAımal 

S. D. 
Alrtam ıt 11 

· Eskitehir: 
Elektrik Türk Anonim 

Şirketi Dlrektörlüğiinden 

Şirkedmizin münhal hu
IUIUUl elektrik ve m•kine 
uıüheadiılijiııe talip olan 
lann diploma ve sair evra
kı müsbltelerinin mretl 
musa.ddakası ve bir adet 
r otoğraflarma ilişik teklif 
mektuplariyle direktörlü
ğümüze müracaat eyleme
leri lüzumu ilin olunur. 
1-4-0S Direktörlük 

Uzakşarktaki harbin 
yayllma ihtimalleri 

1 Noye Fraye Pr.wJ.n: 1 
Japonlar ,Çindekt hareketleriyle 

coğrafya bakımından bıtihdaf ettik
leri gayeye eriştiler. Japonya, Amur 
ile Hoangha ara1mdaki muazzam 
köprü başlarını tuttu. Başşehir ile 
Çin ticaretinin ıiklet merkezini teşkil 
eden en bilyllk phri de eline geçirdi 
ki, bu yerler, ona, Çin ve Rusyaya 
karşı belli b&flı bir hareket serbesti. 
sini temin etmekte ve bam madde de
poluğu vazifesini görmektedir. Bü
tün bunları, o, pek u kuvvet sarfiyle 
başarmıştır; çünkü, Çan-Kay-Şek hü
kumetine yardım eden Sovyetler Bir
liğinin takındığı vuzuhsuz tavur ve 
garbli dostlariyle devamlı bir şekil 
alan anlatmuhk, onu, Mançuriye, 
Moğoliıtan ve anı vatanda büyük öl
çüde yedek kuvvetler hazır bulundur· 

fe davet edildiği saatte hiç bir kim
senin unutmaması lbnn gelen 9ey bu 
dur. Fakat, parlamentonun iç barışı 
bUtUn sahalarda Fransız nb:amını ve 
mim emniyetini dütUnerek karar ve
ceğinden eminiz." 

iş parlamentoya kaldı 

Maten ıueteıi yazıyor : 
"Teknik ve idari plan üzerinde cid

di bir organizasyon iti yapıldı. Şim. 
di it parlementodaki milcadeleyi ka
.zanma.kta kalıyor. Ancak hükQmet 
partileri arasında her türlü rekabetin 
üstünde bir birlik ve karıılıklı anla
yıştır ki şimdi devamlı neticeler elde 
edilmesine imkan verebilecektir." 

Formüllerin değeri 
mak zorunda bırakmaktadır. 

h l d över gazeteli yuıyor : Çan-Kay-Şek'in, ıul şart arını re • 
detmesi üzerine, harbm ne kadar de. "Formüller, bilbusa bunları tatbik 
vam edeceii artık malum değildir. edenlerin değeri niıbetinde değerli 
İmparatorluk ŞQruının 1914 den olur. Şimdiki formül de, halk toplan

beri ilk defa toplanmıt olması vaziye- tııı partileri arasında çıkan sui tefeh-
h.Umler, milsavi bir hüınU niyet ve 

tin çok ciddi olduğuna bir delildir. hem memleket temennilerinin hem de 
Bu da, Atlas denizindeki geopolitik . . . 
-...ı ı... -"' dan lak ı d ahval ve şeraıtın takdirınde müuvi 
Ya&1.yetaııııı 7-ın a • a ı ır. ed.ld'ğ. 

İleride ılklet merkeainin harb cep· bir anlayıf uyesinde izale 1 1 1 

hıcaisıde kalıp kalmıyacağı yahud bu- niıbette muvaffak olacaktır." 

nun ekonomik cepheye nakledilip e- Halk cephesinin kuvveti 
dilmiyecefi meeeleai ayrı bir davadır. 
Ancak, hasımlık vuiyetinin devamı, Poplller gazetesinde B. Bidu yazı-
ber halde, dünya barbında olduğu yor : 
gibi, anlapnulık ihtimallerini çoğalt- "Memlekette halk cepheıl daima di-
maktadır. rl ve kuvvetlldir. Buna binaen geçir-

Sovyetler Birliii harb başlıyalı· diğimiz zor hal ve ,artlar içinde, halk 
danberi, Uzak Şarktaki orduıiyle Av- cephesi ıiyasl ıiıtemlni tahrlb edebi
rupadaki orduıu uumdaki irtibatı lecek her 'eyden sakınmak icab et
mllh etmeğe uğra9ıyor. Mançuriya aı- miştir. İşte hilkQmetin halk toplantı
nmndaki münakale ve tahkim işle- sına mensub bir parti tarafından teş
rinden başka, Sovyetler, yakın zaman- kiline sosyalist partisi tarafından g~s. 
l8da battba ......_. 8ıtim•••nı. J•· tenin mlnlaeret:ln •bebl bladur. 
ponya adalarma brfr yapılacak olan •• ti .. 
aldm'ta, hareket noktası vazifesini Komunis ere gore 
&Grecek olan Prtmorjeye haaretmelc.. Komilniıt Umanite pzeteli yuı-
tedir. Vladivoetak çok kuvvetli bir yor : 
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kaydetmektedir. 
Niyuz Kronik!, yeni hükfimetin an

cak Fransız milletinin ekseriyeti ta

rafından gösterilen arzuya uyduğu 
.e halle cephesi umdcaini idame etti· 
ği takdirde i' bafmdı kalabilece~nl 
yazıyor. 

Almanya 
Alman - yugoslav basm 

anlaşması 

Berlin gazeteleri Almanya • Yul(Ol
lavya basın mukavelesi hakkında tef· 
sirlerde bulunmaktadırlar. 

Fölkişer Beobahter gazetesi yazı· 
yor : 

"Mukavelenin en mühim noktaaı, 

matbuatm bathca vuifeainin, dipr 
milletin hayati icablarını idrak old\l

ğu kanaatindedir." 

Berliner Börsen Saytung, demokra· 
tik bükUınetlerin konıtitüsyonel za

aflarını inkar etmiyor ve fakat daha 
dar bir çerçeve içinde matbuatın nw
bi bir idaresinin mümkün olması icab 
edeceğini, ancak bunun için mesul 
devlet adamlarının inzibatsız matbua
tın şimdiye kadar dünyanın karıttı· 
rılmaaında ne rol oynadığmı ve buna 
mukabil milletler arasında bir antant 
aleti olarak da ne kadar ehıcmiyet ka
zanabileceğini takdir ve teslim etme
leri li%mı gelecefini kaydediyor. 

Yıaoslavya 
Berlln temaslan 

Stıoyadinovlç'in Berlln ıeyahatl hak· 
knıda tefılrlerde bulunan Samuprava 
gazetesi bq makalesinde Stoyadino
viç'e alman hükümet merkezinde göı· 

terilen heyecanh ve hararetli hüsnll 

kabul hakikt bir d08t olmak ve it bir
Hlf ,apanılc ıullnm w-w,me yardım 
etmek lstiyen yugoelav ve alman mil· 
letlerinin bu temayüllerinin tam bir l· 
fadeei olduğunu yazmaktadır. 

