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2.000.000 
nüsha satan bir eser 

Büyük Petro 

Fransa ile ihtilaf bertaraf edildi 
Hatay • • 

seçımı 
• • 
ışı Deniz silôhlanmasında Köy ijiyeni için 

yapılan bir anketin 
.ilk' neticeleri Yarın mütehassısların Japonya Amerikaya karıı 

mukabil tedbir alırken •.• 

tetkik sahasına 
intikal ede<ek 

... Fransa, lngiltere ve Amerika da· 
Japonyaya karsı tedbir ahyorlar 

Cenevre, 30 (A.A.) -Türkiye Hariciye Vekili Araı ile franıız 
hariciye nazırı Delbos, Hatay meselesi hakkında tekrar göriit· 
mütlerdir. 

Bu mesele konseyin toplantısından sonra yarın müteha1111ların 
tetkik sahasına intikal edecektir. Türkiye ile Fransa araıınc:!aki 
siyasi noktai nazar ihtilafı bertaraf edilmiıtir. 

f'ransız basını bulunan hal 

Milletler Cemiyeti konseyin
de Çin - japon anlaşmazlığı
na dair verilen kararlar hak
kındaki tafsilat ve telgranar 
3 üncü sayf amızdadır. 

Cin akıncdarı 
japonları epey 
uğraıtırıyorlar 

Tienbin • Pukov 

hatbnda japonlar 
ilerliyemiyorlar 

Hava taarruzlarına karşı maskelen
miş bir japon gözcüsü 

[Y azııı 3. üncü sayfada] 

Sunğipek ve Merinos fabrikaları 

Merino• fabrikalarımız yarın açılacakhr. Memlekette mühim bir ihtiyacı 
Sunfipek ue Bbıal b ikalar hakkında bugün yedinci ve •ekizinci .aylalarrmızda 11enif mala

kartılayacak olan Bu ::,;,alarJa Sümer Bank labrikalaTının laaliyetleri ve bankanın açacafı yeni 
mat bulacaJuınız.J uJ trallı dahat ve çok güel rainJer ı"ırJır. Yalıardaki ruimtle Barm Meri
labrilıalar halılıın a a,. • rtlllM'ITMlnl görüyormnu. 

brilıannın amıımı 

Amerihnın biiyiilı "'"'11"• •errtilerinden bin 

Tokyo, 30 (A.A.) -Gazeteler, yeni amerikan proıramı Jial[. 
kında mütalea ve tefıirlerde bulunmaktadırlar. 

Niıiniti aazeteıi, japon amirallrk daire.inin Vinaon projesine 
büyük bir ehemiyet atfetmekte oldufunu yazmaktadır. Bu aaze
te, japon amiraUık daireeinin timdiki hal ve prtlara söre tatbik 
edeceii mukabil tedbirler hazırlamakta oldujunu tahmin etmek· 

~ tedir. 
Aaahi aazeteai, Amerikanın Fılıra 

deniz ihtiyaçlarından alayla bab- -
aetmektedir. istinsahlar Bu gazete, diyor ki: 

"Amerika, fÜphe ve korkunun tesiri 
altında korkunç bir hayalet vücude 
getirmek üzeredir.,, 

Maamafih bu gazete, İcab eden ted
birleri alması için japon hükümetini 
aıkıttmnaktadır. 

Kokumin gazeteıi, Amerikanın hat
(Sonu 9. uncu sayfada) 

Asiler Barselonu 
gene bombaladllar 
Yüzlerce kiıi öldil 

hasar miihim 
Banelon, 30 (A.A.)-Asi tayyare

leri bugün şehir üzerine üç hücumda 
bulunmuılardır. Altı tayyare ıehrin 
merkezine kırk kadar bomba atmııtır. 

İki ili üç yüz kip ölmüı ve pek çok in
san yaralanmıştır. Hasar mühimdir. 

Teruel'de harb devam ediyor 
Salamanka, 30 (A.A.) - Resml bir 

tebliğe göre, Teruel'in ele geçirilmesi 
için muharebelere pddetle devam edil • 
mektedir. 

Cumhuriyetçiler mühim piyade kuv
vetleriyle ve topçu müzaharetiyle bir -
çok kuvvetli hücumlarda bulunmuılar
aa da püakürtülmüşlerdir. Düımanın 6 
tankı tahrib olunmuş ve aralannda su
baylar da bulunmak üzere dütmandan 
315 cıir ahnmııtır. 

Franaa hükümetçilere harb 
mabemeıi göndermif 

Sevil, 3 O (A.A.) - General de lla
no'nun bildirdiğine göre, 27 - ilkkinun
dan yeni Şotan kabinesinin teıekkülü
ne kadar geçen kısa müddet içinde is -
panyol cumhuriyetçileri tarafından ez
cümle 133 otomobil, 180 kamyon, 334 
motosiklet, 53 vagon harb levanmı ve 
11 vacon top almıflardır. 

Şu birkaç cümleyi dünkü Anadol• 
ajansı telgraf/arından istinsah ediyo
ruz:" ... Eden ve Delbos, eğer /apoa
yaya karşı zecri tedbirler tatbik olu
nursa, bundan Çinin :ıarar görecelial 
söylemişlerdir.,, 

" ... Japonya dış bakanı Hirota, /•· 
ponyanın Çini diriltmeğe çalı,ıığıaı 
beyan etmiştir.,, 

" ... Nazırlar Çine harb ilin edilip .. 
dilmemesinin Çan Kay Şe/c'in barelc .. 
tine bağlı bulunduğunu bildirmifler:.
dir.,, 

" •.. Çine yapılan silib sevkiyatı, Ja
ponya taralrndan protl!sto Nilmipir •• 

" ... Devletler Çine hep birlikte de
ğil, fakat ayrı ayrı yardım Nilmelı 
hususunda mutabık ka/mıılardır.,. 

Bu edebiyat, eski sünnet düğlJal .. 
rinde çocuk çığlıldarınz basurmala 
mahsus hokkabaz telini ve buirgiıa 
heyheyini hatırlatmıyor mu~ lmaıua. 
bazan, gerçekt~n gözlerine inaamıya
cagı geliyor. 

Büyük harb sırasında bir şamlı, a
sılmak üzere, sehpa iskemlesine çıka
rzlrrken, bağırıp çağırryordu. Merasi
mi idare eden jandarma zabiti rabatsıs 
olarak, yüksek sesle: "Sus, mesu/ o
lursun!" demiş; adamcağız da sıza. 
muş/ 

Milletler cemiyeti . azasından Çin, 
kendi cemiyetdaşlarrndan buna benaet 
ihtarlar dinliyor: Sana tecavlJ:ı Nene 
zecri tedbirler tatbik edersek, ua sa
rar gorürsün. Şunu da ilive edebilir
lerdi: Eğer daha ileri gider de dlJ,. 
manına harb ilin edersen, mabvolµt
sun/ 

Garpdaki kulağı ile bu veci:ıee/erl 
dinlerken, prkta kulağrna başka bit 
haki.icat sunuluyor: "Maksadım seal 
tekrar diriltmektir/" 

Fakat tekrar diri/mele için, bir defa 
iJJmei lbım/ - FataY, 
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Edebiyat ve okul 
Son günlerde muhtelif orta okul talebelerinden bir kaç mektup al

dım. Öğretmenlerinin teşebbüsiyle sınıflarında edebiyatçılarımızın ha
yat ve eserlerini toplu bir şekilde gösteren birer albüm hazırladıklarım 
söylüyor ve bunun için fotoğraf ve biyografik malumat istiyorlar. 

Bu gibi teşebbüsleri, okullarımızda çocuklara edebiyat sevgi ve ala
kasını yayma yolunda çok faydalı bir temayülün ifadesi olarak sevinç
le karşılamamak mümkün değildir. Gerçi, bu hareektlerin, aynı şekil
de bütün okullarımızca kopya edilmesi temenni edilemez. Aksi halde, 
muharrirlerin, işlerini güçlerini bırakıp, bütün zamanlarını çocukların 
resim ve yazı isteklerini yerine getirmeye ayırmaları icab eder ki, bu
na maddi imkan olmadığı meydandadır. 

Fakat, önüne verilen okuma kitabını mekanik bir şekilde çocuklara 
okutmakla vazifesini bitmiş telakki etmiyerek, onları, edebiyatçıların, 
hayatları ve eserleriyle, yani doğrudan doğruya edebiyatla temasa sev
ketmek, körpe dimağları, kendi imkanları çerçevesi içinde edebi etüdler 
yapmaya teşvik etmek ihtiyacını hisseden öğretmenelrin çoğalması ve 
meslekdaşlarınca örnek alınması elbette ki faydalıdır. 

Türkçe ve edebiyat derslerinin büyük bir kısmı, çocukta edebi zev
ki uyandırmaya, ders kitablarmm dışında hakiki edebi eserlere karşı 
alakalarını tahrik etmeye ayrıldığı nisbettedir ki, bu derslerden b~kle
nen fayda daha geniş ölçüde alınmış olacaktır. 

Okullarımızda yeni edebiyatımızı tanıyan, edebi hareketleri seve
rek takib eden genç öğretmenlerimiz çoğaldıkça, türkçe ve edebiyat 
derslerinin, istediğimiz istikamette inkişafı hızlanmaktadır. 

Başlıca garp edebiyatlarında olduğu gibi kasiklerimiz yoktur. Eski e
debi eserlerimiz, aradaki büyük dil ve zihniyet farkı yüzünden, yeni ye
tİ§en nesil için, bilmece mahiyetindedir. Şu halde, türk çocuklarına, an
cak bu günün eserlerini okutarak edebi zevk ve alaka aşılayabiliriz. 
l"ürkçe ve edebiyat öğretmenlerinden başka bu vazifeyi görecek vasıta 
ve elemanlara malik olmadığımızı izaha hacet var mıdır} 

YAŞARNABt 

ı_M_A_H_K_E_ı\_1 _E_ı_E_R_D_E_.I 
KAYNANA DÖVÜLÜR MÜ ! 

Üstelik nişanhsını da 
tahkir eden bir adam 

1 gün hapse inahkom oldu 
Hüseyin oğlu Saffet, mahkemeye 

girerken, kapının yanında duran ya9-
lıca bir kadm, yanındaki genç bayana 
•ordu: 
"-Kızım bu adam ne yapmıı? 
"Hem nişanlısını, hem de kaynana

aını dövmüş ... 
Yatlı bayan, yayından bofClJU1lı' ku

rulu zemberek gibi yerinden sıçradı: 
"- A .• A ... Üstüme iyilik sağlık .. 

Ayol bizim bildiğimiz nişanlı sevilir, 
hiç dövülür mü?,, 

Genç bayan gülerek sordu: 
••- Ya kim dövülür, teyze? 
İhtiyar kadın, bir sır veriyormuş 

gibi elini ağzına götürdü, fısıldadı: 
"- Bu zamanda dayak olur mu a 

kızım? Bu, bizim zamanımızda idi. 
Ama o vakitler bile nişanlı nazlı idi. 
Dayak kadın kocadıktan, erkek dinç 
kaldıktan sonra ba~lardı.,, 

*** 
Y&fh bayanın bütün bu tarihi bil-

gilerine rağmen, Hüseyin oğlu Saffet, 
ni,anlısı Nazmiyeyi dövmüı, üstelik 
kaynanasını da tahkir etmi?ti. 
Kaynanası Cemile, hadiseyi şöyle 

anlattı: 

şanlıma benim için kötü 9eyler söyle
miş .. Onun da bana son günlerde hali 
değişti. Ben de o akşam efk:lrlr idim. 
Derdimi unutayım, diye biraz şarap 
içtim. Kalktım, nişanlımın evine git
tim; Bu kadın daha ben kapıda iken: 

"- Gene mi geldin? Nazmiye yok. 
Daha niklhınız kıyılmadı. Bu saatte 
ne işin var?,, dedi. 

"- Nazmiye ile konuşacağım. Sen 
bizim evimizi yıkmaya çalışıyorsun, 
bu anneliğe yakışmaz!,, cevabını ver
dim. 
Avazı çıktığı kadar bağırmaya ba~ 

ladı. Beni koğdu, mesele budur l" 

Halbuki ,ahidler avazı çıktığı ka
dar bağıranın Cuma kadın değil de 
Saffet olduğunu söylüyorlardı. Naz
miye de çatkın bir çehre ile: "Benim 
yanımda annemi azarladı, ona çıkıştı, 
hatta üstüne yürüdü. Ona bir defa da 
vurdu. Bana da küfür etti.,, dedi. 

Saffetin suçu belli olmuştu. 
Ceza kanununun 572 inci maddesi 

mucibince bir gün hapse mahkum ol
du. 

Erzurumda 
kış 

sporları 

.J•·····································\. ..-·············································································-

Erzurum, 30 (A.A.) - Kış mevsi
mine gireliberi Erzurum'da her hafta 
yapılmakta olan spor günlerinin en 
güzeli dün büyük bir heyecanla ya
pıldı ve dünkü spor hareketlerine 200 
sporcu i'tirak etti. Erzurumda yapı
lan kış sporları çeşit itibariyle Türki
yede ilk defa yapılmıştır, denebilir. 
Erzurumdan daha evel kış sporları ya
pan gölgelere göre Erzurumun 
gösterdiği muvaffakiyet büyük tak
dirlerle karşılanmıştır. Halkın kış 
sporlarına gösterdiği rağbet, fevkala
dedir. Onbeş bin kişi soğuk sıfırın 
altında yirmiye yakın olmasına rağ
men sokaklara dökülmüştür. Müsaba
kalara saat 14.30 da vali ve bölge baŞ: 
kanı Haşim İşcan'ın himayesi altında 
büyük bir geçid resmi ile başlandı. • 
Önde bando gidiyordu. Merasim yeri 
olan Cumhuriyet caddesinde ordu 
müfettişi orgeneral Kazım Orbay, 
Korgeneral Muzaffer Ergüder, gene
ral Zihni Toydemir, birçok mümtaz 
zatlar ve birçok bayanlar yer almış
lardı. Evvela kayakla mukavemet ya
rışına başlandı. Bu yarışa üç kulüble 
mektepler iştirak etmişlerdir. Yerler 
buz olduğu için müsabıklar güçlükler

Yeni radyo 
istasyon la rı 

Kurulmakta olan radyo 
istasyonlarımızın inşaatı ol
dukça ilerlemiştir. Hava Ku
rumunun yanında yapılmak
ta olan ıtüd binaıının da 
yapııı hemen hemen bitmif
tir. 
Kısada 20 ve uzunda 120 

kilovatla çalışacak olan iki 
radyo istasyonumuzun inşa
atının temmuz içinde bite
ceği tahmin edilmektedir. 
l nşaatı yapmakta olan M ar
koni Firması; lüzumlu olan 
teaiıleri yapmak üzere mal
zemelerini kınm kııım ge
tirtmektedir. 
Radyolarımız için çok ge

niş ve bütün dünyayı alaka
/andıracak zengin bir pro
gram hazırlanacaktır. Bunun 
için ıalô.hiyetlilerden mürek-
keb bir komisyon kurulacak
tır. Neşriyat; memleket içi 
ve dıfı olmak üzere iki ana 
kola ayrJacak ve bu iki kol 
için ayrı ayrı programlar ha
zırlanacaktır. Komisyonda 
her vekaletten birer mümes
. sil bulunacaktır. 

le karşılaşıyorlardı. Birinciliği Erzu
rum gücü sporcuları kazandılar. 1500 
metrelik kar koşusuna 25 genç iştirak 
etti. Birinciliği liseliler aldı. Bundan 
başka küçükler arasında paten ve yer 
kızağı müsabakaları yapıldı. Son ve en "•111111111111111111111

•
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heyecanlı müsabaka atlılar tarafından 
çekilen kayak müsabakaları oldu. Bu
na beş genç iştirak etti. Neticede dağ 
kulübü birinciliği kazandı. 

Türkiyede ilk defa yapılan bu mü
sabaka, sporu seven erzurumlular ta

Projeksiyonlu konferans 
Bugün saat 17.30 da Ankara Dil, Ta

rih, Coğrafya Fakültesi profesörlerin
den Dr. W. Ruben Ankara Halkevinin 

rafından adım adım takib edildi. Mü- konferans serisinden olmak üzere 
sabaka birincilerine belediye salonun
da orgeneral Kazım Orbay hediyeleri
ni verdi. Vali Haşim İşcan da kayak
çılığm ve sporun ehemiyeti hakkında 
gençlerle hasbihalde bulundu. Mütea
kiben orgeneral Kazım Orbay, kısa bir 
nutukla kayakçılığın faydalarım an
lattı. 'Gördüğü intizam ve alakadan 
dolayı sevincini bildirdi. KıŞı sporla
rının Erzurum'da gördüğü rağbet tah
minin çok üstünde ve çok ümid veri
ci bir safhadadır. 

Spor bölgesinin spor gilnü olarak 
yapacağı cumartesi günlerini halk sa
bırsızlıkla beklemektedir. 

Halkevi komite 8zah§ı 
seçimi 

Halkevi Baıkanhğından ı 

İki yıllık intihab müddetleri hitam 
bulmakta olan halkevi komite üyeleri 
intihablan aşağıda yazılı günlerde ya· 
pılacaktır. Her §Ubeye mensub üye ar
kada§larının ıubelerinin intibah gün
lerinde saat 18 de halkevinde bulun
maları rica olunur. 

1 - Şubat - aalı köycülük ve ar 
2 - Şubat - çartamba gösterit ve ki

tabsaray 
3 - Şubat - perşembe sosyal yardım 

ve halk dershaneleri, 
4 - Şubat - cuma dil tarih ve edebi

yat 
5 - Şubat - cumartesi müze 
6 - Şubat - pazartesi spor. 

(Hint kültürünün amilleri) mevzuu ü-
zerinde bir konferans verecektir. Bu 
projeksiyonlu konferans herkesin an
lıyacağı bir üslubta olması ve Dr. Ru
henin Hindistana yaptığı bir seyahat

te enteresan intibalarını ihtiva etme
si dolayısiyle dikkate şayandır. Kon
ferans B. Nusret tarafından türkçeye 
çevrilecektir. Bu konferansa herkes 
gelebilir. 

5 uruşla 

Aç bir çocuğu 

doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi her sene olduğu gibi bu se

ne de Ankara ilk okullarındaki zayıf 
ve kimsesiz (585) çocuğa her gün et· 
1i sıcak öğle yemeği vermektedir. 

· Bir çocuğun bir günlük yemeği 

ekmeği ile beraber be? kuruş tutmak
tadır. Her vatandaş ... Kuruma beş ku
ruş yardım etmek suretiyle yoksul 
bir yavruya kan ve can vermiş olur. 

Kurumun dilkkftn ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuruş at
mak suretiyle yapılacak yardım da 
bu güzel maksadı temin eder. 

. • . . 
E ŞEHİR ANKETLERİ E - . ._ •............................................................................ --

·Reçelin 46 çeşidini sayan 
enstitü kızına 

imtihanda neler sorulur?: 
Biraz daha ucuz alabilir ümidile 

Suluhandan sandıkla portakal almaya 
giden dosta, manav sordu : 

"- Siz de mi kalın kabuklu porta -
kal istiyorsunuz? ,, 

"-Ne münasebet? Ben en ince ka
buklusundan istiyorum.,, 

Manav bize sualinin sebeblerini an
lattı : 

"- Son günlerde herkes kalın ka
buklu portakal arıyor da onun içn sor
dum. 

"- Kalın kabuklu portakallar daha 
tatlı mı oluyor ? 

"- Hayır Bayım! Reçel için .. Mem
lekette bir reçel yapmak ve reçel ye
mek salgını başladı ki sormayın .. Yal
nız portakaldan değil, her meyvanın 

da en iyi reçel olabilecek olanlarını a
lıyorlar.,, 

* * * Bol reçel yemek için bol şeker sarf 
etmek lazımdır. Bol şeker yoğaltmak 
da bizim iki başlı bir davamızdır: Sı

hatlı vatandaş ve şeker endüstrisinin 
istikbali .•. 