Yuıoslav sulbçuluğu tekilde tahkim edilmlt olup, gerek "Şotau.'ııı te,kil ettiil hQ.kQmet 
clenlscUUr, ..,.._ taktik ve teknik memlekedıı beklediji hilkOmet dejil-
babmmda clealAltı ft bava kuvvet- d1r. ÇaJIJU Jdltltler halk c:epheaiııia Fon Noyrath tarafından Berlin'de 
teri için çok büyük bir UıtUnlllk ar- baki kalmaaını iıtiyorlar ve böyle o- refine verilen siyafette bir nutuk 
ı:etmektedlr. lacaktır. Bu kiltleler halk cepheaini f4I • ba-ı....ı. Samu 

Japoalana Al7• tıoprüJanaıdaki tam teman eden bir hUkOmet latlyor- aljyliyen YugOlllavya ıru-am. • 
onlalarr mna vatanla olen denls lıti- lar ve buna da malik olacaklardır." prava guetecinln yudıtma ıöre, Yu· 
batma dayammktadu: .-felerln goslavyanın biltUn gayret ve faali ye• 
bü)"ilklliğü ve Japonların bu sahada llllJI tinin yeglne hedefi sulh oldufuna a-
üıtUn bir vaziyette olu9ları dolayı: .... 1r 8Ö lemiftir. 
ıiyle, bu irtibatın boı:ulmuı lhtlmalı ~ça Y 
yoktur. Ancak, Sovyet bava donanma- Yugoalavyanm büyük bir dikkatle 
ıı. Japon adalanna kup daha el•e- "Şo&aıı kabinesi 909yaJistlerln kendi menfaatlerini müdafaa ettiğini, 
rl9U bir vaziyettedir. Ru• bombardı- esiri midir'' fakat ayni prenıiple hareket eden bil· 
man tayyareleri Tokyo, Kobe ve Osa- b il diğ d 
kaya gidip plebllecek blr kudrettedir- ''Popolo di Roma" &ueteainiıı Pa- tün komtularının v~ Ut n e~ ev· 
1 Ah,fBp oluı Japon tehirlerinln riı muhabiri, yeni Şotan kabineei hak· !etlerin menfaatlerıni de pek iyı tak• 
~bardnnanı çok btlyilk tehlikeler kmda diyor ki : dir ettiğini lllw eylemektedir. 

yaratabilir. "Muhakkak olan bütün hUmil niye---------------
Fransa 

Şotan kabinesi itimad 
reyi alacak mı! 

Gazeteler bütün tefairlerlni Şotan 
kabinesine tahılı ediyorlar. 

Jurnal &ueteal yazıyor : 
"Şotan kablneal, her iki mecllate 

tine rajmen. Şotan kabineei, 101ya
llltlerin alrl olarak dotmuftm· B
fer merkez ve saf cenah bndl .-.ı
faatleriui müdrik olsalar, yeni kabi
neniıı etrafıııda milteeaniı bir ıutet. 

Çapraz kelimeler 

te toptanmakta bir dakika pcilmıeı- 1 
ler. Fakat acaba ut cenah partileri ı.:....::..ı.::+::+~t-:=-+=+...;;. 

111111111111111111111111111111111111111. de. ~atıftırma ve kalkınma vazifesini 
~ : ifa ıçin kendlalne Jlzım olan tepik 

rejimin mUaudeai nilbetiııde altı ay
danbcri memlekete ettiii hizmetleri 
dUtünerek, bqiloldl batnkil aleyhi
ne yaptıkları tlddetli ııeçim mücade
lesini wıutabilecekltr mi l" s T C Merke• 5 ve !timadı buıaeatmdan emin olabı-= • • Aı _ lir. : ba k nda : Epok gueteainde d6 ltlrlW• yazı. 

E n GSI n Eyor: -: : -ılO~met ele lyl taraflar mevcuc1 
S Bay Mustafa Fahri adına i olduğu pi bir çok k8ttl taraflar da 
S yazdı D. Bllllfmdan birlik i var. Kendlılne devamlı bir eberlyet 
: 22361 N b Bankamıs : teminine beyhude yer~ çal19acaktır. 
! 0 • : Kabinenin 118 radikalden ve 50 kadar 
5 aksiyonu k.aybedlldiifn - § cumhuriyetçi eoayalll'tten mUrekkeb 
5 den artık hilkmtl kalmadı- : olan parlamenter eeuı mecU.ln içte 
S jı ve sahibine bqka nu- e birini temall etmektedir. 

§ maralı yeni bir &enet veri- i Sağa mı, 110la mı? 

lnglltere 
Londra ıar.etelerl Ye 

Şotan kabineıl 

Fransız buhranının hallini memnu
niyetle btfdayan pııtelır B. lo
tuı'a olan ıempatllerlnl teyid etaıek· 
tıedirler. 

= Jereiihlldirilir. 1-402 = 
- --e- -~ ••••••• 11111111111111111111111111111111"' 

Ekseri gazeteler, yeni kabineye mu
mfakiyet temenni .. lotan'm azim
Jrar dnrmarak pqrammı tatbik e

Xabine aai taraftan rey aramak iı- deceiial tlmld ediyorlar. 
tene. 101yal tuyikle. umumt grevle DeyU Telrraf and Momlng Poat 
karfıla,acaktır. Sol taraftan rey arar· pzeteal yul)'Or : 

Dr. Kemal Ancan 

, 
Dünkü çapru kelimelerin 

halleclilmiı tekli 

2 1--+--+--+--+--ı 
'1--+--+--~ 
4.,_+--+--
5 

sa, hududauz bir pntajla kar9ılqa- "Franunaı. hal ve prtlann istedi
caktır. Kendlıine, seçim reformunu il kuvvetli ve mUatıekar bir hük<Une. 
kabul ettirecek mecliıl dafıtmuı flk- te malik olmalı arzu ediliyor ve bu 

Cilt. Saç vo ZWıroYl Hutalıkları rl telkin edltmektedir. Pakat, ftnan- tecrltbenin neticeleri endite ile bek-
MUtehaaıaı 181 buhranın tam lçlnde meclis dalı· leniyor. Bununla beraber, ltimad ye-

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa · tılablllr mi ve memleket, \herine harb rtııdedir. Framanın biltlln partilerini 
Sold1n safa, yukarıdan •ı•lıya IZMIR~ 

..... .....-u 
20 ag•tos 20 .,1111 

t938 ~7041 

bık Bqmuavinl ve Berlln Uni- tehlikesi dikilirken, ıeçlm kavgaıı toplayan bir kabinenin tıetkili akim 

Me .... ,, a..vnrU.Z verıitesi (CbaritE) sabık muavinı içine atılabilir mi ?" 1ra1tmf olmakla beraber, ıoldan aata 
•- .. ,- · · eflrlnn lllzUmhı bir blrllle doiru cit· 

ı- Çanalrkalede bir kabramanlık ııahnlll 
2· !nııan oll - V illJtet 
3- Nezaketli - Faula 

Gueteınuin reaim ve yaz!_a:!~ıv 1bı1.: Her ıttn saat ıe dan ıonra ATA· Her pyden ön~ iç barq tlli qiklrdır." 
ecek Jiaaıı " u-~ı 0 TURK Bulnn Ati Numl apar- • 

lerial pcebil ihtiyaç vardır. Bu itler- tımanı 7 lfo. la dalncle baltala· Ero Nuvel yuıyor: Deyli Meli, yeni bllldbnet iç.ın mu. 
lir bir bay&D~lbl olan ~-:ı. edı"lecek- kab L- .. .ı:a6, ''Frananm mulaıc1deratı mevsuuba· ftf fakiyet temenniıinde bulunduktan '"- rmı W. uwt1•111'f'11'. ~ t __ .... : L _, __ 

de tecrübe tJ1us ueteC yazı kıı- llll••••••••••I hlatlr. ıte bu buhnmm ene.l glntl --. Framayı kunetl.-artce& -
tir. bteldUerin 1 & w parlamentomuı lııuarlarmı ftnM- blrllll bapnnala mawffalr olacalım 

b-.,::aaldcrlldm• -··-
4- Emreden • içine bir ..,. konan nesne 
5- Bil7iik bir ıimal babıı - Oja boyaallllll 

ea1r1 .. ı.n. 
6o Kırmızı - Damarlarımızda dolapn 
7- Hücum - Dı 
1- Arnandlaian metkui - Sarp 
t- GIUtrdo blllanan acık renkli bir ı.1* 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

Madde 283 - Değirmenlerin her ta
rafı bol gündüz ışığiyle aydınlatıla

cak ve kafi de1:ecede hava temizleme 
tertibatını havi olacaktır. 

Madde 284 - Değirmenlerde tozun 
önüne geçecek tertibat yapılacak ve bü 
tün süprüntü ve saire gibi fazlalıklar 
hususi kaplar içinde toplanacaktır. 

Madde 285 - İşçiler için değirmenle 
doğrudan doğruya alakası olmıyan 
ve si hl şartları haiz bulunan soyunma, 
oturma, yatma, kalkma ve yıkanma yer 
leri ve haliilar bulunacaktır. 

Unlar 
Madde 286 - Çeşni halitasiyle yapı

lacak ekmek, franccla ve bunlara ben
zer şeylerde kullanılacak unların hi
kemi ve kimyevi vasıfları belediyece 
tayin ve tesbit edilecektir. 

Fırınlar 
Madde 287 - Yeniden yapılacak fı

rınlar belediyece tesbit edilecek nu
muneye uygun olarak yapılacaktır. 

Bunların umumi surette haiz olmaları 
lhımgelen fenni ve sihi şartlar şun

lardır. 
a) Fırınlar müstakil kargir bina ha

linde ve sırf fırın olarak yapılmış ola
caktır. 

b) Gündüz enaz (5000) kilo ekmek 
çıkarabilecek kabiliyette bulunacak
tır. 

c) Unların anbara boşaltılması, e .. 
lenmesi, hamur yapılması, hamurun 
kelimesi gibi işler müteharrik ve miha
nikl vasıtalarla olacaktır. 

d) Ekmeğin yapılmasına mahsus 
başka başka işlerin hepsi birbirinden 
ayrı yerlerde yapılacak ve bu yerler 
bol ışık ve hava alabilecek surette in -
§a edilmiş bulunacaktır. 

Madde 288 - Bugünkü fırınlar beş 
sene içinde yu· ırıdaki fenni ve sihi 
ıartlara göre değiŞ:tirilecektir. 'Güzel
leştirilecektir. O vakte kadar bunlar
dan aranılacak şartlarla alelumum fı
rınların her zaman uyacakları hüküm
ler aşağıda gösterilmiştir. 

ı - Fırınların her tarafının zemini 
her vakit kolayca yıkanabilecek şekil
de su geçmez bir n;ıaddeden kiirgir ola
rak yapılacaktır. Ve buralarda mecra
ya bağlı ıskara ve sifonlu delikler bu
lunacaktır. 

2 - Fırınların her tarafı bol gündüz 
ışığiyle aydınlatılacak veçhile kafi 
mi kdarda ve genişlikte pencereler ola
cak ve bu pencerelerin dış kısımları in
ce tellerle kaplanmış bulunacaktır. 
Pencerelerin üst tarafına veya diğer 
münasip yerlerine hava tazelemeğe 
mahsus rertibat yapılacaktır. 

3 - Fırının her tarafı senede iki de
fa badana edilecektir. 

4 - Fırının içinde oturmak, büyük 
ve küçük her ne cinsten olursa olsun 
hayvan bulundurmak yasaktır. 

5 - İşçiler için fırınla doğrudan 
doğruya alakası olmıyacak surette ay
rıca oturacak, yatacak yerler yapılacak 
ve bunlar ışık ve temizlik şartlarını ha
vi olacaktır. Abdesthaneler de mazbut 
ve sifonlu olmak şartile yalnız bu kı
sımda yapılacaktır. 

6 - Fırının, nakil işlerinde kullanı
lacak hayvanlara mahsus yerleri, fı
rı nJ..ın epeyce ayrı bulunacaktır. 

7 - _Fırınlara mahsus odunluk· ve 
kömürlük ayrı yerde bulunacaktır. 

8 - Sinek, hamam böceği, fare ve
saire gibi şeylerin bulunmamasına dik
kat edilecektir. Bunun için, icap eder
se hususi aletler, kağıtlar ve ilaçlar 
kullanılacaktır. 

9 - Süprüntüler kapalı madeni kap
lar içine konulacaktır. 

10 - Fırın içinde şehir suyu bulu
nacaktır. 

11 - Her ne fırını olursa olsun, sa
bit tezgah yasaktır. Tezgah yerine bir 
metre yüksekliğinde ve bir buçuk met-

re uzunluğunda üzeri çinko bir küçük 
kaplı ve demir ayaklar üzerine müs
tenid yukarıya kalkabilir bir masa ko
nulacaktır. 

12 - Ekmek konulan ve satış yapı

lan yerlerin dışarıya bakan tarafları ca 
mekanla örtülü olacaktır. 

13 - Un çuvalları hava cereyanına 
karşı bir yerde ve demir askı üzeri
ne toplanacaktır. Çuvalları yerlere ve
ya hamur satıhları yanma koymak ya
saktır. 

14 - Harman yeri zeminden yarım 
metre yüksek ve her tarafı gezinti ye
riyle çevrilmiş bir havuz şeklinde ola
cak ve içerisi cil§lı ve deliksiz bir mad
de ile döşenmiş bulunacaktır. Harman 
yapan işçiler buraya girmeyip etrafın
daki gezinti yerlerinde dolaşarak kü
rekle iş göreceklerdir. 

15 - Hamur teknesi meşe veya kes
tane gibi sert ağaçlardan yapılmış ola
cak ve unlar bu teknelere ya hususi ka
nallar vasıtasiyle veya içi sırlı çinko 
kaplarla boşatılacaktır. 

16 - Hamur halinde ekmek konulan 
tahtalar veya pasa denilen çukur ke
narlı tahtalar veya pasa bezleri hamur
luğun münasib bir yerinde daima te
miz ve beyaz bir örtü ile örtülü bulu
nacaktır. 

17-Ekmek nakline mahsus olan şey
ler fırında temiz ve yüksekçe bir yer
de bulundurulacaktır. 

18 - Ekmek küreği, gelberi, çatal, 
ateş küreği ve saire kabilinden olan 
aıat ve edevat temiz hususi bir yerde 
bulundurulacaktır. 

19 - Fırınlarda çalışacak işçilerin 
sihat cüzdanları bulunacak ve işçiler 

her üç ayda bir sıhi muayenelerden 
geçeceklerdir. 

20 - İşçiler iş başında hususi iş el
bisesi ve takkesi giyeceklerdir. Hamur 
karlar çalışırlarken ayrıca bir önlük 
takacaklardır. 

21 - Hamur teknesine verilen unlar 
mutlaka elenmiş olacaktır. 

22 - El ve ayakla hamur yuğurmak 
yasaktır. Bunun için behemahal yu
ğurma makineleri kullanılacaktır. 

23 - Elle veya kuvvei muharrike ile 
hareket ettirilen eleyici ve kesici ma
kinalar kullanılacaktır. 

Eıkmekler 

(Bu ta:birde francalalar da 
dahildir) . 