Dönüşte bir şekerciye uğradık: Ca
mekanlarda sıralanmış reçl kavanoz· 
ları, Suluhandaki manavın sözlerinin 
pek yanlış olmadığını gösteriyordu. 
Evvela şeker satışının, sonra reçel sa
tııının ve şekerle alakalı diğer madde
ler satışının günden güne arttığını 
söyledi: 
"- Şimdi herkes çeşid arıyor, dedi. 

Geçen yıllar ve hele bundan üç sene ~
vel şekır pahalı iken dükkanda hır 
kaç ceşid reçel yapardık, o bile kolay 
kolay satılmazdı. Şimdi hiç öyle değil. 
Sakız reçeli bile arıyorlar. 

··- Ankarad en çok ne reçeli sarfe
diliyor ? 

"- Çilek, portakal, gül ... Yani An -
kara malı olmayan meyvalarm reçel
leri .. 

Reçeli en çok ihtiyarlar, şekeri 
gençler alıyor. Benim öyle müşterile
rim vardır ki bunlar sigara almak iti
yadı ile şeker alırlar. Bunlarda §eker 
yemek bir itiyad haline gelmiştir.,, 

Biz, dükkandan ayrılırken bir di
lekte bulundu : ' 

" -Reçelin hemen pe~inden yağ ge
lir Şeker ucuzladı, bir de yağ ucuzla
sa .... Bizim bayramımız aaıl o zaman 
olacak .. ,, 

Türkiyede şeker istihlaki durma
dan artmaktadır. Bilhassa 937 deki ar
tış nisbeti, şekerin ucuzlayış senesi o
lan 935 ten beri bir rekor kırmıştır. 

936 nın ilk altı aylık istihlakine gö
re, 937 nin ilk altı ayında istihlilı: edi
len şeker, yüzde 12.95 fazladır. 

MUcerred bir rakam olmasına rağ

men nüfus başına isabet eden istihlak, 
nüfus hareketi sabit farzedilmek ıar -
tile 1935 te 3.6 kilo, 1936 da 4.2 kilo, 
1937 de beş kilodur. Artış yüzde 17 .32 
dir. 