Madde 289 - Her fırıncı mürettep 
olan ekmeği her gün noksansız olarak 
pişirip çıkarmağa mecburdur. 

Madde 290 - Her fırın ancak ken
dine mahsus ekmeği çıkarabilir. Ve fı
rında ancak o ekmeğe mahsu6 olan unu 
bulundurabilir. 

Baslca cins ve nevi ekmek çıkarmak >. 
ve o cins ve nevilere maheu6 unları 
fırınlarda bulundurmak yasaktır. 

Madde 291 - Ekmekler için aranı· 

lacak vasıflar ve şartlar şunlardır. : 

1 - Daimi surette bira mayası kul
lanmıyan fırınların hamur mayalarını 
sık sık bira mayasiyle yenilemeleri 
şart olup ekmeğe ekşilik, fena koku ve 
gayri tabii bir manzara veren mayala
rın kullanılması yasaktır. 

(Sonu var) 

Zayiler 
Zayi - Para cüzdanrmı kaybettim. 

Her kim buldu ise derununda bulunan 
(12 lira bulana ait olmak üzere) nüfus 
kiiğıdı, askerlik tezkeresi, halk mektep 
şehadetnamesini insaniyet namına Na -
fıa Vekaleti Demiryollar inşaat daire· 
sinde odacı Hamdiye göndermesini ri -
ca ederim. Doğum 325 Çankırmın Du
manlı köyünden Şakir O. Ömer. 1-388 

Arar Dersaneleri 
Kuruluşu : 1929 

Yeni hru arkası Yeni Ha marn Apartımanı Kat 2 
Telefon : 3714 Po5ta Kutusu : 277 

Arar lisan okulu 
Almanca, Fransızca, İngilizce 

Ecnebilere Türkçe 

Kllrsların envaı Sabah Akşam 

·.faıebe kuru 8-ll 4- 6 
Memurlar 

" 
8- 9 5- 8 

Zabitan 5- 8 
Aile 9-11 2- 5 
Tüccaran 

" 
8-10 

Tezgfilıtaran,. 8-10 

Hergün 14 saat devam ede
cek olan kurlar istisnasız her
kesin devamına imkan bıraka
cak geniş teşkiliita maliktir. 

Daktilo kursu 
Remington, İdeal, Torpedo, 

Oontinantal, Royal, Kappel, 
Hesap ve Teksir makineleri ü
zerinde amelt ve nazari ders. 

Daktilo kursunun yıllık 
programı 

Devre Başhyacağı ta. Biteceği ta. 

43 1-Şubat-938 31-Mart-938 
44 1-Nisan-938 31-Mayıs-938 
45 l-Haziran-938 31-Temmuz-938 
46 l-Ağustos-938 30-Ey!Ql-938 
47 1-İlkte!'jdn-938 30-Sonteşrin-938 
48 l-İlkkinun-938 31-Sonkinun-938 

KURS İKİ AYDA DİPLOMA VERİR. 

Stenografi dersleri: 1. Nisan. ı. İlkteyin olmak üzere senede 
iki devre mezun verir. 1-363 

ULUS 

Vilôyetler 
Otobüs alınacak 

lzmir Belediyeainden ı 
ı - Belediye tarafından işletilecek 

"4" veya "6" silindirli tam dizel motör
lü 24 kişilik oturma yıerli ve on ikıi kişi 
ayakta duracak sahanlıklı ve 'ehir iç,i 
yollarında çalıpn tiplerden olmak ü
zere 10 adet komple trarnbüa tipinde 
otobüa kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni 
gümrük, muamele, belediye, tahliye, 
kordon, ve istihlak resim ve ücretleri 
belediyeye aid olmak üzere İzmir bele
diyesinin Alsancaktaki otobüa gara
jınde teslimi f11rtİle sekiz bin bet yüz 
liradır. Hepsinin bedeli (85,000) lira
dır. 

3 - Mali ve fenni şartnameleri posta 
bedeli hariç dört lira yirmi beş kuruş 
bedel mukabilinde İzmir belediJ'C1'i 
makine ve elektrik mühendisliğinden 
tedarik edfür. Taşradan istiyenler 
şartname ve poeta ücretini 1"'9in gön
dermelidirler. 

4 - İhale 8 şubat 938 salı günü saat 
on altıda İzmir belediyesi daimi encü
menince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 6375 liradır. 
6 - Nakden verilecek teminat akçe

si ihale tarihinden asgari bir gün eve! 
belediyeden alınacak fiş mukabilinde 
İş bankasına yatırılacaktır. 

7 - Teklif yapacak firmanın oto
büsler hakkındaki şartnamede yazılı 
maddeler ile birlikte bilUmum kataloğ 
ve teknik resimlerle broşür plan ve i
zahnameleri ve yedek parça katalo
ğunu ve fiat lktemini vermesi mocbu· 
ridir. 

8 - İ§tirak için 2490 sayılı kanunun 
tarifi dairesinde ihzar edilmiş teklif 
mektupları ihale tarihi olan 8 şu~t 938 
salı günü azamı saat on beşe kadar İz
mir belediye reisliğine verilmelidir· 

(4503-4693) 3-7202 

Yol tamiratı 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden 

,. .. 

kısmın tamiratr esasiyesl inşaatı 25-

1-938 salı günil saat 15 de ihale ya
pılmak üzere 3-1-938 tarihinden iti
baren 21 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - 46,588 lira 68 kuru, keşfi o
lan bu işin 20,351 liradan 937 ve mü
tebakisi 938 senesi bütçesinin tasdi
kinde tediye edilecektir. 

2 - Bu iııe talip olanlar, 
Vekiletince verllmiş 937 sene<ıine aid 
müteahhitlik vesikası ile ticaret oda
larına mukayyet bulunduklarına dair 
vesika ve 3494 lira 10 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri Hlzımdır. 

3 - Teklif mektuplarının 25-1-938 
salı günü saat 14 de kadar viliiyet ma
kamında toplanan encümen riyaseti
ne verilmesi ve bu saatten sonra ve .. 
rilecek ve posta ile gönderilecek zarf
ların kabul edilemiyeceği ve bu işe 
aid evrakı keşfiye ve şartnameleri 

görmek ve tafsilat almak istiyenlerin 
Nafıa Müdürlüğüne müracaatları. 

(3/28) 1 - 120 

Satılık bina 
İstanbul Defterdarlığından : 

Galata 'Gümrük karşısında rıhtrm ve 
kılıç Ali paşa caddeleri arasında her 
iki caddeye yüzü bulunan ve 1760 met 
re murabbaı saha üzerine inşa edilmi~ 
olup evvelce tütün inhisarı idaresince 
depo olarak kullanılan eski 3, yeni 187, 
189, 191 numaralı kiirgir iclaliye hanı i
le altındaki 193, 195, 197 numaralı dük
kanlar parası peşin ve sırf nakit veril
mek şartiyle elli bin lira muhammen 
bedel üzerinden kapalı zarf ueullyle 
satılacaktır. İsteklilerin 3750 liralı~ 
muvakkat teminat akçesi rnakbuzlariy
le teklifnamelerini 24-1-938 pazartesi 
günü saat 14 de kadar millt emlak mü
dürlüğünde t-0planan komisyon ba9-
kanlığına vermeleri ve saat 15 de mck· 
tublar açıiırlııen komleyonde hurr bu
lunmaları. 