• •• 
Bu artış en çok evlerimizde tesirini 

İlk şeker ·;~~~~·~~::
1111

~~~1 
ru1cluğu gi.in !oienede iki ki
lo yedi yüz gram şeker yi
yen türk vatandaşı, 93 7 de 
beş kilo şeker yedi. Ona hu 
ağız tadını, kilar ananesini 

l..:~'..'.~;~~.~.~ ... :~:.~: .... ~.~.~~ .. 

ld 
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gösterdi: Geçmiş günlerin meyva mev• .. 
simlerinde mis gibi kokan ev mutfak· ~ 
ları yeniden canlanmıştır. Kızlarımı· 
zın tahsil hayatında ev kadınlığı bilgi
lerine verilen geniş yer, onların yuva 
kurdukları zaman evlerinin raflarını, 
birer zinet gibi süsliyen yiyecek ve 
içecekleri kendi ellerile yapmalrını 
•a:ıamı§tır. 

İsmetp~ kız ~nstitüsünün ev bilgi
lerine aid derslerinden birindeki imti
han sualleri, araaan epey zaman geç • 
miş olmasına rağmen, '> kadar entere
sandı ki hala hatırımızdall•r. Hocaları 
genç kızlara şunları sormu~tu~ "- 1. 
Evinize, habersiz iki misafiriniz geldi. 
Misafire °Çıkarılacak yemeğiniz yok
tur. Vakit ge" olduğundan bakkal vo 
kasap kapalıdır. Evde pirinç, yağ, pa· 
tates, makarna, bezelye, teker, irmik 
var. En çok iki aaat içinde kaç türlü 
yemek yapar ve neler yaparsınız? 

2 - Kaç türlü reçel biliyorsunuz? 
Bunları sayınız ve kısaca nasıl yapıl
dıklarını anlatınız 1,, 

Bilmeyiz bu gün her şekercimiz, 

enstitülü genç kızlar kadar, reçel ismi 

sayabilirler mi? Verilen cevab yekCınu 
nedir, bilir misiniz? Tam 46 türlü... 
Muhayyelnizi, bUtUn kuvvetile i§leti .. 
niz: Enstitülü değilseniz, nihayet yir .. 
mi sayıaı sizin için ideal olabilir. 

' 
Şeker istihlakimiz artmaktadır. B\I 

bir ekonomik davadır. 

Bol geker, bir sıhat davfi.sıdır. 
Bol ~ekerden yapılan bu çeJidli re• 

çel ve tatlı evimizin zineti ve zevkimi
zin vesikasıdır. 

• •• 
Yakın zamanlara, hatd bu seneye 

kadar bizim için bir hasret olan kilar 
ananesine yeniden kavu1tuk: Mis ko
kulu mutfak evlerimizin gene süsü ol
du: 

Bugün şeker istihlakimizin nüfoı 
ba'ına beş kiloyu bulmasını hiç azın. 
samıyahm: İlk şeker fabrikamız açıl .. 
dığı gün her türk vatanda91, bir aene
de iki kilo yedi yüz gram şeker yiyor 
ve türk milleti her yıl dışarıya on 
dört milyon ödüyordu. 

Mutfaktan gelen mis kokulu re
çel, onu yapanların ağzını, pancar e.. 
ken çiftçi kardeşin, bahçe sahibi va
tandaşın, ve millt ekonominin gözllnU 
ve gönlUnü tatlandırıyor 1 

"- Saffet, bizim hemşerimizdir. O 
da çorumlu, biz de .. Kızımız, bir ya
bancıya gitmesin dedik, bu adama ni
ıanladık. Zaten üstüne düşüp duru
yordu. Kızı nişanlayıncaya kadar bi
ze pek hürmet ediyordu. Sonra birden 
bire hali değişti. Eve arasıra sarhoş 
gelmeye başladı. 
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Yabancı memleketlere 
giden kaptan ve 

mürettebat 

Evelki akşam geç vakit sarhoş ola
rak eve geldi. Sarhoş ama nasıl sar
hoş ... Burnunun ucunu görmüyordu. 
Kapıyı bile vurmadı. Omuzlayınca i
çeri girmiş. Kızım Nazmiye komşuya 
&itmişti. Biz, tek odada oturururz. 
Saffet, şöyle etrafa bir göz gezdirip 
Nazmiyeyi göremeyince, hemen benim 
üıtüme yürüdü ve beni iterek dıvarın 
dibine sıkıştırdı: 

"- Cadı, Nazmiyeyi ne yaptın? Za
ten ben senden şüpheleniyorum. Ko
ça cadı!,, 

Bende zaten kalp hastalığı vardır. 
Birdenbire korktum, yalvarmaya baş
ladım: "Dur oğlum, Nazmiye komşu
ya gitti. Şimdi çağırayım,, dedim. Ba
na gene küfür .etti. Hemen usulcacık 
odadan çıktım ve komşuya koşarak 

Nazmiyeye haber verdim. Kızım gel
di. Saffet, nişanlısının üzerine yürü
dü: 
"- Bana bak 1 dedi. Evden hiçbir 

yere çıkmak yok. Sonra fena olur.,, 
Kızım, Saffet sarhoş olduğundan 

hiç ıeı çıkarmadı. Ona tatlı sözler 
söyledi. Biraz yatıştırdı ve o gece sa
baha kadar uyku yüzü görmedik. 
Komşular patırdıya geldiler. Sarhoş 

olan Saffet sızdı, kaldı.,, 
Saffet hepsini inkar ediyordu: 
"- Adam hiç nişanlısına çıkışır 

mı? dedi. Bu ihtiyar, her kaynana gi
bi ara bozucu ve dedikoducudur. Ni-

iki dirilme masah ! 
lzmirde ağızdan ağıza dolaşan bir 

masal, lstanbul gazetelerı'ne kadar 
aksetti: Güya lbo isminde ihtiyar 
bir boşnak hastahanede ölesi imiş de 
araba ile mezara götürülürken diri 
/ip arabacıya : 

- Hava soğuk üşüyorum; şu ka· 
putunu bana ver I Diyesi imiş. 

Masalı ağızdan ağıza dolaştıran

lar, adamcağızın mahallesini, soka
ğını da söyledikleri halde bu adres· 
te lbo isminde bir adam bulunama• 
maktadır. 

Yalnız çocukların değil, büyükle
rin de masala ihtiyacı olduğu anla
~ılıyor. 

Hiç ölen adam dirilir mi? 
Fakat ölünün dirilmesi masalı 

yalnız lzmirin maha/Je kahvelerin
de an/atılmıyor; eve/ki gün Tokyo
da japon parlamentosunda da tek
rarlanmıştır: 

Japon dış bakanı Hirota, meclis
te /aponyanın Çin'de ne türlü biz 
siyaset takib ettiğini anlatırken de
miş ki : 

- Japonya, tam bir kalkınma için 
Çin'e yardım etmek istiyor. Çin'i 
parçalamıyacaktır. Çin'in birliği, 

toprak bütünlüğünü temin için lA
zımdır 

•.. Japonyanrn ülküsü, bütün Çi
n'i diriltmektir.,, 

lzmirde lbo'nun dirildiğine ne 
kadar inanabilirseniz, bu siyaset 

sözlerine de ancak o kadar inanabi
lirsiniz. 

Acaba, Japonya, bir diriltme tec
rübesi yapmak için mi Çin'i öldürü
yor? 

Yahudinin dediği gibi öldürdüğü
ne biz inanalım; dirilteceğine de di
leyen. - T. 1. 

Tiirkiyede ilk sinema 

( .n.irwıoskop) 

Sinema, ilk defa olarak 1311 se
nesi (1895) haziranının 26 mcı gü
nü lzmirde a-österilmi~ •. O zaman, 
bundan bahseden İzmir gazeteleri, 
hadiseyi, bakınız, nasıl anlabyorlar: 

" Fotoğrafın bir tarzı ikmali olan 
kinotoakop aleti, bir insanın yahud 
birçok eıhaatan mürekkeb bir cemi -
yetin her saniye müteselsilen vaziyet
lerini, ııülüılerini, idarei akdah ediı
lerini velhasıl ahvali wnumiyesini 
öyle bir surette musavvirdir ki insan 
o manzara karı111nda bulunduğunda 
gördüğü resimlere ziruh diyeceii 
geliyorl" 

Buııün, bize sinema filimleri ııa
yet tabii geliyor. Fakat ilk çıkbğı za-

man yaptığı teıiri ııörüyor muıunuz? 

Gen<;lil..·. 
I 

Doktor G. A. dünkü Ulus'ta yaz
dığı makalesine §Öyle bir ba§bk koy
muıtu: '"Gençlik geri gelir mi?" 

Bu sualin cevabım, bundan yıl
larca önce Şair Abdülhak Hamid ıu 
beyti ile vermiıti: 

Birader, ıebabet fenayab imiş 

Uyandım da bildim o bir hab imiıl 

Fakat bu sual, bqka manada ise 
o zaman fÖyle cevab da verilebilir: 

1912 aenesinde BabıaJinin önün-
• de nümayiı yapan gençlik, geri dö

nebilirdi. Cumhuriyet gençliği, hiç 
bir zaman ııeri gelmez! 

Fa~ist yahudiler 

Lehistan' da yahudilerin bir fatist 
partisi kurdukları haber veriliyor. 
Bunlar Filistin'de müstakil bir yahu
di devleti kurulması için demokrat 
lngiltere'nin değil, fa~ist ltalya'nın 
yardımını istiyeceklermit. 

Fqiat kelimesi ile Sinonim olan 
Nazi Almanya'da yahudi olmak, ne-

fes almaya bile hak kazandırmazken, 
Lehistan'da yahudilerin fqiat olma
sına ne buyunıraunuz? 

Acaba bunlar, bizim ıu eski mis· 
raı biliyorlar mıydı? 

Baktın zamane uymadı, sen uy 
zamaneye 

Snob - Ziippe 

Avrupa dillerinde züppe mana
ıına gelen bir kelime vardır: Snob. 
Geçen gün bir fransız gazetesi bu 
kelimenin nereden geldiğin anlatı
yordu. 

Eskiden lngilterenin "lngiltere 

koleji,, iıimli mektebine yalnız a
ailzadelerin girmeıine müsaade e
dilir, bir kulpunu bulupta burada 
talebe olmak ferefini ! elde eden 
ve aslı olmıyan talebeye de litin
cede ''eaaletaiz,, maniıma gelen 
'"Sine nobilitate,, sıfatı verilirmi§. 

Kelime ı:zun olduğu için sonra
dan kısaltıbrak "5. nob.,, teklin
de yazılr.ıağa ve daha sonra ııa 
"snob,, diye okunmağa baılanmı§. 

Bu yüzden ''snob,, kelimeleri 
Avrupa dillerinde ''layık olmadığı 
bir muhite girmeğe çalıtan ve ya
hud kendisin oraya mensub gibi 
gösteren adamlara,, snob denil
mektedir. 

Snob'un nereden geldiğini öğ
rendikten sonra insana merak olu
yor: Acaba züppe kelimeai nere
den çıktı 7 

Kumanya ve saire gibi ihtiyaçlan
nın temini maksadiyle yabancı ülke
lere gidip gelen vapur, motor ve ka
yıkların kaptan ve mürettebatının da 
25 liraya kadar tUrk parasını yolcular 
gibi Uzerlerinde getinneleri kabul o
lunmuştur. 

Yurdda kar 8eviyesi 2 santi .. 
metre kadar düştü 

Dün şehrimizde hava kapalı ve 
hafif rüzgarlı .geçmiş, m gece sıfı
rın altında 5, gündüz sıfırın üstün
de 3 derece olarak kaydedilmiştir. 
Dün yurdda hava muhtelif mıntaka. 
tarda kapalı ve bulutlu geçmiştir. 
Dünkil yağışların karemetreye bırak
tığı su mikdarları İzmirde 2, Akhi
sarda 4, Antalyada 9, Bodrumda 13, 
Muğlada 29 kilogramdır. Dün yur
dun karla örtillü mıntakalarmda kar
lar bir mikdar erimiş ve evelki güne 
nazaran iki santimetre kadar inmi•
tir. 

Dün en düşilk ısı sıfırın altında 
Eski~ehirde 6, Konyada 11, Kayseri 
ve Erzurumda 17, Sıvasta 22, Karsta 
28 derecedir. En yüksek ısı da sıfırın 
üstünde olmak üzere Zonguldakta 
17, Trabzonda 19 derecedir. 



DIŞ iCMAL 

Gponya neden harb 
ilan etmiyor ? 

tin'iıı beklenmedik mukavemeti 
lllıda ,İapon aaabiyeti.ain gittikçe 

ta olduğu görülmektedir. Ja
Y•'nın Çin'i parç•lamaktan ziyade 

r"lat'ltırnllakvekendiainetibikdmak 
Iİrittiii bu mücadele japonlann Ü· 

.. ettiJclerinden uzun siirmüflÜr· Ve 

Cenevre konseyinde 
Çm an)afmazlıtı için bir 

metin hazırlandı 

Alman yada -
Nazizmin 
yddönümü 
kutlanıyor · 

Berlin, 30 (A.A.) - Nuyonaı IOI· 

yalizmin iktidar mevkiine gelme.inin 
betine! yıldönümU bugün Almanya
nın her tarafuıda kutlanmaktadır. 

Türkiye Suriyenin refah 
ve istiklôlini ister 

CUMHURlYET'te Yunua Nadi, 
franıuı aömürıecilerinin T üı-kiyenin 
Suriyede gözü olduğu etrafında fa)'İa
lar çıkararak Türkiye ile Suriye ara• 
ıında bir dü9fD81llık yaratmaya çalııtık• 
larmı kaydederek Türkiyenin, Suriye
nin istiklalini ve doıthığunu iıtemelİ 
için mevcud sebebleri birer birer tayı • 
yor ve diyor ki: 

, ela aonu görünmüyor. 
11'Pon1a, bir iki ajır yumrukla be • 

Yaracağuu taDIDlfb. Şimali Çin 
· e İ§gal edildi. Şanabay alındı. 

. ellerine geçti. Fakat Çan Kay 
an mukavemeti kmlmadı, Japonya 
'Uı iazerine, Almanya vuıtuiyle 

Cenevre, 30 (A.A.) - Milletler ~emiyeti konseyini~ yüzü?cü 
toplantısında bulunmak üzere gelmıı olan delegeler bırer birer 
buradan aynlmaktadırlar. B. Delbos aaat 14.10 da Pariae hareket 
etınittir . B. Eden Lond_ra:ya dönmüt bulunmaktadır .. B. Bek de 
Val'fOVa'ya hareket etınııtır. 

Uzak ıark uılqmazlığı hakkında d~!ün~lmüt ~lan karar ıu
reti projeıi yamı Çin murahbaaına teblıg edilecektir. ltay Şek' e ıulh teklifi yaptı, Çan 

Şek bu teklifi reddettikten tonra Eğer bu metin, Çin .tarafın~ 
ne yapacakllll'DU f&IJl'llU!lar • reddedilecek oluna konseyın her tur

• Japonya bugüne kadar Çin'deki li1 karar sureti projesi taıuiminden 
'"t j .. n. ...ıi .. ,_._milyon :--m- li· 

Cin akıncıları 
japonları epey 
uğ rastı rıyorlar 

r- ı - aura augau.. vu geçmesi muhtemeldir. 
larfetmiıtir. Muraf buıünkü hu· Yarın tabah toplanacak olan 28 ler 

Berlin bayraklarla donanmıttır. 
. B. ~obbelı, bu ıabah alman gençli

ğıne h_ıtaben bir nutuk söylemittir. 
.Mumaıleyb, naıyonal • aoıyaliıt fır
kaıını iktiJar mevkiine iaal eden mü
cadeleleri ıena etınittir. 

B. Hitler, saat 11 de Başvekilet da
iresi önünde bekliyen muhafızlara bir 
geçid reemi yaptırmıttır. 

Gazeteler, rejimin tahakkuk ettir-· 
mit olduğu itlere aid huauai ve muu
zam nüshalar tahaia etnıitlerdir. 

Alman basını, nasyonal ao.yali.tlt re-

B. Alber Saro 

B. Alber Saro 
Cagoulardları 
telin ediyor 

" Bütün bu sebeblerden dolayı biz 
Suriye'nin tamamım ve iıtildalini bü· 
tün bir buluı ve ciddiyetle iıter ve eğer 
İcab ederae elbette bu yolda kenditine 
kalbi temennilerimiz kadar yardımlan• 
mızı da esirgemezdik. Ve nihayet enin
de tonunda Suriye anlıyacakb ki vakti• 
le ve ahclen Türkiye ile Franaa arum
da balledilmit olan Hatay meaeleainin 
Suriye ile biç bir alakaaı yoktur. Eier 

d11n içinde lralcbiı takclrde 1939 ae- komitesine "Milletler Cemiyetinde 
: lllartma kadar dört yüz milyon İn• yapılacak reform komitesi,, gelince 

lİratı daha tarfetmek mecburiye • akdedeceği toplantı ~ntere~n olacak 
• . Halbuki yarma milyar İngiliz ise de çabuk tatil edılecektır. 

Şanghay, 30 (A.A.) - Timtsin • jiminin beıinci teeuüa yıl dönümü mü 
naaebetiyle huıuai nüahalar netret
mişlerdir. 

~a;is, 30 (A.A.) - Dün Villejuif 
infılakı kurbanlarının cenaze merasi
mi münasebetiyle B. Saro, bir nutuk 
söylemiştir. Mumaileyh, fel!ketin me
suliycti kendilerine terettüb eden Ca
goulard'ları takbih etmiş ve bunların 
merhametsizce cezalandırılmaları la
z~m gelmekte olduğunu beyan etmiş
tır. 

bundan dolayı bir alika varta o da an
cak Hatay'ın Suriye ve Türkiyeyi yek• 
diğerinden uzaklaıbracak yerde biri• 
birlerine daha ziyade yaklattırac:ak bir 
mahiyet arzetmeıi ıeklinde görülebilir. 
Nihyet bütün iddialara rağmen itte gö
rülmüıtür ki idari iıtiklali ahdi bir za. 
ruret olan Hatay'ı biz Türkiye'ye ilhak 
etmek fikrinde değiliz. Bu haliyle Til'
kiye' den ziyade Suriye ile alikalı tayı• 

taıfettikten tonra ela Görilla bar- D legelerin hükümetlerinin vazi-
-..Uyetindeki barekit devam ede· tl e. 

1
· ._rif etmelerine medar ola.. 

I . b dan :re erın · tte Japonyanm uabıyetı un ~ olan umumi müükereden ıonra 

Pukov demiryolu üzerinde japon ile
ri hareketi durmuftur. Japonlar, iki 
cenahları arasında mevcud 240 kilo
metrelik gediği kapamağa çalıtıyor
lar. Çünkü Çin akıncıları bu gedikten 
girerek japon orduau için mühim teh
likeler yaratıyorlar. 

Gazeteler, Almanyanın son bef ıe
ne içinde gerek dahili gere.k harici ıi
yaset sahalarında başardığı büyük 
muvaffakiyetleri tebarüz ettirmekte· 
dir. 

·geliyor. Japonya bu yüzden iki 'komitenin talı günü içtimalarını bila 
leti meaul addediyor: On~ ~ müddet tehir edeceği tahmin olun· 
•ya'yı, fODl'll ela lnailt.reYJ.o• Bu iki maktadır. 
let baklanda bit ... ijbinr, bJr.. 
IÜn evvel, dıt bakaiiı Hirota'nm 
liıte söyledifi çOk acı sözlerle ifa· 

edihnittir. Bq kumandan Matıui de 
"lterey i tehdid eder bir vaziyet al
br, 
J~nyamn lngiltere ve SoTyet Ras

~-tfkiyeti, her iki devletin de Çine 
ela bulunmalandır. Ve bu yar • 

da vakidir. 
Sovyet Ruıya karadan, İngiltere de 

• Cllla Kong ve Kanton yoluyla de
. den Çine mühimmat göndermekte

er. Bundan bqka Sovyet Ruıya 
'1'are yolluyor. Fakat bunun devlet· 

hukukuna mugayir bir ciheti yok • 
. • Çin, lnptere ve Sovyet Ruıya ~e 
...... tebette bulunan bir devlettir. 

ilin edilmit bir barb da mevcud 

Polonya ha~ırl.anan metne 
itiraz edecek 

Vart0va. 30 (A.A.) - Polonya a
jansının bir tebliğine göre, ingiliz, 
f ransız ve sovyet dış işler bakanla
riyle Çin delegesi Cenevrede Çin • 
japon ihtilafı hakkında bir karar ıu
reti hazırlamıflardır. Bunu diğer a
n devletlere de kabul ettirmek için 
asambleye aevkedeceklerdir . 

Polonyanın Cenevredeki daimi 
müme11ili Komamiçki, yarın bunu 
protesto edecek ve Polonya mü?1es. 
sillerinin tahririne iştirak etmedıkle
ri bir karar suretini konseyin asamb
leye tevdiini Polonya hükümetinin 
fena karşılıyacağını bildirecektir. 

latJif;re 116 MUleıler Cemiyeti ,.....llldııh1a göre, her devlet Çin'e tilih 
barb ..,.ı.,.,,.ü aabp, bunları dem.. 
• aerbutisinden iatifade eclenk Çi· Cenevre, 30 (A.A.) - Federal kon· 
tealim edebilir. seyin, İsviçrenin bitaraflığı ve Mil. 

. Ancak Japonya barb ilin edene, va· Jetler Cemiyeti statüsü ile olan mü
J'et cleiifİr· Gerçi gene Çine ıililı ve nasebatı hakkında bir muhtıra hazır· 

..,.ı.......p aahlehilir. Fakat ladığı bildirilmektedir. Bu muhtıra nan ~ .... .~ •• -r·ınnıp.~ ile Amerikaya ...... 
Çin tabillerini abluka altma aı.. rilecektir. 

Japon ordusunun aalihiyetli bir za
tı bugün gazetecilere beyanatında, 
Şanghay ile Nankin araamda japon 
ordusunun itgali altında bulunan nun
takalarda Çin akıncılarının faaliyete 
devam ettiğini itiraf eylemittir. Bu 
gruplar, beşyüz ila biner kişilıktir. 

Can Kay Şek cepheyi 
tefti§ etti 

Hankov, 30 (A.A.) - Mareıal Çan 
Kay Şek, cephede yaptığı teftif ten bu 
gün dönmüştür. Derhal umumi ka
rargah erkanını toplamıt ve askeri va
ziyet hakkında büyük bir nikbinlik 
izhar eylemiftir. 
Pekin - Hankoo hattında ıükun 

Hankov, 30 (A.A.) - Pekin • Han
kov demiryolu üzerinde hiçbir çarpif· 
ma yoktur. Çin ordusu burada Yang
tse cenubunda çok kuvvetli müdafaa 
mevzilerine yerletmif bulunuyor. Bu 
mevziler kırk kilometre boyunda ve 
14 kilometre genişliğindedir. 

Volkiacher Beobachtcr diyor ki : 
"Almanya, büyük devlet mevkiini 

tekrar elde etmiftir. 14 aene Almanya 
beynelmilel siyaset aleminde hiçe aa
yıldı. Fakat bef ııenedenberi alman 
mılleti ağır ve lakin deva~lı bh .YÜ· 
rüyüıle dünya ıiyaaetinde mühim bir 
amil olmağa batlamıştır. Bunun sebe
bi de zamanmda hareket etmiı olma
ııdır. 

Rayhştag'ın toplanacağı hakkında 
bazı yabancı gazetelerde çıkan haber
ler resmi mahfiller tarafından bir ke
re da.ha tekzib edilmektedir. 

lıalyan gazetelerinin nefriyatı 
Roma, 30 (A.A.) - ltalyan gazete

leri, nasyonal sosyalistlerin iktidara 
geli9lerinin betinci yıldönümü müna
sebetiyle Almanya lehinde hararetli 
nefriyatta bulunuyorlar ve Roma • 
Berlın mihverine ipn;t ederek Hitle
rin devamlı bir sulh siya.eti talcib et
tiğini ve bunun aksi iddialarm müda
faa edilemiyeceğini yazıyorlar. 

"Vocc d'ltalia" diyor ki: 
"Nasyonal sosyalistliğin ele aldığı 

bütün feci meselelerden orta.da halle
dilmedik tek bir mesele kalmlftır: 

B. Saro, demiıtir ki : 

"- Halkın ziıbnini tethi' eden, ihti
raıları körüklemekte, endite uyandır
makta ve korkunç ve karanlık bir ta
kını makaadlarla bunları iatitmar et
mekte olan caniler, cezalandırılacak
lardır. içtimai nizamdan meaul olan 
hükümet, bu nizamı bir avuç ,eririn 
tehdid etmeeine müsamaha etıniyecek
tir. İcab eden tedbirleri ittihaz etmek 
hükümete aiddir ve hükümet bu bab
da vazif eıini ifa etmekte kuaur etmi
yecektir.,, 

B. Saro, herkesin kendi kendine ih
l<akı hak etmekte olduğu ve kendiıini 
vclayctı amme yerine ikame etmekte 
bulunduğu bir vaziyetin anarşi diye 
tavsif edilmeıi wım geleceğini söy
lemi9tir. Bu suretle hareket edenler, 
kim oluna olsunlar, merhameteizce 
kanunun pençesine yakalarını verme
lidirl~r . ., 

lsviçre'de komünizm hakkında 
bir plebiı:ıit 

labilecek müıtakil Hatay, Suriye'ain 
iktuaden tıpkı kendi mmnleketindea 
bir parça gibi iıtifade eclebileceii bir 
yerdir. Müstakil Hatayda lıkendenm 
halihazırda Suriyenin ele enikonu kul • 
lanabileceği yegane limandır. Eğer me
ıele denizle alikuı iıe müıtakil Hatay 
buna mani-dejildir. Yalnız bir tek f,. 
kenderun limanının Suriyeye kifayet 
edip etmiyeceği kalır ki bütün muele, 
aııl mesele buradadır. Şüphe yok ki 
Suriyenin bütünlüfünü biç kale alma
yan ve bilikiı onu hemen her nokta
ımda beltalamıt olan sözde iıtikW -. 
zakere ve mukaveleıi kOIDfu memleketi 
gayri tabii alelacaib vaziyetlere tok· 
muıtur. Yukarda dediğimiz aibi bpla 
Nureddin Hocanın kufUDll bmziyen 
bir vaziyet. 

Hikayeyi biliyonunm: Nurecldia 
boca leyleğin deinek ayaklarım ve 11 • 

zan gaguım keterek bir tafm u-iM 
Pylllllf ve kartııına geçerek ......... 
da: 

• w• den ıilihlar tealim eclilema. Cenevrede bulunan B. Motta dün 
• halele Çine ıilib ve barb malMIDUi B. Delboela mun bir g6rilpnede bu
~ önüne geçmek için Japonya lunnıuttur. Franaız .kaynakları bu gö

lleclen barb ilin etmiyor? Filhakika aon rilpe ııeticeainin memnuniyeti mu
~ içinde bu barb ilim keyfiyeti, cib olduğunu bildiriyorlar. 

Vuhu civarında Çin kuvvetleri bir 
takını baskın hareketleriyle japon hat
larını iz'~ ediJJ<ırlar. Bunun haricin
de bafka cepbeleııcle mWıim bir hare· 
ket cereyan etmiyor. 

(.in abluka ediUrıe ••• 
Pariı, 30 (A.A.) - Çin maliye na

zırı "Paris Soir" gazetesinin Hanlı:ov 
muhabirine yaptığı beyanatta, Çin'in 
ancak japonlar Çin topraklarını tah
liye ederlene mukavemeti bırakacağı
nı ıöyleımit ve Çin aahillerinin ablu
kuı ve varidatının azal«nMt neticeıin

Müstemleke meeeleıai. Hitler'in bunu 
da halletmek çaraini bulacağı muhak
kaktır." 

Lauaanne, 30 (A.A.) - .Vaud kan
tonunda, komüniat kurumlarının ya
lak edilmcei için yapılan plcbitlitte 
~.336 müntehib lehte, 12.693 münte· 
hib de aleyhte rey '9ermi9tir. 

- lıte timdi kuta bemedin/ 
Demiı. Giiya iıtildal veriliyormut 

efsaneleriyle Sariyeye reva röriilmit 
olan hal, itte bplo ba Nurettin booa • 
mn kutunun halidir. 

Hatay itinin milletler c:emi1elinoe 
ele ta.dik olunan ahdi vaziyetiyle hal 
ve intacı Suriyeyi ula miiteumr ... 

J'Poıı devlet aclamlarnu hayli metıul Görü,nıelerden A.nıerikaya da 
~edir. Batbakan Kanoe,. J~- maliımat 11erildi 

Fransada müthit bir 
kasırga 

Geçen ton teırinde aoayaliatlerin 
onbin rey aldıkları Lauaanne tehrinde 
ancak 4326 müntehih komüniıtler le
hinde rey vermittir . . 

• • • 
ZENGiNLERiMiZ VE 

MiLLi HAMiYET ~ harb ilin etmek mecbunyetinde 
Irat.bileceğini birkaç defa aöylemİftİr. 

. Hakikat ıudur ki barb ilim ~ 
!eai, Japonya için bir betab muele11dir. 
"' ilan Japonya için faydalı mı, sarar
~ rıu olur? Japonya her iki tarafı da 
Cilçiip tartbktan aonra buna karar " • 
l'eeektir. ' ç· ,. 

Gerçi barb ilim, !Japonya ya !° .m 
~ ehluka altma almak talihi • 
)etini veıec:ektir. Bu aıuretle fngiltere •e 4nıerikanm deniz yoluyla Çin'e ti-
1-)ı aöndermelerinin önüne ıeçilebile • 
Celttir. Fakat Japonya için barb ilinı• 
~ fayduı bundan ibarettir. Bu fayda· 
,._ kartı birçok mahzurlar vardır: 

1 - Once binlerle kilometre usun
~da deniz tabillerinİD ablukatı, 
~etli ve maarafb bir ittir• 

2 - lkinciıi, abluka, Sovyet Ruıya· 
"- kara yoluyla yarclıın yapmuma 
~ tqkil edemez. Halbuki Çin'e ya • 
~~ Yardımın daha büyQii bu kanal • 
_..Beliyor. 

Cenevre, 30 (A.A.) - Sal&h!ye.tıi 
mahfiller, Cenevre gör11fmelerınden 
Amerikaya daha ziyade bir cemile ol. 
aun diye malQmat vermiş olduğunu 
bildirmektedirler. 

de harici borçlar tediyatını kemıek Parla, 30 (A.A.) - Debfetli bir ka· 
mecburiyetinde kalabileceğini ilive ıırga Framada mühim tahribat yap
eylemittir. lDlftır. Ataçlar M;külmüt ve otuz 
Pekinde bir anlaıma immlandı ~tr~ y~Jueklerde ~çmuıtur. Par~te 

Bir ingiliz filosu Portekiz' e 
· gidiyor 

Londra. 30 (A.A.) - Anavatan fi
losu bat kumandanı Amiral Backhou
ae, Nelaon zırhl~ı ile bugün Lizbon'a 
gitmek üzere P"ortamout'hdan hare
ket etm.iftir. Nelaon'a Rodney ~ırhlıaı 
ile bet tıorpito refakat etmektedir. Fi
lo Lizbon'da üç gün kaldıktan ıonra 
Cebelüttarık'a gidecektir. 

Komey azaıından hiç biri, k~m~
yin kabul edebileceği her~angı bır 
karar suretini taadik etmesıni Ame
rikadan istemeyi ula düşilnmÜf de
ğildir. 

de ederek harb vaziyeti mevcud oldu • 
funu ilin etmemittir. 

Fakat eier Japonya reamen barb e
derse, arbk harbın mevcud olup ol.· 
madığııu takdir talibiyeti cumhur reı· 
ıinin elinclm de almıyor ve tarafmlık 
kananlan otomatik tekilde meriyete gi-
riyor. lıte Japonya bun~ ~yor. 
!Japonlar beaab etmiıle~dir ki bu ~-

bk kanunlamun menyete geçmeııne 
llZ beb olacak bir hareket, Çini mut.azar· 
ae de ae Japonyayı da mutazarnr e· 
nr e r , ki b N kadar 

. rüagar bırçok evlerın damlarını tok· .?.?ky0
: ~O (A.A.) - Muhtar Hopeı müftür. Dıt mahallelerden birinde 11 

hükumetmın Japonya tarafından Pe- yqında bir kızcağızı altı metre kadar 
~n·~e kurulan muvakkat .~in h~e- havaya kaldırdıktan aonra kaldırımla
tıne ılhakı hı~ldanda bugun Pekin de rm üzerine atmııtır. Kız, hemen orada 
bir anlaşma ı~alanmıttır. parçalanarak ölmüftilr. 

Amiral HQljegava'nın 
beyanatı 

Paris, 30 (A.A.) - Parla Soir gaze
tesi, Şanghay'daki muhabiri B. Ber
nard Bolery'nin Amiral Huegava ile 
yapmıı olduğu görütmeleri netretmek· 
tedir. 

Amiral Hasegava, töyle demiıtir: 
"-Ehemiyeti cüzi bur hiditelere 

rağmen, Fransa nuntakaımdaki memu
rin ile iyi münasebetlerde bulunmak • 
tayım. Hainan adasına çinlilerin aıker 
ve gemi yığmalan takdirinde taarruz 
etmeği tasavvur ediyoruz. 

Amiral Backhouae, büyük deniz ma
nevralarında hazır bulunacaktır. 

Küçük Dış Haberler 1 
X Pariı - Franaanın yeni Vqing -

ton sefiri B. Sen Kenten vazifeai bqına 
gitmek üzere tubatın on altıaında Cham 
plain vapuruna binecektir. 

X Atina - Kan deveranmdaki te -
tevvütten muztarib olan Prens Nicola
nın sıht vaziyeti değitmemi9tir. 

SON POSTA'cla Erc--.d Ebem 
Talu )'1IDUI ~ memleketle
rinin İmar Ye refahına hiamet için yap. 
tıklan büyük fedakirlddarclan Wı1e. 
derek eliyor ki: 

"Balkan toplanb11 münuebetlyle 
bize ~berlik ebnek nezaketinde bulu
nan sefaret katibimiz, bqlıca bülriimet 
dairelerinin, müze, mekteb, akademi 
binalannm yerli zenginler t.arafmclan 
inta ettirilerek millete hediye edildik • 
ferini söylemiıti. Yunan clonanrneımıa 
en müazzam rüknü olan Ave.rof mrlah. 
ıırun da vatana, bir tek yunanh zenai
nin annağanı oldujunu öteden beri bi
liyoruz. 

itte vatan aevaiıi böyle olur! Çah1-
mak, kazanmak, fakat kazancının Wi • 
tününii kendi nefaine, kendi aiJetine 
haıretmeyip de vatana biate &7lllDak 
camianm ihtiyaçlamu karfıiama)'I her 
endiıeclen üıtün tutmak iledir ki bir 
milletin efradı o milletin yüluelifine 
yardım eder. 

. 3 - Oçüncü olarak, ablukanın tat· 
~ Japonyanm doıtıu olan Almanya 
ela Pek iıtemiyor. Almanya'nm Çin ile 
~Jetli ticareti olduğunu unutma • 
~ liznndır. Japonyanm siriıtiii te • 
teblriiı 1Üziinden bu ticaret hayli bel • 
lafanllllttır. Almanya abluka dolayılİ• 

eler Bu aebebleclir ugune 
harb ilinından çekinmiılerdir. 

Şu noktaya da ipret etmek ıerek • 
Hankeu yerine Kanton'a 

taarruz edilmeli 

Hong Kong'a hiç bir zaman taarruz et
miyeceğiz. General Mataui ise bilikiı 

töyle demiıtir: Ben, japon aleyhtarı 
tahrikatç.ılann karınca gibi kaynamak
ta ve tethit faaliyetlerine serbestçe de
vam etmekte olduktan franau mmta • 
kası memurlarından hiç de memnun 
değilim. Eğer franau memurlan bu fa
aliyetlere nihayet vermiyecek, mülteci 
aakerleri lilahlanndan tecrid etmiye • 
cek olurlar ise japon makamatı bundan 
müteeuir ve müabet tedbirler almağa 
~ecbu~ olacaklardır. Nihayet B. Mag • 
gıar, toyle demi9tir: Franaız memurla
rı Fransanın Şanghayda malik olduğu 
hukuku muhafaza etmiıler ve bundan 
böyle de ihtimamla muhafaza edecek • 
terdir. 

X Pariı - Pariı edebiyat fakültesi 
fahri düvayyeni Ferdinand Brunot, 77 
yaşında olduğu halde vefat etmittir. 

Y urdseverlikte, elbetteki bqlra mil· 
letlerden ula qağı kalmayız. Canımız, 
kanımız bu topraklara vakıftır. Fırat 
dütme:ye görıün: Yediden yetmife ka
dar, kacJmlı erkekli er meyclanma btaai 
ailiMız kabnalr, elitlerimiz, tırnakla : 
nnula tavapnz. 

tir ki Japonyanın Çan lCay .Şek'e ~· Ben Hankeu'dan ziyade Kanton'a 
takmdıia ton tavır, böyle bir harb ~- taarrus edilmeli taraftanyım. Fakat 

• . . teıkil etmekteda: -------------------------------------------------nma aJft bir maDI L_: Çan V' --

birka haftadan _.., ~ 1 ' 1 j 
X Moıkova - B. Zakovski, Sovyet 

aoayallıt cumhuriyeti birliği dahiliye 
komiler muavinliğine ve B. Davydov 
da mihaniki inpat komiser muavinli • 
ğine tayin edilmitlerdir. 

!- - ti tin" bü" biitün mahvol.munu ıaı...__ can • ~;;--~~:::.·~a~ B R NG L Z GAZETESiNE GÖRE 
4 - Fakat Japonyanm bu noktadaki 

ıc....., Üzerine imil olacak en ebemi • 
)~ diitünce, ıüpbeaiz , Amerikanm 
~~Yetidir. MalUmdur ki Amerika 
:-ı8reıi, bir takmı tarafıızhk kanun • 
~aphllfbr. Bu kamınlara göre, harb 
İe--'121 zaınan, Amerika, muharib dev· 
i ~ ailib, barb malzemeai, ve harb 
ÇiQ ~cak maddeleri aatmıyacalc, 
~ İkraz etmiyecek. Amerika banka-

hecfi açmıyacaklar, Amerika vatan· 
~larr ınubarib. devletlerin pmilerin
leq 141Yalıat ebniyecekler. Bunlar, dev • 
~er hukukuna dayanan kaideler de • 
\1 Aaneribmn huıuti kananlandır. 
~ farkta aeçen yazdan beri barb de
·~ ediyorta da bu barb reamen ilin 
~ttir. Bu halde kanun, harb va
~eti lllevcud olup olmadıjmm takcli-

C'Dnhar reitine terketJllİ!tİr. Roo • 
~elt de uzak tarlı harbma kart• göz· 

O A O tten utifa-

ti o..-~- alb ki barb 

~Eafa~ ltalya Habeşistanda ciddi 
b al tarafından mecbıte J8POD 

a.::..== ... Koaoe. ekonomik güçlükler içinde 
Hakikat ıudur ki Japonya, Çan 

Ka Şek ile mücadeleye nihayet ver· Londra, 30 (A.A.) - Sunday Tay
~ · ti or Fakat keneli ıulh ~- mis gazetesi, Habeti•tanın fethinden
nm ~~Jiinde de ıarar etmek meeb"?· ber~ ilk defa olarak bu mıntakadald 

• dedi Ak • takdirde muY8ffaki • vazıyet hakkında endifeler izhar et-
yetin r. 11 -..a.. müt kt d" . li • reab"yonu Japon7- • me e ır. 
~biz iintıl .:,beb olabilir· Bu neti- Bu guete e:ı:cilmle diyor ki: 
hit tanm ara • • harb ilinı, ç. "İtalyanların Habetiatanda maruz 
ceyi elde etmek ıçın tanmvnnrp kalmakta oldukları ciddi ekonomik 
~Y ~- tanmılf veya dan, birer be- güçlüklere aid taf•illt bize aal&hiyet
~fr.::-m.::~vr;':ı, aetic:eainde li bir kaynaktan gelmi,tir. Bu tafai
..ı. . ti~. e , bu bede- Jit, gösteriyor ki Habe,istan, İtalya· 
her hansi hareket, apon~ yı tmekte te- nın mamul maddeleri için bir piyasa 
fe J'~~ O-: teveaau e tefkil etmsldzin, onun paramı ve 
reddüd emuyecektir. A. Ş. ESMER yeeatini kendine ~ken f aldrlepılf bir 

mıntaka haline gelmittir. Ticaret, 
durgundur. Yerliler, ancak kendi ihti
yaçlarına yetecek kadar istihaalde bu
lunmaktadır. İtalyan memurlarının 
~0.teaıleke idaresindeki tecrübeıiz
lıkleri dolayıaiyle vaziyet bUtUn bü
tün vahimle,miftir. Şurada burada, e
aas~n bç!nılmaıı kabil olmayan mfln. 
fend zayıat vuku bulmakta , __ _ 

Soma!• o-..ma 
ve 1 ve Eritre ukerlerinden ba-
zılarının kaçmakta olmalar ~-
...... 1 • ma raa-n 1n.-ın herhangi bir aurette tehlikıeye 
manız bulunduğunu gösterecek hiçbir 
alimet yoktur.,. 

Sıratmda aeve aeve bezleylediiimiz 
cannmzm, neclenae "Y'onsa" una aym 

X Danzic - Poliı leh gazetelerin • cömerdlilde kıyamıyoruz. Belki içimia-
den gueta Polıka ile Kurjer Boltyeki- de Sarpakia ayarında ~ 
yi. Danzigde lehlilere fena muamele yoktur. Belki en kabadayılllllD sücii 
yapıldığı hakkındaki tahrikçi neıriyat- bi~ ~~ ~ediye. etmeye yetemiyorclur. 
lanndan dolayı müaadere etmittir. Ukin, uçu, bet• de bir araya gelemez. 

X Berlin -Alman gençliği radyoda ler mi? Yurdaeverlik tarihimizden bu 
japon cençlifi ile bir g6rilfme yapmıt- parlak fub neden eıiraiyorlar? . 
tır. Kal')lhkh aöylenen nutuklarda iki içlerinden, fİmdiye kadar bir "Af>. 
memleket gençliği araımıdaki iyi anlq- durralıman Naci'' çıkb. Bu yurdda .,... 
ma milnaaebatı kaydedilmittir. ra kazanan yalnız o mudur? Takaimde, 

X Paris - İtçi aendikalan merkez Ayaspafacla aıra •ıra dikilen aparta. 
konteyi kabul ettiği bir karar ıuretin- ~ meaud aabibleri, )"arDl bir 
de, hWriimetin teklif ettifi yeni it ka- dutman alo_nm~ bütün o Mnetin bif'lo 
aununun ameli hiç bir kıymeti olamıya- ~.bomba ile bik ile yeksan olabilece-
caimı beyan etmittir. iini de mi dütünmiYorlar? Bizde-

aleaef - herJıanai bir ha ... 
X Paria - Bqbalwılığm bir tebli • yor. Hava kw-urn . ~ çok türmü • 

tinde, Şotan kabinesinin para politika- dnnmuzı ton zam.U:: ıyı ~h:van yar. 
11 haldwıda parlAmentodan cenit Ali- mit llDİ • Ba dl'cla ilim ~t
hlyetler iatiyeceği hakkında bir aabah bizi seçjyaz. ı. ~ doet, ditmım 
gueteai taralmdan verilen haber kati azacık ol-,or • ~aki bu yarqta bir 
olarak tebib edilmektedir. bü:vüktür::n Pft lralr•nm MIVI pek 
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INGİLİZ ZABİTİ 
Yazan: C.eviren: 
Yüzbaşı F. W. 1Jon Herbert Nurettin ART AM 

"Bugüne kadar 
döktük ve 

kanımızı seve seve 
gene dökeceğiz,, 

Türkçesi : 

Porodim umumi karargahı 
30 ilkteırin 1877 

"Maıeıal hazretleri, zatı devleti
nize afağıdaki hu.usları bildirmek
le ıeref kazanırım : ı 

Gorna Dubnik ve Teliıdeki Os
manlı kıtalan esir edilmiılerdir. 

Rus orduları Osikovo ve Vratça 
mevzilerini ele geçirmikılerdir. Plev 
ne, impaartorluk muhafızları ve 
kumbaracılardan mürekkeb bir kol
ordu ile takviye edilmiı olan 
garb ordusu tarafından muhasara 
olunmU§tur. Muhabere ve muvasala 
yolları keailmiıtir; bundan böyle 
hiç bir iaıe kolunun gelmesi bekle
nemez. 

lnaaniyet namma ve mesuliyeti 
zatıalinze raci olacak fazla kan dö -
külmeaine mani olmak Üzere ben si
si bütün mukavemetleri kesmeye ve 
tayin edeceğiniz bir yerde teslim 
prtlannı görüımeye davet ederim. 

Marepl hazr.;ıleri, yilluek saygı

TORKÇE TERCÜMESi 

''Plevne civarında umumi 
karargah 12 san tetrin 1877,. 

''Altes emperyalinizin bana hitab 
eden 30 ilk teırin tarihli mektubu
zu aldım. 
Kumandanı altmda bulunan im

paratorluk ordusu eeaaret, sebat ve 
enerjilerini iabat etmekte hiç bir 
veçhiyle geri kalmamıılardır. Bugü
ne kadar yapılan bütün harblerde 
de "muzaffer olmU§lardır. Bu aebeb
le la majeste çar, kendi muhafız 
kuvvetleriyle kumbaracılannı İm
dad kuvvetleri olarak Burleye ge
tirmek lüzumunu duymU§tur. 

Gorna Dubnik ve Teliı mağlubi
yetleri, buralarda bulunan kıtalann 
teslim oluıu, muhabere ve muhasa
ra yollarının kesiliği, büyilk yollarm 
itral olunması, ordumu dütmana 
tealim etmem için kafi aebebler de
ğildir. Bu suretle askerlerimin tv
kindn biç bir tY ekailmemiıtir. ve 
bunlu, oamanlı askeri tenfini mu-larımı kabul ediniz. 

Nikola haf aza etmek için yapmalan lazan 
A vrupadaki rua orduları gelen her teYi de henüz yapmıı de-

Baıkumandanı'' ğillerdir. 