(29/54) 1-180 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
Çanakkale viliiyeti dahilinde 46588 : GÜNEŞ BATARKEN ~ 

lira 68 kuruş bedeli keşifli Gelibolu- ~ Emil Yannigs : 
Keşan yolunun o+ooo • 12+000 kilo
metreleri araaında 12 kilometrelik '=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

21 . 1 • 1 

ı:: .. 
l 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİY ANGOS·U 

Dördüncü k-eşide 11 Şubat 938 dedir 

BUyUk ikramiye 50.000 liradır 
undan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelMle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardı!'. 

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

Vehbi Koç ticaret evi TL. 3450 

1-21 

Fiatı her keseye elverl•n 
Büyük, radyoların evsaf 

' ·ve kudreti'nde 
Lüks gösterişli 

bir radyo 

S.PARTO~~ 
38 ıMODELi 

l· ...sJO ______.. 
Kohinor 

Size 
kokulu 

inci gibi 
bir 

dişler ve 
temin ağız 

güzel 
eder 



21. 1. 1938 

Dahiliye bakanlığı 
l\Iu"'la ~chri i,.mc suyu tesisat o ~ ::ı; 

ve inşaatı eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 

• Muğlaya 4,5 kilometre mesafedeki 
Şemseddin menbaının şehre isalesi 
su deposu inşası ve şehir tesisatı ile 
diğer müteferrik işlerin yapılması 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş-

tur. 
1 - lşin muhammen bedeli (89645) 

lira (71) kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, 

pooje ve sair evrakı 448 kuruş muka
bilinde Dahiliye vekaleti belediyeler 
irnar heyeti fen şefliğinden alabilir

ler. 
3 _ Eksiltme 22. ı. 1938 tarihine 

rastlayan cumartesi günü sa~t 0 ? birde 
Ankarada Dahiliye vekaletı bınasın
da toplanacak beledi ıeler imar he· 

yetince yapılacaktır. . . . 
4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın ıs-

teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona k~dar ko
nıisyon reisliğine teslim etmış olma-

ları lazımdır. 17 '.ı.) 2490 sayılı kanunun 16 ~e -
inci maddelerine UY'gun 5732 lıra 29 

kuru luk muvakkat teminat. . 

B 
ş tayin ettiği vesıkalar, 

) Kanunun . 
dördüncü maddesı mu-

C) Kanunun • • bu · ı e -"nı -'b k 'ltmeye gırm y ..... 
cı :ıce e sı . b . imzalı bır mektu . 
lu .,rnadığına daır . f 

D) Belediyeler imar h~yetı . ~n 
.. k aya gırme ıçın 

§e ~liğinden muna as 
alacakları vesika. .. . 

5 - Teklif :ınektublarr ihale. ~nü 
d 

makbuz mukabılınde 
saat ona ka ar . 

• 1• ~ine verilecektır. 
komisyon reıs ıg . 

. önderilecek teklıf mek-
Posta ıle g . hh" dl .. olması ve 

t bl ·adelı taa u u 
u arının ı da komisyona 

nihayet bu saate ka r 
sı lazımdır. 

&elmiş butunkınada fazla izahat almak 
Bu iş bak ın . · . b lediyeler ımar heyetı 

lateyenlerın e 1 · . . uracaat etme erı. 
fen teflığıne ın 1_ 101 

(11) 

Harita tanzimi 
D abilire Vekaletinden : 

iliyetinde Adıyaman ka-
Matatya v ha italarının tan-

bali hazır r 
sahasının k 'ltmeye çıkarıl-. . . . azarhkla e sı 
aımı ışı P k 'f bedeli 4.000 

Muhammen eşı 
mıştır. . 1 1938 tarih.inde 
liradır. Eksıltme 22. . d Ankarada 

· .. ·· saat 11 e. 
cuma:tesıVguk~~eti binasında B.:lediye· 
Dahihye e 0 

le
r imar heyetinde yapılacaktır. 

1• d r Şart
Muvakkat teminat 300 ıra ı .. 

1 
. bilabedel Belediyeler ımar 

name erı 1 b'l" • f}iğinden a ına ı ır. 
heyetı fen şe 1 100 (10) -

150 ton mazot alınacak 
ı Umum Müdür-

Askeri Fabrika ar d • 
1 .. ~ .. S Alına Komisyonun an • 
ugu atın . (9000) lira o· 
Tahmin edilen bedelı k , !ab

lan 150 ton mazot Ankarada as erı 
1 .. ~.. satın atma 

rikalar umum müdür ugu 15 
38 1ı günü saı..t 

komisyonunca 1.2.9 sa k · . 'h ı edilect ur. 
de kapalı zarf ıle ı a e 

k komisyondan 
§artname parasız olara . 
verilir. Talihlerin muvakkat temıbnlat 

. rf ektu a
olan (675) lirayı havı tek ı ın 

.. d t 14 de kadar ko· 
rını mezkClr gun e sa . . . d 
ır.ıi yona vermeleri ve kendılerının e 
2490 numarah kanunun 2 ve 3 madde-

kr.. ··n ve sa
lerindeki vesaikle mez ur gu 
atte komisyona müracaatları. (ll9) 

1-as5 

Müteahhit nam ve hesabına 
15 ton kaolin kumu .. .. 

skeri Fabrikalar l!ınurn Mudu~
lü y •• S t Alma Koınısyonundan . 

gu a ın 00) lira olan 
Tahmin edilen bedeli <9 • 

ıs ton k olin kumu Ankarada asken 
a .. ı .. ~ .. satın al-

fabrik:ılar umum müdur ugu .. .. 
rna komisyonı.ınca 1.2.938 salı gunud.sla

·1 'hale e ı e-
it 14 d k eksiltme 1 e 1 

• e açı 1 k komıs-
cekt ir. Şartname parasız ~ ara al·kat 
Yondan verilir. Taliblerın ~uv · ve 
teminat otan (67) lira (~O) uru~d 

2 ve 3 nıaa e· 
2490 numaralı kanunun 
1 ezkCır gün ve sa-
erindeki vesaikle m (l2C) 

atte komisyona müracaatları. 
1-286 

1' .. • hesabına nlutcahlut nanı ve .... 
15 t Liilcci Kıh 

on M""d"' 
1 

umum u ur-
Askeri Fabrika ar dan • 

lüqü Satın Alına Koıni~Y0(;:S) Ji;a 
Tahmin edilen bedelı . • yazılı 

olan yukarda miktarı ve cınsı U m 
malzeme Askeri fabrikalar mu 
!nüdürlug· ü satın alına komisyonunca 

14 de pazar-
4-2-938 cuma günil saat 

lık ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (39) 
lira (38) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkClr gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (141) 3-316 

l\liitcahhit nam ve hc-.ahına 
10 ton giinıiiş kumu 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun -

dan: 
Tahmin edilen bedeli (800) lira o. 

lan 10 ton gümüş kumu Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 8. 2. 938 salı günü sa
at 14,30 da açık eksiltme ile ihale edi-

lecektir. 
Şart'name parasız olarak komisyon-

dan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan (60) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve

saikle mezkClr gün ve saatte komis
yona müracaatları. (165) 1-392 

M. M. bakanhiı 
Pu1anya tezgahı alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Komisyonun

dan: 
1 - Bir adet pulanya tezg~hı kapa· 

h zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 5500 

lira olup ilk teminat parası 412 ıira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 7 şubat 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü Truiddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte temi
nat ve teklif mektublarını ihale gü
nünün en geç bir saat evveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 4624) 3-7123 

Avadanlık malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Komiıyonun· 
dan: 

1 - 535 kalem avadanlık malzeme
si kapalı .zarfla eksiltmeye konmuı
tur. 