u ı· M'. · O Bugüne kadar vatannnızm ve j. Ekse ana uıır sınan pap, 

Plevne." manmuzın ufrunda seve aeve kan 
":Quartier GEnEral döktük; bundan aonra da teslim ol-

Prb de Plevna maktanaa buna devam edeceiiz. 
le 12 Novembre 1877" Dökülen kanm mes11liyetine ge-

(Avrupa tarihi) lince bu, bu dünyada da, öteki dün-
"J'ai reçu la lettre datie le 30 Oc- yada da bu harbe Mbeb olanlarm 

tohr• que votr• Alteue impiriale a üzerindedir. 
bien voulu m'adrea.er. Al ı· · · 1 tea emperya ızınıze saygı arıD?ı 

Lea Troupea lmpirialea, placi•• sunarım. 
.aua mon commandement, n'ont GAZI OSMAN 
paa ce.ai de laire preuve de cou-
rqe, de conatance, et tl'incrgie. 
Dana toru lea com6ata livria jua
qu' ci ce jour ellea ont iti victori 
• .,... ; pour cette raiaon Sa M a 
i••te le C;sar a'eat vu lorci de laire 
venir comme ren/orta, lea corpı de 
wartle imperiale et dea grenculiera. 
Lcı de/ait•• de Gorna Dubnilı et 
de T elulı, la capitulation dea troa
,,.. qui a'y trouvaient, l'interrup
tion dea communicatio,.., l'occupa
tio,.. d.. grandea routea, ne aont 
pa da rai.on• au/liaantea pour 
que je ıoia lorci de rendre mon 
armie ci l' ennemi. Rien ne manqu• 
ci mea troupea et elle• n'ont pıu 
encore lait tocu ce qu'ellea doivent 
laire pour aauvegarder l'lıonneur 
militaire Ottomane. Juaqu'aujour
d'lıui nom avon• ripandu avec 
joie notre uıng pour notr• patrie et 
pour notr• loi ; Nou• continuerona 
ci agir ainıi plutôt que de nouı ren 
dre. 

Plevne orduau kumandanı 

Altes F.mperyal Grandük Nikola
ya - POl'Odini,, 

Osman papnın mektubunda bu 
kadar asil ve vekur bir lisanla ifade 
ettiği hisler, bütün orduda takdir 
ve alkıılarla kartıla.ndı. 

Mükaleme memurunun muhafızı 
olarak gelmif altı kazağa, depolan
mızm zengin ve erzakanızm bol ol
duğunu göstermek me.lua"iyle, mü
kellef bir ziyafet verildi. Bunlarm 
batında bulunan adam da araba ta
biyumda misafir edilmitti. 

( Sonu uar ) 

Sovyetlerin İtafyadaki 

27 milyonluk alacağı 
müsadere edildi 

11Quant ci la reaponaabiliti du Roma, 30 (A.A.) - Milano mahke-
.ang verai, elle tombe en ce mon- rncsi, Sovyetlere aid alac:aklardan 
de, ainai que dana l'autre, aur 25.785.433 liret 90 santim ile 20.000 li
ceux qui ont provoqui la 11uerre. ret muhakeme masrafının ve muhte-

" Je prisente ci votr• Alteae im- mel faizler için de 1 milyon liretin 
pirial l'auurance de ma conaiJe- mliaaderc edilmesine karar vermi9tir. 
ration diatinguee. Bu müsadere kararı, Sovyetlerin ti-

"Gha:ı:i Oıman, caret mümeacillerine bildirilmi•tir. 
"Commandant de s 

l'armee de Plevna" Bu karar, bliyük bir italyan çelik 
"A ıon Altease lmpcriale müe•escsinin müracaati üzerine ve-

le Grand Duc Nicolaa 
1 Porodim." rilmiştir. 

FiKiR ALEMİNDE 

İnsan eli 
İnsanlık tarihinde en mühim hadi

se, "insanlaşan" mahlUkun bel kemi
ğini dikleftirerek ayakta durması ve 
serbest kalan ön ayaklarını kullanma
sı, elleştirmesi olmuştur. 

Bu Mdiae nasıl ve ne zaman vukua 
geldi? bu suale katiyetle cevab ver
mek mümkün değilse de, bu doğrul
manın · gıdayı daha yükseklerde ara
mak ve tehlikeden sakınmak için daha 
ilerisini, daha yukarısını görmek ihti
yacından doğmuş ve üçüncü devirde 
vukua gelmiş olması muhtemeldir. Ön 
ayakların ellere inkılabını mucib olan 
ihtiyaç, bu ihtiyacın zaruretlerine uy
ma, dimağda fUur ışığını da yakmış
tır. 'Görme ihsaslarını tamamlayan do
kunma ihsasları dış dünya hakkındaki 
bilgimizin daireiiini gittikçe genişlet
mi11tir. 

"İnsan, hayvanların en zekisidir; 
çünkü, iki ele sahihtir" diyen yunan 
filezofu zekanın ve zeka mahsulü olan 
ilim ve sanatın insan eliyle vücut bul
duğunu daha o zaman bütün açıklığı 
ile anlamıştı. 
Heykeltraş ve şair, Rodin ve Hugo 

mütefekkiri kendi içine dalmış, çene
si avcu içinde hareketsiz bir halde 
gösterirler. Gerçekten ''düşünen" ada
mın hakiki vaziyeti aletle çalışan, 
elini i~leten adamın vaziyetidir. İn
san, hendese davalarını çözelemeden 
çizgiler ve şekiller çizmiş, su bentle
ri yükseltmiştir. Mihanik bilmeden 
önce manivela kullanmıştır. 

Sırf güzellik endişesiyle sanat e
serleri yaratmadan önce de, intifai 
gayelerle mağara dıvarlarına hayvan 
resimleri sıralamış, ağaç dallarını 
yontarak heykeller, totemler yapmış
tır. 

Bedenlerini taşımaktan, uzuvlarını 
kurtarmayan fil, kastor, kuş gibi mah
l(lklar burunlarım, ağızlarını, gagala
rını kullanmak mecburiyetinde kal
DUflardır. Likin en harikulade meha
ret, bu uzuvları insan elinin çevikliği
ne, kudretine, tenevvü kabiliyetine 
vardırmaktan çok uzaktır. Bu mah
luklar, istidadlarım, sanat kabiliyet
lerini göstermiyor değiller. Kulübeler 
ve yuvalar yapmakta, iş görmektedir
ler. Ukin kullandıkları vasıtalar - ga
ga veya ağız - , on parmağımızın gör
düğü if,i göremezler. Çünkü onların 
yapacağı if muayyendir. Dört elli 
( quadrumanea) hayvanlara gelince : 
Bunlar tabiatın verdiği istidadı kör
letmitlerdir, denilebilir. Yerde yürü
mek, daldan dala sıçramak için dört 
elini de geli~i güzel kullandığından, 
tqıyan ayaklarla çalışan ellerin temin 
ettiği ihti.aastan faydalanamamışlar

dır. Maddi kabiliyetleri sayesinde şa
tırtan canbazlıklar yapan bu hayvan
lar, bütün maharetlerini boş ve gaye
siz sıçramalarla israf ederler. Arka a
yaklan üstünde durmakla ağırlaşan, 

çevikliklerinden kaybeden insan, ser
best ellerile tahtaları oymak ve kul
lanmak üzere ağaçlara asılmaktan vaz 
geçiyor. Hiç şüphesiz ki insan, yaşa
yanlar içinde eşyanın tesirinde kala
cağı yerde, onları tesiri altında bulun
duran, ihtiyacı için kullanan yegane 
varhkt.ır. İnsan elinin maddeye mü
essir olmağa başladığı andan itibaren 
eşya ile insan arasında mücadeleye 
benzer bir temas başlar. İnsan zekası 
da bu temas neticesınde teşekkül ve 
inkipf etmi11tir. Eş.yanın ataletine ve 
mukavemetine insan elinin faaliyeti 
ve zekasının kıvraklığı cevap verir. 
Bir tarafta tedafüi vaziyet, öbür ta
rafta hareket ve tecessüs. Bu duello, 
insan zekiiıının tarihini baştan başa 

JEOLOJİ TERİMLERİ 

Osmanhca - Türkçe 
İsoseyist Münhanisi - Courbe isosciste 

- Eşdeprem el risi 
İstiligmit - Stalagmite - Dikit 
!stalaktit - Stalactite - Sarkıt 
İstihale (metamorfizm) - Metamorp-

hisme - Başkarım 
İstikamet - Direction - Diriget 
İstila - Transgression - Taşma 
İstilii bahir - Transgression marine -

Deniz taşması 
İtikal - Erosion - Aşınma 

J 
Jeosenklinal - Gcosynclinal - Yeriniç 
Jeot - Geode - Koğut 

K 
Kaba kalker - Calcaire grossier - Ka

ba kalker 
Kaledonya silsilesi - Chaine calcdoni

enne - Kaledonik sır dağ 
Kalker - Calcaire - KalJcer (kireç taşı) 
Kalker albatr (Bekta!jİ taşı) - Albitre 

calcaire - Kalkerli albatr 
Kalkerli gre - Gres calcaire - Kallcer

li kumtaşı 
Kalkopirit - Chalcopyrite - Bakırlı ot

taş 

Kalseduan - Calccdoine - Kalkedon, 
Kadıköy taşı 

Klasit - Calcite - K•lkit 
Kan taşı - Heınatite - Kantaşı 
Kaolin - Kaolin - Kaolin, arıkil 
Kaolinizasyon - Kaolinisation - Arı-

killeşme 
Kara eksibesi - Dune continentale -

Jç kumul 
Karbonadi - Carbonado - Karbonado 
Kar buzu - Nevc - Buzu/kar 
Kat - Etage - Kat 
Kaya tuzu - Sel ıemme - Kayatuzu 
Kehlibar - Ambre (auccin) - Keb/i-

bar, Samankapan 
Kevni - Cosmique - Kosmik 
Kııır - Ecorce - Kabuk 
Kızgın bulut - Nuce ardente - Kızgın 

bulut 
Kil - Argile - Kil 
Killi sahra - Roche argileuse - Killi 

kay• 

işgal eder. Ağacı oyan, toprağı yoğu
ran, taşı işleyen insan, tabiatın eseri
ni kendi ihtiyacı için düzeltir ve gü
zelleştirir. Hazan kendisini tecessüse, 
yalnız bilmek arzusuna kaptırdığı an
lar olur. Ukin bu tecessüs hali, teka
mül etmiş bir haldir. İnsan ilk ve ta
bii halinde realiteyi kendi ihtiyacı ve 
menfaati için düzeltir. Çömlekçinin 
parmaklan arasında dönen lüleci ça
muru, çömlekçiye bir şeklin kalitesi
ni, tanıtabilir. Lakin ilk hareket, te
sadüfi bir hareketten başka bir şey de
ğildir, mesut bir fiilin tekerrürü ile
dir ki, irade işlemeye, tercih belirme
ye başlar. Kısacası bize bilgiyi ve 
zevki, ilmi ve sanatı kazandıran fiil
lerimizdir. En mücerret spekülasyon
ların bile hareket noktasını elin mad~ 
de ile teması teşkil eder. Fikir haya
tının tarihi uçsuz, bucaksız mazinin 
karanlığında kaybolan elin araştırma
larından, hareketlerinden ibarettir. El 
iledir ki, edindiğimiz intibalar iradi 
tecrübelere tahavvül eder. 

Hangi müşahedeler ve mesud tesa
düfler neticesi insan çakmak ta§ılnı 

kırarak ince bır safha elde etti? Bil
miyoruz. :Muh.ıkkak olan şu ki, insan 
çakmak taşından, kesen ve del ~~ bir 
tabaka ç•k:ırmc;ğı becerdiği .zaman, ha
rikulade artan yalnız tabiat üzerinde
ki kudreti değildi. Zekasının Mkimi
yeti de artarak ışıklara doğru ilerli
yordu. Fırçadan, kalemden başka bir 
şey tutmayan eller ... Bütün bu elleri 
yetiştiren, tabiatin dizginsiz kuvvet
lerile çarpışan, dipsiz asırların karan
lığını kaya parçalariyle yırtarak in
sanı bııgünku ilim ve sanat aydınlığı
na kavuşturan, o nasırlı eller olmuş
tur. 
İnsan eli l Seni ne kadar takdis et

sek azdır. Her 'eyimizi sana borçlu-
yuz. Suut Kemal Y ETKiN 

-. o JIOS u JIOS a..............-

Güdbetik 
Türkçe eritmatik 

terimlerinin 
izahı ve tahlili 

Geometride (de
Derece = Oegre rece), bir dayire-

nin 360 parçasın
dan biri, yani dayire parçası demektir. Da
yire kelimesi ,teker, tekre ,teğre ,teğrek ve 
değrek gibi türk sözlerinden ayrı bir şey 
olmadığı gibi dayirenin bir parçasına alem 
olan (degrC) ve (derece) kelimeleri de 
tiirkçc-.:lir. 

(Degre) nin (tegre) ile bir olduğu esa
sen apaçık görülüyor. (Derece) ye gelin
ce; bu da yukarıdaki (değrek) sözünün, 
manayı tamamlayıcı bir elemanla uzadıktan 
sonra bazı fonetik değişmelere uğramış 
başka bir öekli oldı;ı; u !iU analizle kolayca 
anlaşılır. 

(lJ (2) (3) (4) (5) (6) 
Değrek eı; eu eg -1 er + ek 
Degrc eg ed cg er + eğ 
Derece - eg ed + eğ+er+ec (ğ) +eğ 
Biz terim olarak liİmdiye kadar alışılmış 

bulunan (derece) yi 1'ullanacae;ız. 
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Kireç - Chaux - Kireç 
Klorit - Chlorite - Klorit 
Kobaltin - Cobaltine - Kobaltin 
Kok - Coke - Kok 
Konkresyon - Concretion - Topak, 

topaklanma 
Korendon - Corindon - Korindon 
Konglomera - Conglomerat - Yugr!lm

t•ş 

Kömür - Charbon - Kömur 
Komürleşme - Carbonisation - Kömür

le::ime 
Krater - Cratere - Volkan afzı, muş

ker 
Krater gölü - Gratere-lac - Müşker 

göl 
Krizolit - Chrysolite - Altınta~ 

Kuartz - Quartz - Kuvarç 
Kuarzit - Quartzite - Kuvarçit 
Kulm - Culm - Kulm 
Kum - Sable - Kum 
Kum taşı - Gres - Kum taşı 
Kükürt kaynağı - Solfatare - Kükürt-

atar 
Kül - Cendre - Kül 
Kürei haceri - Lithosphere - Taşyüre 
Kürei mayia - Hydrosphere - Hidros-

fer, suyüre 

L 
Labrador - Labrador - Labrador 
Literit - Laterite - Laterit 
Llv - Lave - Lav 
Lekeci kili - Ar1tile ısmectique - Leke-

ci kil i 
Lifi - Fibreux - Telsel 
Linyit - Liıınite - Linyit 
Limonit - Limonite - Yalıztaş 
Liparit - Liparite - Liparit taşı 
Litoğraf kalkeri - Calcaire lithograp-

hique - Basım taşı, litografya taşı 
Lümaşel kalkeri - Calcaire a lumachelle 

- Sedelli kalker 

M 
Madde - Matiere - Madde 
Maden cevheri - Minerai - Ham mai

den 
Madent - Mctallique - Maldeniğ 

Madeni yağlar - Huiles minerale& -
Matdenil yatlar 

Maden kömürü - Houille - Mağden
kömürü 

Madensuyu - Eau minerale - Mağden
suyu 

Maden yatağı - Gite mctallifere -
Mağden yatağı 

Magma - Magma - Küspe 
Mağara - Grotte - Mağra 
Mahalli - Regional - Y örel 
Manyezit - Magnesite - Lületaşı, Es

kişehir taşı 

Marn - Marne - Kis 
Mebhası ahcar - Lıthologie - Litolo

ji, taşbilik 
Mebhası müstehasat - Paleontologie -

Paleontoloji, taşıbililc 
Mebhasülmeyah - Hydrologie - Hid-

1 RADYO 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı·: 13•30 Muhteh 
neşriyatı - 12.50 Plak: Turk musık 
halk şarkıları - 13.15-13.30 Dahıli -vt 
ci haberler. 

Akşam Neşriyatı: 18•30 Plaktı! 
yatı - 18.35 İngilizce ders: AzirnC~a 
- 19 Turk musikisı ve halk şa 
(Makbule Çakar ve arkadaşları) -
Saat ayan ve arapça ne5riyat- 19.45 r 
musikisi ve halk §arkıları (Hikmet 
ve arkadaşları) - 20.15 Musiki koa 
sı: Halil Bedi - 20.30 Plakla dans, ı 
si - 2\ Ajans haberleri - 21.15 Stüd ik 
lon orkestrası: 1 - Gounod: La R 
Saba. 2- Cari Robercht: Atlantis. 3-
delssohn: Mosaiique. 4- MoussorskY ht 
ris Godounov - 21.55-22 Yarınki pr 'd 
ve istiklal marşı. 

İstanbul: 

Öğle Neşriyatı : 
12.30 Plakla 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
ttirk musikisi - 13.30-14 Muhtelif 

)'a 

neliriyatı. ç 
Akşam Neşriyatı: 18•30 Cocgy a 

masal: Bayan Nine tarafından - 19 h· 
İnci: Şan piyano ve keman refakatiY 1 

19.30 Memleket §arkıları: Malatyalı ]tı 
ri tarafından - 19.55 Borsa haberleıı 
20 Rifat ve arkadaşları tarafından türle t 
sikisi ve halk şarkıları - 20.30 Hava " 
ru - 20.33 Ömer Rıza tarafından a h 
söylev - 20.45 Belma ve arkadaşları ~ 
fından türk musikisi ve halk şarkıları ll 
at ayarı) - 21.15 Fasıl saz heyeti: y 
yanlar: İbrahim Ali, kanun .Muammer, F 
rlnet Hamdi, ut Cevdet Kozan, tanbar 
l:thaddin, keman Cevdet. - 21.50 R 1 
fonik tcmSH! Stüdyo orkestrası refakl 
le (Loulııe) - 22.45 Ajans haberleri 
Plakla sololar, Oı>cra ve operet par~• 
- 23.20-23.30 Son haberler ve ertesi 
nün programı 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: le 55 V 
na - 21.15 Roma, Paris - 21.30 LıYon. 

ORKESTRA KONSERLERİ "e S 
FON1K KONSERLER: 12 Hambuıf 
15.15 Laypzib - 19.55 Beromtinster -
Kopenhag - 20.10 - Budapeşte - :v> 
Stokholm - 21 Frankfurt, Milano -
Varşova - 22.35 Droitvich - 22.40 
penhag - 23.15 Tuluz. 

ODA MUSİKİSİ: 13.30 Stokholııı 
21.15 Stuttgart - 22 Paris - P.T.T. 

SOLO KONSERLERİ: 14.30 Stokh 
- 15.25 Hamburg - 16.30 Beromünster 
17 London - Regional - 17.15 Varıo 
Milino - 18.20 Laypzig - 20.10 Kolo 
- 22.15 Stokholm - 22.30 Laypzig 
23,35 Lüksemburg. 
NEFESLİ SAZLAR (Marö v. s.): 10. 

Frankfurt - 12.35 Prağ. 
ORG KONSERLERİ ve KOROLM 

11.45 Droitvich - 17 Keza, Paris • P.'f 
- 20 Sottens - 20.SS Kopenhaıı - 21 
Sottens - 21.35 Kolonya - 22.40 Köni' 
berg. 
HAFİF MÜZİK: 12.40 Beromünster 

16 Breslav, Kolonya, Königsberg -
Brüksel - 21.25 Kopenhag. 

HALK MUSİKİSİ: 16.15 Varıova. 
DANS MÜZ1Gt : 22 Floraıısa - 22. 

Viyana - 23 Katoviı;, Krikovi, Lembe 
Milino, Poznan, Vilna - 23.25 Londoı:ı 
Regional - 24 Droitvich, Lükaemburg ~ 
0.30 Droitvich. 

roloji 
Meddü cezir - Flux et reflux - J(.I 

barma ve çekılme 
Memba - Source - Kaynak 
Mendires - Meandre - Mendires 
Mercan - Corail - Mercan 
Mermer - Marbre - ~ ermer 
Meteorit - Mcteorite - Goktaşı 

Mevzii - Loca! - Yerel 
Mika - Mica - Mika 
Mikaşist - Micaschiste - Mıkaşist 

Mikrolitli sahra - Roche microlitiqıı' 
- Ulantı kaya 

Mit - Limon - Balçık 
Milh (tuz) - Sel - Tuz 
Mineraloji'- Mincralogie - Minerali' 

ji, mağdenbililc 
Molas - Molasse - Molas 
Moren - Moraine - Buzul taş 
Münhani - Courbe - Elri I 
Müskovit - Muscovite - Moskof ca1JJI 
Müstehase - Fosille - Fosil, taşıl 
M~tecanis - Homogene - Homogen 
Mutekazzıh marn - Marne irrisce-" 

Abraksı kis 

Mütevafık olmıyan tatabuk - Stratifi• 
cati~!1 discordante - Aykırı katmanlasaı' 
Mutevafık tetabuk - Stratification coıt' 

cordante - Uygun Jcatmanlaşma 

''-lıte, burası 1 ... Ve doktor Hikmeti gene kolun
dan tutup bir kaç adım geriye çekti; baıiyle, fenerin 
üst tarafında bir küçücük pencereyi iıaret etti : 

''- Bizim kahraman da timdi, bUl'ada ikamet edi-
7or; dedi. 

Bu, nihayet iki metre boyunda bir yanın kattı. 
Albert: 

BİR SÜRGÜN 
''- Benden iğreniyorsun, küçük burjuva; diyor

du. Fakat, proletarya ihtilali patladıktan sonra, kü
renin etrafındaki atmosfer, bir müddet, uzun bir 
müddet, benim gibi kokacak! .•.• 

Ve doktor Hikmetin, kendi metresinin ellerinden 
daha beyaz, daha nazik, daha bakımlı elerine baka
rak ona, İçten acıyordu. 

"- Bu lokal'in sahibi, kendine ıöre artiatik zevk
leri olan bir adamdır. Heykeltraıa, dükkanı için bir 
takon bezkiler yaptırıyor. Kapının üetündeki bu 6aa
reliel'ler, bu kabartmalar ve aonra bu fener onun iti
dir. Şimdi, içeride göreceksiniz; ona, alçıdan bir ta
kun çıplak kadın heykelcikleri de yaphrmııtır. Bir 
aerçek artist için, böyle bir meyhaneci zevkine göre 
çahımağa mecbur olmak epeyce hazindir. Fakat, 
bununla, hiç deiilae, yiyeceğini ve yatacaiı yeri te
min ediyor. 

-XXVII-

Bugünlerden aonra, doktor Hikmetin liayatı büs
bütün baıka bir istikamet aldı. Kara talih selin.in a
kıntıama kartı kürek çekmekten, artık, kolları yorul
mU§tu. Anın için kürekleri bırakıverdi. Sel, onu alıp 
iatediği yere götüriiyordu. Bugün buluraa yiyordu; 
yarın aç yatıyordu. Bazı, bütün bir yirmi dört saati, 
bir bardak aütlü kahve ve bir "croiaaant'' la geçirdi
ii oluyordu ve oteldeki odasına, ancak, yatmadan 
yatmaya gidiyor, aründüzlet"i o kahve senin bu kahve 
benim dolafıyordu. Yazık ki, mevsim, artık, umumi 
bahçelerde ve meydanhklarda kanape üzerinde otu
rup dinlenmeie müaaid deiildi. Zira, ciierlerinin, o 
kapalı yerlerde, türlü türlü tütün dumanlariyle, her 
sün biraz daha yıpranıp harab oldufunu hiı.ımek-
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te ve temiz, açık havanm haaretini çekmekte ıdı. U

nun içindir ki, bazı, yağmurauz gecelerde oteline 
girmezden evvel, "Sacre Coeur,, ün taraçalarmdaki 
kanapelerden birine çöküp pardeaüıünün içine 
büzülerek bir kaç çeyrek saat taze hava teneffüs et
tiği oluyordu. Hem, doktor Hikmet, böylelikle, o de
lik ıibi, o hapiahane hücereai gibi odaama mümkün 
olduiu kadar geç tıkılmak tesellisini bulmaktadır. 

Ona, bazı geceler, Albert, ta otelinin kapısına ka
dar refakat ederdi. Bazan, yanyana aokak kanapele
rinin üatıünde oturdukları olurdu. Albert, Dr. Hik
met için, t'ndi Arlette'den bir parçadır. Bundan do
layı, huzuru, ona, tatlı gelmektedir. Gerçi, çok defa, 
onun bitmez tükenmez monologlarmdan usanç his 
ediyor, yoruluyordu. Fakat, ara sıra yakaladığı bir 
tavrı, bir baklfı, bir gülü.fü, yüzünün bir çizgisi - ki, 
Arlette'i hatırlatıyordu; - hürmetine bu yorgunlu
ğa, bu azaba can ve gönülden tahammül gösteriyor
du. Bundan bafka, doktor Hikmet, bütün mevcudi -
yetile, "Boheme intellectuelle,, e diifeli artık bu çe
ıid fikir hummaaı aayıklamlarına alıımııtı - ve atağı 
yukan, bu muhitin, cemiyte karıı bütün kinlerini, 
gayızlarmı paylapnafa baılamııtı. Çok defa yaya 
olarak, kalkıp ta Montpanıaaae'a kadar gidyor ve 
1'\11 ihtilalcilerin, bir afyonkeıler toplantııma ben-

YAKUB KADRi 
zeyen meclislerinde, artık hiç bir teY diifünemiye
cek derecede aeraemleyinceye kadar kalıyordu. 

Böylelikle, arada bir, oteline sabaha kartı döndüğü 
oluyordu. Bir defasında, hava, o kadar çok yağmurlu 
ve aoğuktu ki, Jgor İgoreef'le metresi, ona, kendi ya
taklarını paylaımak teklifinde bulundular. Fakat, o, 
odanm tek koltuğu içinde, nihilist kızla doatunun ne 
kadar eıyası varsa, kendi üatüne yığarak büzülmeği 
tet"Cih etti. 

Böyle uykuauz ve rahatsız geçirdiği gecelerin saba
hı çok öksürüyordu. O zaman, boheme ark,daıları 

, onunla : 
''-İtte, küçük burjuva, gene aoğuk aldı; diye alay 

ediyorlardı. 

Hele, o daima pislikten çekine~ fena kokulardan 
tiksinen titiz ev çocuğu halleri, etrafında, i.deta, u -
mumi bir isyan uyandırıyordu. Doktor Hikmet, eaki 
hayatmdan bu son kalan kusurları da üzerinden a -
tıp, tam mani.aile yeni muhitinin ıartlanna uymak 
iatiyordu. Lakin, bu - hemen hemen frtri - t'!mizlik 
duyguau ondan bir türlü silinip gidemedi ve lgor 
İgoreef'in, iyi tabaklanmanııı sahtiyan gibi kokan 
vücudile kendi vücudunun bir yatakta yan yan uzan
masına bir türlü tahammül göateremdi. 

la-or lıoreof, ona ı 

Bir gün, Morotof ona dedi ki : 
"- Hey, arkadaş! Sizin memlekti paylqıyorlar. 

Yakında bizim çarla İngiltere kralı arasında bir mÜ• 
lakat olacak ve bu mülakatta osmanlı imparatorlu
ğunun ta&fiyeai görüıülecek. Gördünüz mü? Sizin 
sultanın ''rekabetler arasında muvazene,. politikası 
beı para etmiyor. Emperyaliatler kendi aralarında 
anl&flJlasmı da biliyor. Şimdi, anlayorum ki, size 
mukadder olan ıey, bir umumi inhilaldir. Ta ki, gÜ• 
nün birinde, türk milleti ıuurunu bulup asıl tehlike
nin neredn geldiğini anlaya •.•. 

Doktor Hikmet, memlekete dair buna benzer kö
tü haberleri alınca, gidip Jeune Turc'lerle derdlet
mekten kendini menedemezdi. Fakat, her defaamda 
da yanlarından derin bir hayal kırgınlığile ayrılırdı. 
Bu aefer de öyle oldu.Genç ad~ Morotof'un verdiği 
haberden onlara bahsedince içlerinden biri gülümai· 
yerek onlara dedi ki : 

"- Ya Almanyayı ne yapıyorlar ? 
Doktor Hikmet, gördü ki, Jeune Turc'ler bu nok

tada Abdülhamid'le bir düıünüyorlar. Yani sultanın 
ıahai cloatu, Kayaer Vilhelm'in böyle bir anlaımaya 
mani olacağmı zannediyorlar. Belki, mani ola· 
caktır. Fakat, ne pahasına? lıte, Jeune Turc'ler bu
nu hiaaetmiyorlaı-dı bile. O zaman, mutlaka, bir va • 

(Sonu var) 
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Yalnız, aşk sönmez 
İnsanın ömrü ilaçlarla uzatıla· 
a:z:, Doğarken getirdiği hayat ser• 

kaYesi artırılamaz, ihtiyarladık· 
n sonra gençlik geri gelmez, bun

arı biliyoruz. 
Fakat, hayatın acıhklarına kar· 

~ tek bir teselli olan aşk da genç· 
ıkle birlikte kaybolur mu ? 

Garip bir tesadüf eseri olarak, 
htiyarhkta atkın sönmediğini isbat 
ederı de insan ömrünün uzatılamı-, . 
~~cağını, gençliğin geri gelmıyece-
gıni en güzel tasvir etmit olan 
C0ethe olmuttur. Faust>u elbette °"" 
~U§ ve oynandığını görıniitsüniiz· 

dur• O büyÜk eser ııadece hayal 
llıahsulü değildir. Doktor Fauıt orta 
Çağlarda Avrupada uzun ömür ve 
>'eniden gençleştirmek ilacı arıyan 
hir hekimin efsanedeki a.dıdrr. Ba-

>:ılarınm sandıklan gibi, onun ger
"çekten adı, Paraçelsus hekimidir. 
l<ahramanının adı ne olursa olsun, 
hüyük filozof bu eseri insanın ömrü 
ll:z:atrlamıyacağını anlatmak için 

c >'a:z:nııt ve ondan dolaJı .doktor 
Fauat'm canını şeytana vermıf, der• 
ler .•• 

ihtiyarlıkta aşkın .önrnecliğini de 

kitabla değil, kendi mi&aliyle göa
ternü§tir. Geothe yetmit dört yqın• 

da iken yinni bet yaıında bir kıza 
gerçekt~n aşık olmuıtu. Aı~m~n 

~ tiddetine bakınız ki bunu kendı og
lun• da yazarak ancak 0 kızın y~-
ntnda bulunduğu zamanlarda fı· 
l<lrce ve bedence rahat olabildiğini 
bildirmekten çekinmemiıti. Büyük 

lairin böyle yandığını haber a~an 
Duka kızın annesinden kızını fılo--
2ofa vermesini istemiJse de koca karı 
ltı21na gelen 0 büyük saadeti tepmit· 

r. ti. Bunun üzerine Geothe kederinden 

döl"t yıl ağır halde hastalanmı§ ve 
Yetmiş sekiz yaşında iken yine bir genç 

kadına şiddetle aıık olarak iyileşmi§ ve 
Ölünceye kadar onunla yaşamıştı. Öl· 

Dünya albn 
iatihsali-

ne vaziyette ? 
D.. da istihsal edilen altın ma-

t unya "kd 
deninin yarısına yakın bir mı ar 
•ndüstrinin ihtiyaçlarına sarfoluna

tak, nakid piyasasrndan kaçrna.k~dır. 
Altını en fazla kullananlar dışçıler
dir. Kristal endüStrisinde, pek ~~k 
lltın kablar kullanan kimya endus

trisinde, fotoğrafide pek çok ~t~n 
uf b kt d Altın istihsalının arcan.ma a ır. 

1 
tiizde 60 kadarı para şekline soku : 

q- tnaktadır. Fakat biliyor musun~z kı 
.. ·· birinde bır ke-

lltınm kıymeti gunun . 
9ifle sıfıra inebilir. Filhakika denı.z 
suyunun her metremikabında 50 mı
ligram altın vardır. Eğer bu altını e-

. k imkanı konomik bir şekılde aymna 
keşfedilse, bugün insanların taparça-

. · lt n derhal ıına kıymet verdıklerı a ı 
deınir gibi ve belki daha aşağı dere

cede bir maden kıymetine iner. 

e::: 

mezden birkaç ay önce "Beni yaşatan 
ancak aşktır.,, dermit. , . 

W agner'in yetmiş yaşında iken şıd· 
detli aşktan öldüğünü az zamanda de
-·ı şüphesiz, sonradan duymuşsu· 
gı t • •• lt do 

d Büyük kompozıtor a mıı • 
nuz ur. - kız 
kuz yaşında iken tamdıgı genç . . 
Pringle'yi birdenbire se;erek kendJSJ· 
ne metres yapmış oldugu halde aşkı 

.. memı",. ve bir yıl sonra Vene-gene son :r • • 
dikte onu sahneye getinnesıne tı;atro 

.. d .... razı olmadığından kedennden mu uru .. d 
in.meye tutulmu§ ve yarım ıaat ıçın e 

ölmüştü. 
Buffon, akıllı, uslu, kamil insan, bü-

yük alim, em beı yaıında iken yirmi 

yaşında bir kızı sevmif, onun.~a .. ev~.e~
mişti. Onun bir kaç yıl sonra olumu u-

. k hala sönmemiş ve oturdu· zenne, a§ ı . . . .. 
ğu köydeki kızların on ıki ~a~esını hır· 
den değil birer birer sevmıştı. 

lbsen, yetmiş yaşında iken, evli bir 

kadını sevmiı, fakat kadını genç 
genç di . 
kocasından ayıramadığın'1an, ken il 

ölünceye kadar, ona aık ateıiyle yazıl· 
mış mektublar göndermişti. 

ihtiyarlıkta aık duygusu ıönrnemit 
büyük adamlann hepsini saymağa 
gazetenin bana bırakılan yeri değil, 
bütün sayfaları yetiımez. 

Büyük adam olamadan, ihtiyarlıkta 

atık olanlary gelince, onlann adını ki
tablar yazmasa da, misallerini herkeı 
bilir. lhtiyarhğında genç bir kızı seve

rek onunla evlendikten sonra ölen 

falan mühendis gene aynı iti yapa• 

rak daha geçen gün ölen mekteb hoca· 

ıını tanımamı§ olsanız da, sözümün 

gerçek olduğuna inanınız. 

Fakat yine bu misallerin hepsi erkek
lerden geliyor. Acaba kadınlarda da 

aşk sönmez mi? Kadınlar gençlikle

. de bile gerçekten aşık olmazlar ki nn .
1

• 
bu duygu sonradan sönebı sın ... 

G.A. 

Dünya deniz 
ticaret filosu 

1919 danberi muhtelif memleket -
ler umumi bir sil§hsızlanmaya var
mak ümidiıyle harb filolarını azalt· 
maktan geri durmadılar. Ekonomik 
buhran· da deniz nakliyatında dur-
unluğu intaç ettiği için birçok tica-

g h .• d"I ret gemilerinin hizmet arıcı e ı me-
sine sebebiyet verdi. En büyük ingi
"liz ve amerikan gemileri hurda ha
linde satıidı. Fakat bir uıüddettenbe-
. barometre gene yükselmeye başla-

rı f d . 
Ş, d" dünyanın her tara ın a ın-

dı. ım ı . . i 
halinde olan ticaret gernılerın n 

şa . kr. ür. milyon tona yakın· 
tonaJ ye unu "S d d. 
d 1930 senesindenberi, bu, kay e ı-
ır. t h r 

len en yüksek rakamdır. nşa . a ın· 
d k' emiler: 341 vapur, 409 şılep ve 

e 1 g . "d" Bu sahada en 
38 yelkenlı gemı ır. 
·1 d olan memleketlerin başında 
1 er e · 383 468 ton-
1.184.635 tonla İngıltere, . 

334 530 tonla Japonya. 
la Almanya, . 028 tonla 
224.726 tonla Felemenk, 216. 

Amerika gelmektedir. 

KESİK BASLAR 
yazan: EJgar W allace 

45 
- Büyük amcamdan bahs:diyor~~k~ 

dedi. Tabii onun kim oldugunu bılır 
&iniz. 

- O nu, resmini görür görmez tanı· 
ınıştım. B üyük amcanız Samson, ve di
ğer adiyle - babadan oğula kalmak şar
tiyle - Fransanın baş celladı Longval'
d1. 

Bu sözleri öyle bir sessizlik takib et
ti ki uzaktaki dıvar saatının tiktakları 
Odanın içinde gibi iştilmeğe. başladı· 

- Büyük amcanız büyü~ .ı~l~r yap
tn.ıştı. Büyük amcanız üç kışıyı uç ~et: 
~elik bir dar ağacına asmıştı. ~e~dı elı 
ıle l<'ransa kıralı on altıncı Luı ıle ka
rısı Mdri Antuvanetin başlarını kes-
lnişti. . . 

lht" .. .. ndeki gurur ıfadesı 
ıvarın yuzu d B u 

lı:orku~çtu. 'Gözleri parlıyor u .. oy 
8anki daha ziyade uzamıştı. Brıksan 
devaın etti : 

- Hangi meşfun tesadüfle gelip İn
. · · · · han-gılterede yerleştiniz ve zıhnınızın , 
· k' ı Samson -gı karışık hesabları s ev ıy e _ 

t.ın sanatını burada gizlice yapınaga ve 
her tarafda bedbahtlar bulup ortadan 
kaldrrmağa karar verdiniz? 

1 i ti· A e· 

apar gibi konuşu
lade oir lJluhave~: ~na aynı suretle ce
yordu. ~ngv~l 
vah verıyordu. .. adan intihar cina-

- tnsan, bu duny . e bir baş-kasının 
yetini irtika~.edec;ğ;~a doğru degil 
delaleti ile goçme k dedemiyenlerin 
midir? Hayat~arına ::rınekle onlara i
ömürlerine nıba~et 
yilik epnedim ını: hatabının gözle· 

Briksan, gözlen mu 

rinde, sordu: ? 
- Ya Lavle~ F~s adi bir dolandın· 
_ o bir haındı; . olduğu bir 

·· • renınıt 
cı idi; tesadüfen og k ekte kullanmak 
sırrı benden para çe m 

istelllişti. de? 
G i pen nere . 

- regor uıumsedı: 
İhtiyar yavaş yavaş. ~ ıniyor ınusu· 
- Bana inanmak ıs e 

nuz? yava• yavaş . b" igaranın ,. . · 
Brıksan, ır .c olduğu töınıneyı 

yanıp bitmek üzere 

gösterdi. r.arnurlu 
.. il oruın onun ,. - Şunu gor Y ' . ··rü· iizennde go 

ayak izlerini halxn~n. . Sir Gregori 
vorurn. Feryadını ışıttım. 

~eredı:dir? b nlği ya-
ü "'k ..,ap rov Briksanm b yu 2 

vrupa. ı. 
n· '" ozu • t e 

. ı 

1 
Yazan: H. Leclıenperg -27- Çeviren: Kerim Bükey 

İlerisi 
Mr. Halt anlatıyor : Bizim oyuncuların bütün 

hatası filey giderken bir kaç defa geçildikleri za
man, ~esaretlerini kaybederek geriye çekilmeleri

dir. Bu tekilde maç kazanılamaz ! BüyÜk oyun· 
cularımız partilerini bu şekilde kazanamaınıtlar• 
dır. Muhakkak, Tilden haımımı ekseriya arkada 
oynayarak mağlup etti. Fakat kritik anlarda gene 
fileye giderek atak yaptı 1 insan arkada durup 
hal'mınm hata yapmasını beklemez 1 Bekliyebilir, 
Frotizheim bir kenara dursun Cocheta veya Laco· 

&tein yaptığı gibi. 
Fakat mesele bu değil. Mesele Amerikalıların 

şimdiden sonra, oyuncularını, hiç olmazsa önü
müzdeki seneler için iptidai atak oyununa antrene 
etmeleridir. Bunun manası, resmen de ilan edildi
ği gibi, Budge ve Woodin bir tarafa bırakılarak, 
gelecek sefer Allison ve Shieldsin Aı.; :•upaya git
meleridir. Bunun da manası, Amerikalıların Davis 
kupasını kazanmakta 4aha da şansız olmalarıdır. 

Eldekiler avuçtakiler , 
Fakat yukarda da bahsettiğimiz gibi, bir mev

zu ortaya çıkıyor : 
Amerikalılar hakikaten sivrilmiş oyuncuları in

tibah etmek vaziyetinde değiller. Artık ihtiyarla
mağa başlayan Alliaon ve aklı fikri Holivudda o
lan Shields nasıl hazırlanabilir ? 

Bet yüz tenis turnuvası, bir tenisciler ordwu, fa
kat Avrupaya kar§ı oynatılacak iki yeni oyuncu 
yok. Niçin ? Çünkü bu iki kişi ordunun içinde kay-

boluyor. 
Tilden ne diyor ? 
Gazeteciler tribününde yanımda oturuyor. Bu 

F oreııt Hillsi methur yapan, hiç olmazsa umumi 
harbden sonra bir kaç sene müddetle ta Mekkeye 
kadar dünyayı tenisle alakadar eden o adam. §İm· 
di gazeteciler tribününde oturuyor. Elinde bir ka

lem, bir bloknot. büyük bir Amerikan gazetesine 
tenis havadislerini yazıyor. Biraz ihtiyarlamı§, saç
Jan yanlarından dökülmÜ§ ve pkakları beyazlaş· 
mış. Fakat içindeki sıcak gençlik kanı ayni kendi 
oynadığı zamanlarda olduğu gibi. Hala bir oyuna 

hazan fena h alde sinirleniyor. 
''Bana aorarlarsa ..•• '' diyor, ve anlatmağa başlı· 

yor. Gelecek sene için tamamiyle yeni bir takım 
yapmağı dütünüyor. 

Mesela, Parker, Budge ve Makodan müteşekkil. 
Belki Woodı da alıyor. "Sidney Wood, Frank Par· 
ker, Mako ve Budgein 1936 Davu kupasmı kaza• 
nacaklannı zannetmiyorum. Hatta, 1937 de de 
kazanacaklarını ummuyorum. Fakat gene de 1938 
kupasını kazanmak için çahpnağı, hiç bir zaman 
kazanınıyacak bir takım yapmak politikasına ter
cih ederim !'' 

Tilden Franıızlarm metodunu biliyor. Cochet, 
Lacoste ve Borotrayı senelerce Amerika.ya yolla· 
mışlardı. Bu genç oyuncular, Johnııon ve Tildeni 
yenerek dünya ıampiyonu oluncaya ve Davia ku
pasını Franaaya getirinceye kadar mütemadiyen 

, yenilmelerinden nevm.id olmadılar. 
Tildenin hakkı var, ıüpheaiz : O zaman Fran• 

sada seçmek vaziyeti yoktu. Cochet La.co&te ve 
Borotraya bel bağlamak lazımdı. Gayet basit. Baı· 

ka kimse yok ki. 

Yetisen yığın 
Amerika W ood ile Bui:lge, Mako ile .Park eri ih-

NitSancı bir kadın 

mal etmemek lazım. Bunlara şana vermek ıartiyle 
istikbalde çok §ey beklenir .. lıin fena tarafı şu ki : 
Bunlara bir defacık §ans veriliyor. Muvaffak olma
dılar mı hemen bir kenara atılıveriyorlar. Fakat u
nutmamalı ki: Bunlardan çok fazla var. 

Hazne çok büyük. Amerikada yaz mevsiminde 
be§ yüz turnuva tertib olunuyor. Tenis oyuncuların
dan müteıekkil bir ordu var. Gençlik arkadan bo
yuna dayanıyor. Herkes bir defa sıranın kendisine 
gelmesine çabalıyor. 

Birliğin vaziyeti kötü olmaktan da fena .• Ne yap
sın? Nihayet Mr. Hali de kendisini bir ''yedi e· 
min'' den fazla telakki etmiyor. Kendi işinde canı

nın istediğini yapabilir. Ne bileyim, mesela aklına 
eserse odacısını muhasebeci yapabilir. Ama, tenis 
birliği reisi sıfatiyle, söylediğim gibi, nihayet bir 
yedi eminden başka bir ıey değildir. Kurumun bü
yÜk serveti, vasıtalı vaııtaaız meçhul tenis askerleri· 
nin yığınından toplanmıştır. Mr. Hali ıayed istese 
bile, bu para ile uzun zaman sürecek bir politika ta
kib edemez. Çünkü herkes bir defa sırasını kaÇ11'• 
mamak, ıansmı tecrübe etmek, ikinci bir Tilden ol

mak istiyor. 
Bir şans • bir tek fans ... Daha fazlası İçin ne yer, 

ne zaman ne de para var. ihtiyat oyuncu çok fazla. 

Hazne b itmek' tükenmek bilmiyor. 

Amerikan futbolu 
Bu spordan uzun uzadıya bahis etmek lazon. 

Çünkü bu spor Amerikadaki sporlann en çok sevi
lenlerinden birisi, belki de, Baae-baU ile beraber en 
fazla aevilmektedir. Hiç fÜphe yok ki sporların en 
amerikanca••· Ayrıca, bir "amatör aporu aıfatiyle, 
amerikan futbolu aayeainde, her hangi sporun ne· 
vinden ele geçeceğe nazaran kat kat daha fazla 
para kazandırabilir. Nitekim bu vakianm amerikan 

8ponınun tekamülü bakımından ne kadar ehemi
yetli olduğunu evelce gördük. 

Yine yukarıda gördüğümüz gibi bu •por adam 
adama, bat baıa kartılaıılan bir spordur •. Şu varki, 
bu adam adama mücadele, bokstaki gibi, zaten to