- Talımhı edilen bedeH !0;000 

lira olup ilk teminat paraaı 2.250 li
radır. 

3 - İhalesi 8 şubat 938 salr günü 
saat 15 dedir. 

4 - Şartnameıini 150 kuruşa M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte te
minat ve teklif mektuplarını. ihale 
günü en geç bir saat evveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 4625) 3-7124 

Hangar, pavyon ve lwla 
yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
misyonundan : 

1 - Izmir Gaziemirde yaptırılacak 
(F) tipi hangar, erat pavyonu ve hela 
inşaatı kapah zarfla eksiltmeye ko

nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 167 bin yedi yüz 
elli beş lira 67 kuruştur. 

3 - llk teminat 9637 lira 79 kuruş
tur. Şartname, keşif ve projeler 839 
kuruştur. Ve M. M. V. satın alma Ko. 

dan alınır. 
4 _ Eksiltme 9 şubat 938 çarşamba 
~ .. saat 15 de M. M. V. satın alma 

gunu 
Ko da yapılacaktır. 

5
· _ Eksiltmeye girecekler kanuni 
. t e 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

temına v 
.. .. ddelerinde yazılı belgelerle 
uncu ma dd •. • aınenin 4 iincll ma esının 
idarı şartn • 

k 
da yazılı belgelerle bır-

(F) fı rasın .1 
kl

.f mektublarını eksı tme sa-
likte te 1 ı M 

. behemehal bir saat evve . 
atınden lma Ko na vermeleri. 
M. V. satın a · 1-391 

(154) 

\tch'<~ yaptırılacak 
M. ~. V;kaleti Satın Alına Ko-

misyonundan : alayı garnizo. 
1 - lzmir tayyare 

k ı e inşaatı ka
nunda yaptırılaca ate y 

.
1 

konulmuştur 
pah zarfla e ksı un eye r d 

2 - Keşif bedeli 212.000 ıra ır. 
3 - Eksiltmesi 9 'ubat 936 çarşam-

ba günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminatı 14630 lir~dır. Şart-

name keşif ve projeler 13 }ıra d63 ku
,M M V satın alma Ko. an a· 

nışa . · • 
lınır. . ki~ kanunt 

5 - Eksiltmeye gırece ı.;r 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
.. .. maddelerinde yazılı belgel:r~e 
uncu . 4 üncü maddesının 
idari şartnamenın . . 

d
a yazılı vesıkalarla bır-

(F) fıkrasın • 
kl

"f mektublarını eksıltme sa-
likte te ı ı M 

. b h mehal bir saat evve . 
atınden e e • ima Ko na vermelerı. 
M. V. satın a . 1-390 

(153) 

ULUS 

Yağ almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misoynundan : 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 

41 kuruş olan 20 ton Aero mobiloil 
Gr~n Band ve 20 ton Aero mobil oil 
Red band yağı pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İlk teminat pa~ası 1230 liradır. 
3 - İhalesi 7 şubat 938 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 

41§ 

keşif gününde mahallinde bulunacak 
memura ve yahud da dah,a evvel mu. 
hafızlığa 937 /1411 nıüracaat No. ile 
evrakı milsbiteleriyle birlikte müra· 
caatları lüzumu illin olunur. 

(171) 1-395 

· A. Levazım AmirliOi 

Koyun eti almacak 

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

1 Küçük ilan JC1rtla r1 
Dört ıatırlık kUçilk illnlardan: 
Bir defa için 30 kuru• 
lki defa için 50 kurut 
'Oc; defa için 70 kuruş 

1 

Dort defa için 80 kuru, alınır. 
Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kuruş alınır. Meıell 10 defa 
neşredilecek bir ilin ic;in 140 kurut 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki l:toıluklar mıiıtes· 
na 30 harf itibar edilml§tir. Bir küc;uk 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört nurdan fazla her aatır için ay
nca 10 kuruı alınır • • 

._.._ .... ._ .... _H·~··~U~U~ll~U~U~l"U ........ _.. ..... 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerip
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları 

Ankara Levazım Amirliği Satın Satılık: 

(152) 1-389 

T opo ve Kadastro U. Md. 

llon 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı

!:ından : 
Ankaranın aşağı Oveç yatağı mev

kiinde kain olup verginin 77 kapu 
4881 umum numarasında (Agop ve 
Hacı Hacator ve yol) ile mahdud 0 • 

larak Belkız oğlu damadı Dimitri 
adına yazılı bulunan bir parça bağın 
metruken hazineye kaldığından ba
hisle Ankara defterdarlığınca hazine 
namına tescili istenmektedir. 

Tapu sicilinde kaydı. bulunmayan 
bu gayri menkulün mülkiyeti hak· 
kında tahkikat yapılmak lizere 29. 1. 
938 cumartesi günü saat 12 de yerine 
memur gönderilecektir. 

Bu yer hakkında her hangi kanuni 
bir hak iddia edenlerin ya keşif gü
nünde mahallinde bulunacak menıura 
ve yahud da daha evvel muhafızlığı
mıza 937/1411 müracaat numarasiyle 
evrakı müsbiteleriylc birlikte baş 

vurmaları lüzumu ilan olunur. 
(170) l-394 

İl6n 
Ça nkaya T apa Sicil Muhafıahim· 

dan: 
Ankaranın Omer pınar mevkiinde 

kain olup venginin 7 kapu 29 defter 
72 sayfa No. siyle 3/1407 umum No. 
smda (Yuvani metruku ve Kozma 
oğlu Macar ve Kozma oğlu Yuvan) 
ile mahdud olarak Papuççu oğlu ka· 
ra Mike adına yazılı bulunan harab 
bağın metruken hazineye kaldığın· 

dan bahisle Ankara defterdarlığınca 
hazine adına tescili istenilmektedir. 

Alma Komiıyonundan : 

l - Ankara garnizon müessese
leri için 90000 kilo koyun etinin ka
palı zarfla eksiltmesi 27/2. Kfin./ 938 
saat 15 de Ankara Levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacak

tır. 

2 - Muhammen bedeli 40500 lira 
ilk teminatı 3037 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 203 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınır. Kanuni vesika· 
!arda bulunan teklif mektuplarının 

saat 14 de kadar komisyona verilme-
si. (76) 1-203 

Çatı tamiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Selimiye kışlasının çatı tamiri 

ihalesi kapalı zarfla 26-2.kan.-938 saat 
16 da Fındıklıda İstanbul komutanlığı 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

2 - Muhammen ke,if bedeli 25110 
lira ilk teminatı 1884 liradır. Şartna

mesi her gün öğleden evevl komisyon
da görülür. İsteklilerin ilk teminat 
mektub veya makbuzları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 - 3 inci maddelerinde yazı
lı vesikalardan mada Nafia veklleti 
fen müdürlüklerinden alacakları ehli
yet vesikalarını ihale saatinden bir sa· 
at evvel komisyona vermeleri. 