pu topu iki adamın kartı kar§rya durduğu zaman 
gayet tabii. Ancak, çok amerikanca, belki çok faz
la amerikanca, olan cihet, bütün manası topun ar· 
dma düıüp onu kovalamak olan, ve takım arasın

daki kombinzonun esas rol oynaması lazım gelen 
buzüstünde-Hokey gibi bir oyunda bile, göze çar
par. Ve bir takımın her oyuncusu teker teker kar-

(Sonu var) 

da idi. Longval kımıldanacak ol-
nın . f" 
sa kurşunu beynine yirdı: ~a ~ye, 

- Bardağr yarı bırakan her kimse 
şarabınızı beğenmişe pek benzemiyor. 

yanılmaz bir sertlikle berikinin yanı
na doğru çekiliyordu. Briksan bütün 
kuvveti ile mukavemet etmek istedi 
ise de yavaş yavaş, derece derece, san
tim santim o bilek de ötkinin yanma 
geldi ve kelepçe kapandı. 

karşısındaki adamın en t:hlıkel~ ~ıns
ten bir deli • katil oldugunu bılıyor· 
du. Bundan dolayı da tetiği çe~e~
te tereddild etmiyecekti. Faakt iht~
yar hiç bir düşmanlık e~er~ göetermı
yordu. Sesi öyle tatlı idı kı ... Ve san
ki yapmış olduğu cinayetlerden ~ola~ 
yı derin bir gurur duyuyordu. ~un~ 
bu cinayetler onun nazarında bırer ı-

yilikti. 
_ Madam k; sizinle birlikte Çay-

!iestere gelmemi istiyors~n.uz, sizi ta· 
kib edeceğim, dedi. Takdırıuızde ha~
lı olabilırsiniz; ancak ialışmama nı
hayet vermekle bahtsız beşeriyete fe
na bir h izmette bulunmuş olaca~ı
nız. Ben o hizmeti görebilmek ıçın 
binlerce lira sarfetmiştim. Bun~~la 
beraber gene size darılacak değılım. 

Dıvarın yanındaki meşe büfeden 
şişe aldı, dikkatle iki bar.dak seçe~e.k 
doldurdu. V c her zamankı nezaketı ı· 

le: 
- Biribirimizin srhhatimize içelim, 

diyerek kendi bardağını dudaklarına 
ötürüp iyi şarabtan anlayanl~rın 

~uydukları zevki her hali il~ ~Ih e
de ede son damlasına katla rıçtı 

- Siz içmiyor musunuz ? 
_ Başka biri de benden evci bııgda 

şarab içmişti. . 
Bufenin üzerinde yarı boş bır b~r

dak duruyordu. Brikaan bunu gor

mUJtü. Devam etti: 

Bay Longval içini çekip hırkasının 
eteğindeki tozları silkerek: 

- Herkes iyi şarabtan anlamaz ki, 
cevabını verirken cebinden çıkardığı 
bir ipek mendil ile kunduralarının 
tonzunu almağa başladı. 

Briksan, şominenin önünde ve bir 
seccadenin kenarında, ayakta duru
yordu. Bir eli cebinde rovelverine 
sım sıkı yapışmıştı. Tehlikenin nere
den geleceğini ve şeklinin ne olabile
ceğini henüz tayin edememişti. Fa
kat tehlike içinde idi, ve korkunç ve 
merhametsiz olan bu tehlike, Longva
lin tatlı dili yüzünden daha zalimce i
di. 

Longval, konduralarını ailmeğe de~ 
vam ederken kıyısında Briksanın dur
ma.kıta olduğu seccadeyi tutup şiddet

le çekti. Ve Brikaan, ne olduğunu an
nalamağa vakıt bulamadan muvazene
sini kaybedip yere yuvarlandı, baP, 
şöminenin taşına çarptı ve elindeki 
rovelver de uzaklara fırladı. 

Kaşla göz arasında ihtiyar Briksa

nın üzerine hücum edip yüzünü yere 
çevirerek kollarını arkasına kıvırdı. 

Briksan mücadele etmek istedi, fakat 

vaziyeti çok biçimsizdi ve müthiş kuv

vetli ihtiyarın kolları arasında kendi
ni bir çocuk kadar zayıf his ediyordu. 

Bileğine temaı eden bir madenin so
ğukluğunu duydu. Öteki bileği de da-

Bu sırada evin önünde ayak sesleri 

işitiliyordu. İhtiyar kalkıp hırkasını 
arkasından çıkardı ve bir kaç kerre 
hafiyenin başına ıardı. Kapı çalını
yordu. Briksanın sesi çıkmayacağını 
anlayınca Longval lambayı söndürdü, 
mumlardan birini üfledi, ve ötekini a
lıp dışarı çıktı. Sırtında yalnız göm
leği vardı, ve kapıya gelen Skotland 
Yard müfettişi, yatağından kaldırmış 
olduğunu tahmin ettiği ev ıahabine 
özür dileyerek sordu: 

- Bay Briksanı gördünüz mü? 
- Briksan mı? ha, evet, demin bu-

raya uğradı ve hemen Çayçestere ha
reket etti. 

Brik.san seslerini işitiyor, fakat ne 
konuşulduğunu anlayamıyordu. İhti

yar müfettişi bu suretle savarak geri 

geldiği zaman Briksan, başını saran i

pek hırkadan boğulmak üzere idi. 
Longval hırkayı alıp sırtına giyerken: 

- Gii~ültü ederseniz ağzınızı dike
rim, dedi. 

Bu sözleri öyle tabii ve safça söyle
mişti ki insan onun bu tehdidi hiç bir 

vakrt ika edemiyeceğini sanırdı. Fakat 
bu sözlerin tarihi sözler olduğunu ve 
bunları söylemekle onun ancak bliyük 

BUrokrasi misalleri 
htanbullu arkadaşlarımızdan biri· 

nin dün bir yansını okudu:;n: Arkada· 
fllDIZ, bürokrasiye harb ilan etmiıtir. 
işin asıi icabİarını bulup meydana çı• 
karmak için zihin yormağa lüzum gör
ımiyerek metinlere bağlı kalan memur
lar, cemiyetin yürümesine engel olan 
gerilik unsurlarıdır. llerlemek istiyen 
cemiyeti köstekliyen bunların zihniye • 
tiyle mücadele etmek de, muhakkak ki, 
ilerilik taraftarları arasında bilha11a 
ıazetecilerin vazifesidir. 

Ancak, eski Unkapanı köprüsünün 
Sultan Aziz zamanından kalma gümrük 
resmini tahsile kalkı~mak misaline ne 
dersiniz? Arkadaşınuzın yazısına mev• 
zu teşkil ede~ bu gümrük resmi mese
lesi, şayed azizliği seven bir zatın bir: 
muharrire yapmak istemit olduğu bir 
şakadan ibaret değilse hep birden fer
yad etmeliyiz: 

- Tahakkukundan yetmiş seksen 
sene sonra resim tahsiline teşebbüs e
dilir mi? Şimdiye kadar belediye ve 
giimrük idaresi, yanyana, lııtanbulda 
değil mi idiler? 

Bu havadiıı, madem ki bu suretle 
inti§ar etmiştir, gümrük idaresinin va• 
zifesi, eski Unkapam köprüsüne aid ve 
Sultan Aziz zamanından kalma bir re• 
sim istenilmit mi, istenilmemiş mi, İs• 
tenilebilir mi, istenilemez mi, bunu ka· 
moya derhal bildinnektir. 

Arkadaıımızm yazısında bürokrasi 
hakkında ikinci bir misal daha vardırı 
Türkiyede müesses bir şirket Ameri• 
kadaki hissedarlarına kar dağıtacaktır. 
Fakat tirketler bu vesile ile döviz ihraç 
edemez, bazı mallarımızı ihraç edebilir
ler. Amerikan ıirketine de bu mallara 
aid liste gösteriJmit: "Bunları ihraç e
debilirsiniz," denilmittir. Bu listede 
vakıa saleb, bahar, yumurta ve süt t0<1 
Z.U, cehri, gülyağı, halı gibi ıeyler var
dır, bunlardan bir kımu Ameri.ka'da za• 
ten istihsal edilmekte, bir kısmınnı da 
hatta ne oldukları bilinmemektedir! 

Bilmem bu hadise, bürokrasiye mi• 
ıal olur mu? Çünkü, gülyağı ve hah 
nevinden şeylerin - iyi niyetle hareket 
edildiği takdirde • Amerika'ya pek.ali. 
ihraç edilebileceğini bir tarafa bıraka .. 
hm, türk parasının ne suretle korun .. 
duiu ve z.amannmzda ticareti tahdid 
eden tedbirlerin yalnız Türkiye'ye 
mahıuı olmadığı göz önüne ııetirilme .. 
dikçe, bürokrasinin aleyhine de olsa, 
böyle .miıaller göıterilemez. 

Y alna: ar.kadatnmn özrü hepimizin 
özrümüzdür: Biz muharrirler iyilik et .. 
mek maksadiy)e ya.zarız, fakat vaktimiı 
bol olmadığından yuılanmızm mevzu .. 
unu fazla derinlettiremeyiz, haklıyı 
haksızdan pek ayırd edemeyiz. Bazan 
sadece tenkid etmek için, hazan da dost 
larmuza hoı görünmek İçin yaza• 
nz. - N. Baydar. 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1.. - -- -------- Yeni çıktı -------- -- -
iSEHIRCtLlK ~ ---- YAZAN: ---Celiil Esaı ARSE1'EN : --- -: Belediye ve imar itleriyle : 
E alakası olan herkese tavsiye E 
: olunacak bir kitab _ 
":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

amcasının sözlerini tekrarladığını 

Briksan biliyordu. Kıral Lui'nin ccl
lad başısı yalnız insan asıp kafa kes
memiş, işkence de yapmıştı. Eski Ba.s
til'in öyle karanlık odaları vardı ki cel
lad başı burada çeşit çeşit işler gör
müştü, 

Longval, sesinde hakiki bir tee:osür
le: 

- Bu dünyadan göçüp gitmeniz 
lazım geldiğine hakikaten eset ediyo
rum. Sizi çok takdir ederim. Kanun 
bence mukaddestir. Onu temsil eden· 
ler de öyledir. Ne yapayun ki beni 
kendimi müdafaaya mecbur ettiniz, 
dedi. 

Büfeden büyük bir masa örtüsü çı
kardı, dikkatle katladı ve Briksanın 
ağzını bununla kapadı. Sonra, onu 
kaldırıp bir kanapeye oturttu. 

-Eğer çevik ve genç olsaydım büyük 
amcam Şarl Hanrınin ho!iuna gidecek 

bir harekette bulunur, başınızı götü· 

rür Skotland Yardın kapısına aaar• 
dım. Bu kapıyı bu fikirle kaç kerre 

tetkik ettim. Tabii bunu sizi düşüne

rek yapmadım. Daha büyük birini, bil· 

yük bir memuru, bir vekili düşündüm. 

Bilirsiniz ki büyük amcam kıral ve 

kıraliçe kafaları kesmiştir. Danton, 

Robespiyer gibi parti reislerini öldür
müştür. Bunlardan en azametlisi her 

halde Dantondu. 

(Sonu var) 
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Avukatların ücret tarifesi 

Bu tarifelerin esaslarını 
barolar tekli·f edecekler 

-6-

Bundan başka cezada, bir suçun u
aulen sübutu mahkfuniyet kararının 
verilmesini istilzam eder. Halbuki di
ısıplin cezası ancak mesleğin nizamı, 
'\Tekar veya şerefi bakımından fayda 
görüldüğü hallerde, ve takibata ma
ruz kalanın geçmişteki hali, zaman ve 
mevkiin icabları nazara alınmak şar
tiyle kabili tatbiktir. Proje, mahkfı
ıniyet ve bazı istisnai hallerde hangi 
cezanın tatbik edileceğini tesbit et
miş bunun haricinde disiplin meclis 
veya haysiyet divanını, cezamn tayin 
ve tatbikinde, avukatlık ~eref ve iti
barını kuvvetle muhafaza etmek ve 
mesleğin adalet gaye ve icablarına uy
gun olarak icrasını temin eylemek va-

• zif esinden mülhem olacaklarını sara
hatle derpiş eylemiştir. Disiplin mec
lisinin müdahalesi kanunda tadat o
lunan vecibelerin ihlaline münhasır 
değildir. Ancak takib mevzuu olan fi
il veya hareketin mesleğin haysiyet 
ve şerefi veya meslek vazifelerinin ic
rasiyle uzak yakın bir alakası olması 
,arttır. Çünkü n~ derece yüksek olur
sa olsun her hangi bir inzibat mecli
si hiç bir hüküm ve kaide tanımayan 
:ve hududsuz bir salahiyeti haiz bir te
iekkül olarak ad ve telakki edilemez. 

Disiplin takibatının mevzuu, umu
mi bir ifade ile, vazife veya meslek 
icablanna uymayan bir kusur, gayesi, 
nizamkirı vekar veya şerefi ihlal edi
len teşekkülün manevi menfaati bakı
mından zaruri olan disiplinin idame
ıidir. Vasıtaları da bu maksadla ku
rulmuş olan heyet veya merciler tara
fından ittihaz edilecek tedbir veya 
müeyyidelerdir. Disiplin takibatı bu 
cepheden, mevzuu memnu bir fiil, ga
yesi aosyal nizamın idamesi, vasıtala
;-ı salahiyetli hakimler tarafından suç
lulara karşı hükmedilen müeyyideler
den ibaret olan ceza takibatiyle bir 
yakınlık gösterir. Bu mülahazalar il
casıladır ki disiplin takibatında ,en 
hlüma&il ve mü~bih münasebetleri 
µn.zim eden prensiplerin takibi mu
ıvafık görülerek betinci babın tanzi-
1Dinde ceza muhakemeleri usulü kanu
JlUnun dayandığı prensiplerden ve al
man avukatlar kanunundan geniş mik
yasta istifade edilmiştir. Bununla be
raber bazı hususlarda, amme davası
nın, diğerlerinde hukuk d~~a.ı~rının 
karakterine iştiraki olan dısıplın ta
kibatının kaidelerindeki hususiyet i
~bariyle Sui Gcneris bir mahiyet ar
.ıettiği nazara alınarak muhtelif mad
delerin tanziminde avukatlık vekir ve 
ıeref inin müessir bir surette muhafa
za ve müdafaası dalına göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu maksada vü
•ulde tilrk avukat ve barolarına düşen 
:vazife devletin resmi teşekküllerine 
mevdu olandan daha az ehemiyetli de
,iildir. Bu hükümlerin büyük bir has
aasiyetle tatbikidir ım projenin hedef 
~uttuğu zihniyet ve merhaleyi yaratıp 
yaşatacaktır. 

A.vu.lroı ücretleri 
Projenin 129 uncu maddesi ücretin 

ıı.vukatla müvekkil arasında serbestçe 
tayin olunacağını natıktır. Bazı mem
leketlerde bu ücret avukatın sadakati
ni taltif için tarafların kendi rızasiy
le verdiği bir hediye olarak telakki e
dilmekte idi. Avukat ücretinin me§ı· 
rutiyeti artık bugün münakaşa götür
mez bir hakikattir. Mesleki feragat 
geçim vasıtası olan maddi menfaatle
re karşı istignayı tazammun etmez. 
Yeterki bu menfaat endişesi avukatın 
faaliyetinde başlı başına bir amil ol
masın. Ücret hakkındaki akdin yazılı 
§ekilde olması projenin ihdas ettiği 
bir yeniliktir. Bir akdin yazılı şekle 
tabi tutulması muhtelif gaye ve hü
kümleri takib edebilir: Muayyen bir 
şekle ittiba mecburiyeti tarafları şek
lin mevzuu olan akid üzerinde düşün
ceye davet suretiyle isabetli kararlara 
ulaştırır .. Bundan başka, yazılı şekil 
davayı basit bir hale getirmek ve ko-

. laylaştınnak imkanını hazırlayarak 
ihtilaf sebcblerini azaltır. Projede bil
hassa bu ikinci mülahazaya istinad e
dilmiş ücret ihtilaflarının avukatlara 
bais olduğu istirablı vaziyetleri imkan 
nisbetinde izale etmek gayesi takib 
edilmiştir. Bu gün dahi bir çok baro
lar avukatın ücret hususunda dava i
kamesine cevaz vermemekte ve bu 
yoldaki takibatı mesleki vazifeye mu
gayir addetmektedir. Müfrit bir zih
niyetin mahsulü olan bu usul takibe 
tayan olmamakla beraber gerek mü
vekkil ve gerek avukatı bu kabil ihti
laflara düşürmemek çok faydalıdır. 

Bundan başka avukatlık mesleğinin 
amme hizmeti mahiyetinde addedilmiş 
olması bir ücret tarifesi tesbitini mu
vafık kılmış ancak memleketteki şera
itin değişikliği nazara alınarak bu ta-

rifenin esaslarını teklif salahiyeti ba
rolara verilmiştir. 

130 uncu madde hasılı davaya 
h tirak' tazammun eden ücret mukave
l;namelerini batıl addetmiş ceza da
vasının neticesine göre değişen ücret 
t<ı.yinine cevaz vermemiştir. Bu hük
mün istinad ettiği sebeb çok basittir. 
Projeye göre adaletin müdafii olan, 
yolsuz veya haksızlığı görüldüğü tak
dirde davayı terke mecbur tutulan a-\ 
,·ukat, şahsi menfaatini dava neticesi
ne bağladığı andan itibaren her tür
lü istiklali kaybetmiş olur. Bu gibi 
hallerde avukat kendi menfaatinin de 
nıüdafii kesilir. Aaldı ki avukatın va
zifesi müvekkilinin hukukunu hak ve 
adalet icabları dairesinde müdafaa ve 
takib olduğuna göre neticenin müsbet 
veya menfi olmasının mesai karşılı
ğı olan ücrete tesir etmemesi lazım
dır. Bu itibarla mahkumunbihin mik
darı üzerinden nisbi olarak tayin kılı
nan ücret mukaveleleri de batıldır. 

Yukarda ana hatları izah olunan !a
y ihamn en esaslı hedefi avukatlık 

mesleğinde inkdab ruhuna uygun ye
ai bir 2ihniyetin vücud bulmasıdır. 

Bu zihniyetin doğup yerleşmesinde 
cumhuriyet adliyesiyle türk avukatla
rının çok hassas davranacakları ve bu 
uğurda hiç bir mücadeleden geri dur
rruyacakları hakkında tam bir itima
dını vardır. 

Adliye vekili 
Ş. SARACOÖLU 
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NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazarteıi : Merkez ,, 
Salı Ankara ., 
Çarpmba · Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe : Halk ve Sakarya .. 
Cuma : Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Y en.işehir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.4S 
18.4S 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.4S 
16.4S 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumarteıi günlerinden ba~ka 
H A L K ıinemaamda hergün halk 
matineleri: 12.lS 

Film deii~me ~eri: Pazart9i ve Cuma 

Ltl'ZUMLU TELEFON NUMARALAR! 
Yanım ihbarı: 1521. - Telefon miiracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Meıajeri Şehir Anba
rı: 3705. - Takıi Telefon numaralan: 
Zincirlicami civan: Z64S, 1050, 1196. -
Samanpazarı civan: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -
Havuzbaııı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN İ 1 k ve Son 
SEFERLERİ 

Sabah 
İlk 

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

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

Uluı M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus. M. na 

Uluı M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

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

ıef er 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

6.30 

S. pazar'ndan Ak.köprü'ye 6.30 
Akköpril'den S. pazarı'na 

Akaam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

Ulus M . dan Yeni§ehir'e 7.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.10 

Yeniıehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her ııaatı beş gece muntazam seferler 
vardır. Pazar ıünleri ilk seferler 
birer saat sonra başlar. 
Akşamları Ulus meydanından Yeni

şehir' e ve Yenişehir'den Ulus meydanına 
gidecek otobüslerin hareket saatleri, sine
maların dağılııı saatlerine tabidir • 

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

TREN SAATLERİ 
Haydarpaşa.ya : Her ıabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.45 
de (sah, perııembe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına : Herıün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.40 
Zonıuldak hattı : ,. 15.00 
Kırıkkaleye rayotobü!: ,, 16.05 

GONLOK: 
Arabi - 13~(> 

29 Zilkade 
S. D. 

Güneı 7 11 

Rumi- 1353 
İkinci kmun 18 

S. D. 
Akııam 17 25 

Muhafız gücünün 
dün yapflğı ath 

, yürüyüı 
Hiç bir spor heyecanından mah

rum kalmak iste:miyen MuhafızgilçlU
ler, muhtelit takımlar müsabakasın.. 
dan ötürü tehir ettikleri geçen haf