(38) 1-133 

Demiryollar1 
Alôt ve edevat 

alınacak 
O. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 20442 lira olan 

muhtelif aıat ve edevat: 1.3.938 salı 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usuJü i
le Ankarada idare binasında satf alı

nacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 1533.15 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mUte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gUn saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpa~a
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 

Tapu sicilinde kaydı bulunmayan 
bu gayri menkulün mülkiyeti hak
kında tahkikat yapılmak üzere 27. 1. 
938 perşembe günü saat 12 de yerine 
memur gönderilecektir. Bu yer hak
kında kanuni bir hak iddia edenlerin 
-------------__ı tılmaktadır. (90) 1-260 

Muhtelif ebonit malzemesi alınacak 
O. D. Yolları Satın Alma Komiıyo nundan: 

~erli ve. ecnebi mala aid muhammen bedeli ve ismi aşafıda yazılı muh
telıf. ebonıt malzemesi 2. 3. 938 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulıyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi ol
du~una göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesıkaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gUn saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartna~eler parasız olarak Ankaı~_ada malzeme dairesinden Haydarpaşa
da Tesellum ve sevk şefliğinden dagıtılmaktadır, 

Yerli mala aid Ecnebi mala aid 
Muhammen Muvakkat Muhammen Muvakkat 

Bedel Teminat 
lSMl Lira 

Vagon akUmüllitörleri 
için ebonit kutular ve 
muh el f ebonit p:ırça 
çubuk ve lavhalıırı. 23365 

(92) 

Lira 

1752,38 

Bedel Teminat 
Lira 

18500 

Ura 

1387,5 
1-289 

Ankara Defterda rl ığı nda n : 
Kıymeti 

lradr Cinsi Sahibi 

24000 Marangoz hane Tahta demirişleri 
Limitet şirketi 

12000 İmalathane " " 
1000 Kfi.rgir depo " 
1000 Makine dairesi " " 

10000 Kirgir imalathane " " 
5000 .. " .. " 
7200 Hane " " 

İzahat 

Akköprüde C. sokak 40 Ka 

.. .. 40/1 .. " 40/2 

" " 40/3 

" " 40/4 .. " 40/5 

" " 40/6 

Yukarda yazılı gayri menkul, sahibinin vergi borcundan dolayı satıla
cağından 21 giln müddetle konulmuştur. 

Talihlerin 24-1-1938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ank, 
ra vilayeti idare heyetine müracaatları il§n olunur. (4750) 3-7299 

Satılık - İ&metpa~a mahatlesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam k<mfor· 
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar· 
tımarı ve Yenişehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 

Satılık analar - Yenişehirde Sela· 
nik caddesinde Maliye ıubesi karşısın
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-
misyoncu Hayri. 1-80 

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

Satılık arsa - Elektrik firketi 
karşısında 550 M2, 20 metre cepheli 
17 metre bina cephesi, uygun fivat. 
Tel. 2181 1-254 

Acele ıatılık ev eıy .. ı - Kanape ta
kımı, halı, gardrop, aynalı dolap, karyo
la, radyo, ve saire. 

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

Satılık evler - Emlik Bankası ar
kasında kanat sokağında (4,2, 8/ A 
dahi) Necatiye aid (4) numaralı sa
tılmazaa kiralıktır, Diyanette Ziyaya 
müracaat. 1-332 

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

1-341 

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

Satılık - Yenişehirdc Kocatepede 
2 büyük 3 kUçllk daireden mürekkep 
bahçeli büyük bir evle Sıhhiye Vekileti . . 
cıvarında 600 metrellk bir arsa satılık-
tır. Telefon: 1386 1-3 7 5 

Acele aatılık - Yeniıehirin en nazır 

mahallinde ve ufak ebadda acele aatı • 
lık ana ve ev telefon 2487 1-370 

Nakil: 

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

Yeni Hamam apartımanı ikinci katma 
ta11nmııtır. 1-364 

iş arayanlar : 

Fran11zca derı - Muktedir fran -
sız bayan öğretmen, ucuz fiıtla, faidell 
bir usulle çabuk lisan ö&renmek isti
yenler, İtfaiye alanı Pamukçu apt. ze-
min kata gelsinler. 1-393 

[~=~~~~~!:J 
Müsahhih 

ah nacak 
Türkiye Büyijk Millet Mecliai Ka

tibi Umumiliiinden : 
BüyUk Millet Meclisi Matbaaıında 

münhal olan 30 lira maaşlı bir mu· 
aahhih muavinlili için 25. 1. 938 tari
hinde bir müsabaka yapılacaktır. 

İateklilerin KAtibi Umumiye mü-
racaatları. (172) 1-396 

Ankara Valiliği 

Tamirat 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (964) lira (20) kuruş
tan ibaret bulunan Ankara ceza evi 
jandarma karakolun işgalindeki dört 
oda ve nöbetçi kulubesinin tamiratı 
5 şubat 938 gUnüne rastlayan cumar. 
tesi günü saat 11 de vilayet binası da
hilinde Nafıa komisyonunda ihalesi 
yapılmak jizere pazarlığa konulmut· 
tur. • 
Teminatı muvakketesi (72) lira 

{32) kuruştur. İstekliler teminat 
makbuziyle ticaret odası vesikası ve 
Ankara Nafıa müdürlüğünden ala
cakları ehliyet vesikaaiyle birlikte 
sözü. geçen günde Nafıa komisyonu
na gelmeleri bu işe aid ketif ve şart
nameyi Nafıa dairesinde aörebilecek-
leri. (173) 1-397 

- tf 

Kiralık: 

Kiralık müıtnkil kat - Kavaklıdere .. 
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, I ıklar caddesi Necat 
okulu yanında. Telefon: 3301 1-23 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde 
si arkasında Türe okak 6 No. aparlı 

manda 3 odalı daire, - bir dairede ail 
yanında 2 oda - bodrum hatta müsta 
kil 2 1/ 2 oda. 1-310 

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

1-337 

Kiralık mobilyalı oda -Atatiirk cad.ı 
desi, Orduevi karşısı Sevim apartıma .. 
nı 3 No. lu daireye mliracaat. 1-34 

Kiralık kat-Yenişehir Vali evi kar 
şısmda Çelik Kale sokağında 10 numa 
rah evin üç odadan ibaret muşamba d'" 
ıeli ve tekmil konforu havi birinci ka 
kiralıktır. Üst kattakilere mliracaal1 
Telefon: 2100 Necmi Belen. 1-349 

Çok müsait ıeraitle devren kiralık ~ 
tır - Üç oda bir hol ve iki oda ayrı ay 
n kiraya verilecektir. Tel. 2311 

1-351 

Kiralık - Adliye sarayı karşısınd 
ikinci noterin üıt katı kiralıktır. Tel 
fon 3717 ye müracaat. 1-355 

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

Kiralık Apartıman - 'Üç oda, 1 holf 
banyo, havagazı , elektrik, su, içinde~ 
ev eşyası kurulmuş sobası, radyosu il 
de devrolunur. 

Demirtepe 26 No. mimar Hasan 
Remzi apartı. No. 7 her gün müracaa 

1-385 

Kiralık odalar - Bahriye caddesin• 
de kiralık konforlu bekar odaları ve ga 
raj binuı. Odalar ayrı ayn veya birde 
verilir. Çocuk esirgeme kurumu muha 
sebc müdürlüğüne müracaat edilmesi. 

1-387 

Tenzilat ile devren kiralık daire 
Üç oda, hol, sıcak ıu, kalorifer. Ata 
türk bulvan Ali Nazmi apr. No. 1 

Tl. 3837 

Kiralık - Ankara Yenişehir Fi• 
danlık karşısı Hal sırasında Elmadal 
sokağında 4 oda 2 hol bir daire su da· 
hil 52 liradır. Yukardakilere müracaa 
Tel. 3810 Dr. Abdülkadir Çilesiz. 

1-406 

Kiralık- Havuz başında Karanfi 
ııokağmda solda üçüncü binada üç od 
bir hol, dört beı, ve altı odalı dairele 
acele kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

1-399 

Kiralık- Ziraat yapı kooperati 
evlerinde asfalt üzerinde biri 3 oda 1 
hol, diğeri 2 oda 1 hol. Adres: Ziraa 
enstitüsü parazitoloji kısmında Etem. 

1--405 

Mahke~elerde"9 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemeainden : 
Ankarada Akşemsettin mahalles 

Yaşın Sokak 6 numarada mukim Hak 
kı tarafından açılan ve almış oldug 
Dayan soy adının (Egeseli) ile de 
ği:ştirilmesine karar verilmesi hak 
kında olan aavfinın yapılan duruşma 
sı sonunda: Dayan soy adının (Ege
seli) ile değiftirilmek suretiyle nü
fusa tescil ve ilanına 29·12.937 de ka• 
rar verilmiş olduğu ilan olunur. 

1--400 

TebliO 
Kalecik hususi muhasebeye izafeten 

memuru Yusufun Kaleciğin eski ta 
ocaklan mültezimi hlilen Ankaranı 

Çankırıkapıda Zafer furununda Agan 
aleyhine ikame eylediği 934 senesi taş 
ocakları re5Illinden 37 lira alacak da -
vasından dolayı yukarıda sözü geçen 
adreste mUddealeyhin bulunmadığın· 
dan kendisine gönderilen davetiye va
rakasının bila tebliğ iade olundııgu 
dosyada mevcud muameleli müzekke
re ve davetiye varakasından anlaşılmış 
~e ~üddei de müddealeyhe ilanen teb
hğ ıcrasmı istemiş ve miıddealeyhin 
ikametgahını degiştirdiği hakkında 
gerek mahkemeye ve gerekse muhaso· 
bci hususi yeye mali\mat vermemiş ol -
n:ıakla ~alep müddealeyhe ilanen tel>· 
lıgat ıcrasına karar verilmiş olup 
31 - 1 - 938 tarihinde Kalecik sulh hu • 
kuk mahkemesinde hazır bulunmak i • 
çin hukuk usulü muhakemeleri kanu • 
nunun 144 üncü maddesine tevfikan 
tebligat makamına kaim olmak iızcre 
ilin olunur. 1 - 404 
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fauGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGfNiZ· 5· KURUŞ 1 

YARIN· KURACAG 1 N iZ · EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

ULUS 

Diflerinizi her gün 

H A A 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

Kiralık ev RADYOLIN ACIBADEM Y AG 
KREMİ Erzurum mahallesi Sa

nkadı sokağında 44 No. 
Ju beş odalı bir ev kiralık-

Dit macunu ile fırçalayınız 1 - 21 
Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 

tır. Vehbi Koç Ticaretevin
de Osman Aslana müraca
at. 1-294 

Dr. Kemal Serav 

.~~~ 
~r' l, 

\..:J 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirit 
HASAN iamine ve markasına dikkat. 1-9' ______________________ ,.../ 

Yenişehir halkına müjde 
ATATÜRK BULVARI No. 18 

•• Avrupa tetkikatından dönmüş 
ve hastalarını Çocuk Kurumu 
caddesinde Kayserili İbrahim a
partrmanının S numarasında ka
bule başlamıştır. Muayene saatle
ri: 15-19. Telefon: 3935 1 - 314 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz· 
mı kolayla§tırır. 3-7169 

Baş, diş. nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
lcabrnda günde 3 kaşe alınabilir. 

TiCARET EVl 

Yeni açılan mağazamızda her çetid elektrik malzemesi, ıılı 
avizeler, ampuller, bisiklet, motosiklet ve teferrüatı. Her yerdell 
ucuz olarak tedarik edebilirsiniz. Radyo, bisiklet ve motosikletlr 

İngiliz Kanzuk eczaneti 

BUR LA BiRADERLER 
Ticarethanesi 

Ulus abidesi karşısında ve Mey dan Pa1as yanındaki 

KOCAK HANI NA 
Nakleylediğini sayın müşterilerine arzeder. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı· 

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakla Aparbmaru No. 1 

3-6949 

Kirahk 
Yenişehir Sıhiye Vekaleti karşı

sında yeni yapılan Uğur apartmanın

rinizi müsaid taksitlerle alabilirıiniz. 
Sayın müıterilerimizin hem aldanmaması, hem de zamanla• 

rından tasarruf edebilmeleri için fiatlar rekabet kabul etmiyecek 
tekilde indirilmit ve maktu yapılmııtır. Bu hakikati anlamak içio 
bir tecrübe kafidir. Her çeıid elektrik aletleri tamiratı yapılır. 

1-361 

Uyanıı ·Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenlıı 
Ankarada satıJ yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

------------------------------------ da iki oda bir banyodan mürekkep ya- ----------------------

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 
lkrcımİLJe planı .... 

4 adet 1000 liralık- 4000 lira 

8 il 500 " 4000 il 

16 il 250 il 4000 il 

76 il 100 il 7600 il 

80 il 50 il 4000 il 

200 il 25 il 5000 ,, 

384 ,, -28600 il 

İ Kuralar: 1 mart, 1 haziran, 1 ey-

i• lfıl, 1 birincikan un tarihlerinde 
ı;ekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 
• 

bulunan hesaplar kura

/ara dahil edilecektir. 

Hediyelik eıyanızı bizden alın! 

tak ve üç oda umumi hayat dairesiyle 
ayrıca servis kısmını havi modern 
tertibatlı dört ve beş odalı iki daire -
kiralıktır. Her vakit görülür. Tele- -
fon : 1851 1-339 = 

,- Dr. Raif Gürün --

Ankara Palas'ın 
Salı ve cuma konserleri 

"Pavillon,. da cuma 21 ikinci kanun 1938 17,30 da 
Mr. Otto Geitner'in idaresinde 

PROGRAM 

Birinci Kısım 

Göz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını Balıkpazarında Ku
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7036 := 1 - Beethoven Sonate Op. 24 --

--

( F rühlings • Sonate) 
a. Allegro 
b. Adagio 
c. Scherzo 
d. Rondo 

ikinci Kısım 
Romanze I~ 

imtiyaz aahibi ve Baf1Duharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Mildürü 

Mümtaz Faik FENiK 

:= 2 - Rubinstein = 3-Godard ~ Berceuse :fa 
(Cello Solo H. Klika) ii --
leh Liebe Dich !il 
Die beiden Grenadiere ~ 

= 4- a. Grieg := b. Schumann 
~ - (Geaang: Leo Pardo) ~ = 5- R. Strauss Roaenkavalier - Walzer ~ 

Ulus Basrmevi: Ankara § 1-401 ~ 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN GÜNDÜZ 

MATİNASINDAN İTİBAREN 

Mükemmel bir mevzu - Muhteşem bir 
lükı orijinal bir musiki 

AŞK TERZİHANESİ 

Tamamen renkli 

... B .. rollerde: JOAN BENNETT , 

~ WARNER BAXTER 

Seanslar: 2,45 - 4,45 • 6,45 gece 21 de 

..ıııııı. - ---- -- --- -- -- -- ---- -- -- ----- --- ---- -.,ıııır 

BUGÜN BU GECE 

Dünyanın en büyük komikleri Lorel 
ve Hardinin emsalıiz bir surette 

temsil ettikleri 
Türkçe sözlü 

LOREL - HARDİ 
PERİLER DlY ARINDA 

Zevk-Neşe - Kahkaha ve eğlence filmi 
Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6, 30 gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 
DUL NİŞANLI 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
~ubeaiı Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-2g 