tanın 40 kilometrelik yürüyüşünü, 

daima yanlarında gördükleri sayın 
konukları atlı spor ve jandarma oku
lu sporculariyle beraber dün yaptı

lar. 
Eski koşu mahallinde toplanıldı; 

tam saat 9,30 da kafile her zaman baş
larında görmeğe a1ıştıkları Muhafız. 

gücünün kıymetli başkanı Albay İs
mail Tekçe'nin yönetimi altında ha
reket etti. 

Etimesude gidilecek, yemek yeni
lecek, istirahat edilecek ve dönüle
cekti. 40 kilometrelik yolu yapmak 
için evvela cenub iS<tikametine gidil
di. 

Havanın kırıklığı, yerlerin karla 
kapalı oluşu bu at severlerin iyi bir 
gün geçireceğini gösteriyordu. 

Asfaltı geçip Balkad'a kadar mun. 
tazarn gelen kafileye bu noktadan 
sonra gerek arazi ve gerekse bazı yer
lerde yolun kaypak oluşu zorluklar 
çıkarmağa başladı, fakat bunu göz 
önünde tutan başkan bu şartlara uy
gun bir yürüyüşle sporcuları rahatça 
buralardan geçirdi. Biniciler günün 
en güzel anlarını buralarda yaşadı
lar. 

Bu inişli çıkışlı yol Balkad - Ka. 
rakosun - Yalıncak - Lüdüllüye ka
dar devam etti. Lüdüllüde kuzeye 
dönülerek düz bir araziden Yeniça
yır jandarma .karakolu civarında An
kara • Etimesud yoluna çıkıldı. Şim
di binicileri önlerindeki atlıların çı
karmış olduğu çamurlar birer madal
ya bolluğuna gömüyordu. Saat 12,30 
da Etimesud ilk yatı okulu önüne 
gelinmişti. 

Atlarından inen sporcular, okul 
salonunda hazırlanan süslü masaları
na oturdular. İştahla yemeklerini 

yediler, çaylarını içtiler, dans etti
ler. Okulun küçük okurları misafir
lerinin neşelerine manzumeler söyli
yerek, oyunlar göstererek !:atıştılar. 

Genç subaylarımızın gür sesleriy
le söyledikleri bir marşla burada din
lenmeye son verildi. Bu eğlencede 
büyük bir hissesi olan okul direktö
rüne ba§kan tarafından teşekkür edi
lerek atlara binildi. 

İstanbul şosesini takiben dönen 
bu canlı, kanlı gençlik mezbaha do. 
ğusundaki yol çatalında biribirine 
veda ederekten senelik programın 

4 üncü haf tasını kapatmış oldu. 
Atlı 

'Güzel bir kayak 

sahası bulundu 

Kayakçılar 

Ayaş belinde 
Dikmende karların eriyip kayağa 

müsait olmaması birçok kayakçdarı te
laşa düşürmüştü. Fakat Dikmeni ve 

Elmadağını gölgede bırakacak derece• 
de güzel yepyeni ve mükemmel bir ka
yak sahası bulunmuştur. Ankaraya bir 
buçuk saatlik bir mesafede bulunan 
Ayaşbeli kayak sporuna müsait güzel 
ve tatlı meyilli bir sahaya maliktir. A
yaşbeli dün birçok sporcuları kendine 
çekmiş ve Halkevinden 19, Gençler bir
liğinden 27, Güneşten 20 kayakçı Ayaş
beline gitmişlerdir. Ayrıca birçok ka • 
yakçılar da hususi surette oraya gel -
mişlerdi. Ayaşbelinde ümidin fevkinde 
kar bulunmuştur. 

Belediye tarafından gönderilen te
mizlik amelesi yolları kapatan karları 
temizlemiş ve kaldırmışlardır. Ayrıca 

kayak sahasının muhtelif yerlerinde 
jandarma]ar bulundurulmuştur. Bu 
yardımlar ve alaka sporcular tarafın
dan takdirle karşılanmrştır. Öğrendiği
mize göre Halkevi ve Bölge dağcılık ve 
kayakçılık kurumunun teşebbüsü ile 
Ayaşbelinde bulunan kayak sahasında 
bir sığnak vücude getirilecektir. 
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Hava kupası maçlarının finali' 

Be,iktat Galatasarayı 3-2 yenerek 
Hava Kurumu kupasını kazandı 

--~------....--

Galataıarayı 3. 2 mağ!Ub eden Beşiktcuı takımı 
İstanbul, 30 (A.A.) - Geçen sene 

başlayan hava kupası maçlarının fi
nali bugün Taksim stadyomunda Ga
latasaray, Beşiktaş takımlan arasın
da oynandı. Bir turnovanın finali ol
mak vasfı kadar btanbulun en kuv
vetli takımlarından ikisini karşıl~
tırması itibariyle bu maç büyük bir 
alaka uyandırıyordu. Bunun için iki 
takım gözüktüğü vakit sa.hayı 7.8 bin 
kişilik bir kalabalık çerçevelemiş bu
lunuyordu. 

Takımlar: 

Galatasaray, ceza müddeti niha. 
yetlenen müdafi Retadt da takımına 
alarak şu kadro ile oynuyordu: 

Sacit - Reşat, Adnan • Eşfak, Sa
lim, Fazıl - Necdet, Süleyman, Bü
lent, Haşim, Danyal. 

Beşiktaş taıknnı da HilsnU ve En
verden mahrum bir halde şu takımla 
sahaya çıkmıştı: 

Mehmed Ali - Fethi, Faruk - Ri. 
fat, Feyzi, Fuat - Hayati, Muzaffer, 
Hakkı, Eşref, Şeref. 

Hakom Adnan Akın. 
Oyuna rüzgara karşı cephe alan 

Galatasaraylılar başladılar. İlk daki. 
kadan itibaren sürat ve hareket dolu 
bir oyun seyrediliıyor. İki tarafın da 
rakibin kuvvetine kıymet vermesi 
gayet dikkatli hareket edilmesine ae
beb olduğu için oyun canlı, kontrol
lu ve pek ahenkli cereyan ediyor. 

Süraıli ve hareketli bir oyun 

Oyun Beşiktaşın al~yhine bir in
kişaf seyri gösteriyor. Onuncu daki
kadan sonra Mehmet Ali'nin müdafaa 
ettiği Beşiktaş kalesi civarında Gala-
tasaraylılar sıkı bir faaliyet göster
meğe başladılar. İyi anlaşmış ve ener. 
jik bir oyun çıkaran Galatasaraylı 

muhacimler, mutadın hilafına bugün 
çok atılgan oynayan Süleymanın ha
zırladığı birkaç güzel sayı fırsatı ıya
kaladrlar. Birincide talisiz bir kafa 
vuruşu kalenin boş tarafındaki dire
ği yalayarak avuta gitti, ikincide, ü. 
çüncüde Bülendin ve Süleymanın iki 
sıkı şütü aynı şekilde kalenin dışın
dan geçti. 

Galatasarayın ilk sayısı 

Otuzuncu dakikada Slileymandan 
ileri bir pas alan Bülend çok güzel 
bir şiltle Galatasaraya ilk sayıyı ka
zandırdı. Bu gol Beşiktaş hücum hat
tının isabetsizliğini büsbütün arttı
ran bir tesir gösterdi. Oyunun sertli
ğe doğru meylettiğini gören hakem 
sık sık ceza kararları veriyor. 

34 üncü dakikada: Şereften bir pas 
alan Hakkı topu tam yerinde Muzaf
fere geçirdi. Muzaffer güzel bir sıy. 
rılışla iki hasım oyuncuyu atlattık
tan sonra on be~ metreden zayıf bir 
şiltle topu kaleye gönderdi Sacid 
plonjon yapayım derken topu koltu 
ğunun altından kaçırdı ve Beşiktaş
lılar bu suretle beraberlik saıyısmı 
çıkardılar. 

B'llikta§ cankınıyor 
Befiktaş hücum hattı bu sayıdan 

sonra değişen bir haleti ruhiye ile 
canlandılar ve Galatasaray kalesini 
sardılar. Aradan üç dakika geçmi,ti 

ki gene Muzafferin zayıf bir şütünü 
bloke edemiyen Sacid top•ı elinden 

kaçırdı ve Şeref kalecinin ikinci ha~ 
tasından istifade ederek taktmını ga
lib vaziyete geçiren sayıyı çıkardı .. 
Birinci devre bu suretle Beşiktaşm 

son dakikalarda tebarüz eden hakimi
yeti devam ederken bitti. 

Birinci devreden 2-1 mağlUb çıkan 
Galatasaraylıların rüzgarı arkalarına 

alacakları ikinci devrede vaziyeti kur 
taracakları ümid ediliyordu. 

I kinci devre 

Galatasaraylılar bu ilınide hak ver
diren bir gayretle oyuna başladılar. 

Top Beşiktaş yarım sahasından çıkmı
yor. Mamafih Galatasaraylı muhacim· 

hı muvaffakıyetli, sol cenahı ahenk' 
siz ve şuursuz oynuyor. 31 inci dakİ• 
kada Necdetin indirdiği bir topu Bii 
lend Beşiktaş sağ müdafiini atlatmak 
suretiyle kaleye soktu ve beraberliği 
temin etti. 

Beşiktaşlılar Hakkıyı ileri alara~ 
yeniden hücuma geçtiler. İlk hücunı 
ortadan inkişaf etti ve Şerefin birv 
ileriye atılan pasına Hakkı ile Sacit 
aym zamanda çıkış yaptılar. Sacid to• 
pu yakaladığı halde mütereddid dav• 
randı ve Hakkının sıkı bir şarjla çı• 
kardığı topu kaleye ı;.okmuzruı. ~ 
olamadı. Beşiktaş, Galatasaray kale• 
cisinin üçüncü hatasmdan istifade e• 

derek yeniden 3-2 galib vaziyete geç• 
mişti. 

lerin birinci devrenin 35 inci dakika- Beşiktaş galib 
ama kadar devam eden isabetli oyun. 
larından eser yok, sade enerji ile sev
kedilen top ve sert ataklar, Beşiktaş 
müdafaasının aynı derecede sert mu
kabelesiyle tesirsiz kalıyor. Galatasa-

raylıların ağır bastığını gören Beşik
taşlılar yanlış bir tabiye ile Hakkryı 
geri aldılar. Bu şekil Galatasaray mü
dafaasına daha serbest oynamak im-
kanını verdi ve Beşiktaş, Hakkının 

müdafaada takib ettiği mutad usulün 

Beşiktaş yeniden defansa çekildi. 
Bu sefer Hakkıdan başka Şeref de 
geride oynuyordu. Maçın son dakika• 
lan sıkı ve sert bir mücadele halinde 

oynanıyordu. Maamafih netice deği~· 
medi ve maç 3-2 Beşiktaşın galibiye• 
tiyle bitti. 

Maçın umumi hulasası Galatasara• 
yın daha baskın bir oyun oynadığını 

gösterir. Maamafih Beşiktaş muha• 
tabii neticesi olarak, mütemadiyen cimleri zaman zaman daha iyi fırsat 
frikik vuruşları ile cezalandırılıyor. kovalamasını bildiler. 

Galatasarayın beraberlik 
sayısı 

Daima hücum vaziyetinrle olma
larıni rağmen müessir bir t~yik ku 
ramıyan Galatasaraylıların sağ cena-

Maçtan sonra hava kurumu İstanbul 
başkanı büyük kupayı Beşiktaş kap• 
tanına verdi. 

Turnuvaya iştirak eden diğer ku· 
lüplere de hatıra olmak üzer-e birer 
vazo verildi. 

• 

istanbulda şild maçları 

Fener Süleymaniye 
takımını 6 -1 yendi 

İstanbul, 30 (A.A.) - Şild maçları
na bugün Fener ve Kadıköy Fener 
stadlarında da devam edildi. 

Şeref stadında.ki maçlarda alınan 
neticeler: 

Anadolu hisar - Ortaköy: 3-1 
Beylerbeyi - Davutpaşa: 1-1 
Altınordu • Gala tasa Gençler: 2-1 
Vefa - Kasımpaşa: 4-2 

Fener stadında : 

Fenerbahçc - Süleymaniye takımla
rı dün şild maçı için saat lıl de karşı
laştılar. 

Feneııbahçe dün kadrosunda bazı 
değişiklikler yaparak şöyle bir kadro 
ile sahaya çıktı: 

Necdet - Ali Rıza, Leb~b - Necdet, 
Aytan, Reşad - Niyazi, Naci, Bülend, 
&ad, Fikret. 

Süleymaniye de, Muvaffak - Ruhi, 
Burhan - Reşid, Orhan, İbrahim - Ke
rim, Süreyya, Hamdi, Sabri, İbrahim. 

Hakem galatasaraylı Burhan Atak. 

Fener hakim 

Oyuna fenerliler başladı. Derhal va-

ziyete hakim olarak Süleymaniye ka• 
lesini sıkıştırmaya başladılar. Müte
madi hücumlar oyunun 20 inci daki
kasında ilk semereyi verdi: Nacinin 
kaleye gönderdiği topun hafif bir ka
fa vuruşu ile istikametini değiştiren 

Bülend birinci golü yaptı. Bunu 5 da· 
kika sonra Esadın güzel bir şütü ile 
çıkan ikinci golü takib etti. 

Bu golden sonra iki üç canlı hücum 
yapan süleymaniyeliler N ecdetin fal· 
solu bir çıkışından istifade ederek 
bir gol yaptılar. İlk devre 2-1 Fener 
lehine bitti. 

l kinci devre 
İkinci devrenin ilk dakikalarında 

Esad ve Bülend kısa fasılalarla iki gol 
çıkararak oyunu 4-1 vaziyete soktu· 
lar. 

Oyun bundan sonra zevkini kaybet· 
ti. Fakat Fener üstünlüğü muhafaza 

ediyordu. Sarı - lacivertliler Nacinin 
üst üste kısa fasılalarla çıkardığı iki 

golle sayı adedi 6 oldu. Oyun 6-1 va· 
ziyet değişmeden netiçelendi. 
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Gemlik suniğipek 

F abrikalarınıız 
Açılmakta olan bu iki fabri
kRDIIZdan ikisi de memleke
tin şimdiye kadar tanimadı
ğı yeni endüstri sahalarinı 

manda ziraatimiz için karlı bir i§ sa
hası olan merinosçuluğun, memle
kette ,normal şartlar içinde imkan-
11z olacak bir hızla inkişaf etmesi
ne ve kısa zamanda bu salıda ehemi
yetli muvaffakiyetler elde edilmesi
ne yardım ediyor. 

temsil etmektedirler. • 
16.340 tek, yani 8740 çift büküm 

iğe malik olan ve 3 buçuk milyon li
raya mal olan merinos fabrikamız
da iki posta ile 1000 amele çalışmak
tadır Fabrika 3 mil yon kilo merinos 
yapağısı harcayarak senede 1.000.000 
kilo "kamgarn., yün ipliği istihsal 
edecektir. Bu rakam, bu günkü şart· 
!ar içinde yünlü endüstrimizin ih
tiyacını, en ince iplikler müstesna, 
karşılayacak bir mikdardır. 

Be§ yı11ık endüstri program~
mızın biri dokuma, öteki de ııellüloz 
branşmandan iki fabri~a, .yarı~ Baş
bakanımızın uğurlu ehle J.fletılmeye 
açılmaktadır . . 

Realist bir görüf, memlektın ım
kan ve vasıtalarına tam bir vukuf, 
rasyonel bir zihniyetle hazırlanmış 
olan ilk endüıtri programonız mu
cibince §imdiye kadar kurulmuş o
lan fabmkalara bu gün iki yeni üni
te eklenmektedir. Bakırköy fabrika
sının genişletilmesini bir kenarda 
bırkaırsak, şimdiye kadar, Kayseri 
bez, Zongu ldak sömikok, İstanbul 
cam ve şışe, •• eçiburlu kükürt, Is
parta gülyağı fabrikaları 1935 de, 
İzmit kağıt fabrikası 1936 da, Nazil
li bez ve Ereğli basma fabrikaları 
1937 de çalıfJD&ya batlamıılardır. 
Şimdi açılışı yapılan Bursa meri
nos ve Gemlik•aungipek fabrikalan
le birlikte, beş yıllık programın 

memlekete kazandırdığı ünitelerin 
aayısr on bire varmıştır. Her biri 
milyonlarca liraya mal olan bu mu
azzam endilatri Abidelerinden maada 
gene program mucibince Karabük 
demir ve çelik, İzmit ikinci ki
ğıd, İzmit sellüloz, Malatya bez fab
rikalarımız bu gün inşa halindedir. 
Kimya branşından son hazırlıkla
rına geçilmiş olan fabrikalarla 
birlikte, endüstri programımız, gö
zettiği zaman zarfında, bütün te
ferruatile ve eksikııiz tahakkuk et
tirilmit olacaktır. İnkılib rejiminin, 
endüatrilef1I1e yolunda girittiği 
planlı hamleyi, içerde veya dışarda, 
septik bir görüıle karşılamış olanlar, 
bu büyük muvafakiyet karşmnda, 
türkün artık yapıcılık ve yaratıcılık 
sahsında her türlü bedbince tahmin
leri yanıltacak bir kudretle müceh
hez olduğunu anlamışlardır 

* Bu açılmakta olan iki. f~bri: 
kamızdan ikisi de memleketın şımdı_
'ye kadar tanımadığı yeni ~ndustrı 
aahalarını temsil etmektedırler. 

Merinos fabrikasının memlekete 
temin edeceği fayda nedir? 

Bilindiği gib, şimdiye kadar ~em
•eketimizde yetiştirilen koyun cın~
lerinin yapağıları, kıvırcık da dahıl 
olduğu halde, kalın ve niıbeten k.a
hadır. Bu yüzden taranmış ince yun 
ip1iklerinin imalinde kullanılmaya 
elverifli değildir. t şte bu yüzdendir 
ki, "kamgam,. adı verilen bu yüksek 
kaliteli yün iplikleri ıimdiye kadar 
memleketimize daima hariçten id
hal edile gelmittir. Yünlü kumaş 
endüatrimizin mühim bir ihtiyacı· 
nı teşkil eden bu yarı mamul madde
nin memleket içinden elde edilmesi 

bir ihtiyaçtı. Gerçi bu işe U.zım 0 -

lan ham madde de memleketimizde 
yoktu. Fakat bir ziraat ülkesi olan 
Türkiyenin arzettiği .,geniş imkan
lar, bir ••kamgarn,. fabrikasının ih
tiyaç gösterdiği merinos koyunla
rını yetiştirmek için kafidi. Bu ih
tiyacımızın karıılanmaıı için zira
at ve endüstri gayretlerimizin elele 
vermesi icab ediyordu. Hakikaten 
böyle yapıldı ve bu gün kısa zaman
da bir realite haline giren merinos 
yün iplik fabrikası, ham maddesinin 
bir kısmını şimdiden yeni yetiıtiri
len yarun kan merinoı koyunları
mızdan temin edecek ve bu koyun
larımızın mikdarı ihtiyacı karşıla
yacak bir mikdara yükselinceye ka
dar ham maddesini kısmen hariç

ten getirecektir. 
Görülüyor ki, Bursa m~~in~ı f~b

.-ikaaı, yalnız yünlü endustrımzın 
ihtiyacı olan bir yarı ~ul mad
deyi memleket dahilinde imal ederek 
döviz servetimizden bir miktar ta-

tmckle kalmaDl••· avnr ..._ 

••• 
Gemlikte kurulmakta olan sun 

ğipek fabrikamızın temeli, 1935 se
nesi 28 son teşrinde atılmıştır. Bu 
gün açılma resmi yapılan bu fabri
ka memleketin sungıpek ipliği saha
sındaki ihtiyacını tamamile karşı

layacak bir kapasitedir. 
Sungıpek, arzettiği güzellik ve 

ucuzluk gibi bazı vasıfları dolayı
sile, dokuma nedüstrisi sahasında 

kendisine sağlam ve sarsılmaz bir 
mevki temin etmiştir. Japonya, İ
talya ve Fransa gibi en tanınmış ta-

bii ipek müstahsili memleketler bi
le sungıpeğin bu vasıflarını takdir 
ederek ona endüstrilerinde, hakkı 
olan geniı yeri vermiılerdir. Bugün 
sungıpek, tabii ipeğin rakibi değil, 
tamamlayıcısı haline gelmiştir. An
cak onun temin ettiği ucuzluk saye· 
ıindedir ki, ipekli kumag veya çorap, 
geniı halk tabakalarının alım kabili
yeti sahsına girebilmiş, bir lüks ol
maktan çıkarak, piyasasını eaki
sile kıyaslanamıyacak kadar genit
letmiştir. 

Eııaaen, ipekli endilatriainde aun
gipek, memleketimizde de, gümrük 
resimlerine rağmen, chemiyetli bir 
mevki elde etmiştir. Bu fabrikanın 
kuruluşile bahse mevzu olan, tabii 
ipeklerimize rekabet etmek değil, 
esasen hariçten idhal edilen aungi
pek ipliklerini memleketimizde i
mal ederek, bir mikdar servetimizi 
hududlaronız içinde tasarruf etmek
tir. 

Bu maksadla kurulmuş olan sun-

• 

Sümer Bank fabrikalarında perdaha giden masa örtüleri 
gipek fabrikamız, İzmitte kurulmak
ta olan sellüloz fabrikasının inşaatı 
taın;µnlanmcaya kadar, ham madde
si olan sellülozu şimdilik hariçten 
getirecektir. Fabrika yılda 300,000 
kilo sungipek imal edecektir ki, bu 
mikdar memleketin ihtiyacını tama
men karşılayacaktır. İki milyon türk 
lirasına mal olan bu fabrika, ileride 
iş hacminin genişlemesile 500 türk 
emekçisine iş temin edecektir 

••• 
Devlet endüstrimize iltihak eden 

bu iki yeni fabrika, milli koIJektivi
tenin beş buçuk milyon liralık yeni 
bir pliismanmı ifade etmektedir. 
Hiç bir plôsman, endüıltri sahasın

da olduğu kadar, doğrudan doğru
ya karlı ve randımanlı değildir. Bu 
iki fabrikanın çalışmaya başlamasi
Je, bu yıldan itibaren, bu sunğipek 
ve yün ipliği idha!atı karşılığı ola· 
rak harice dök tü ğümüz mil yon l ~ r 

memlekette tasarruf ve bu döviz faz
lasının, memleketin 3.cil surette ih
tiyacı olan nafıa ve istihsal vasıta
ları tedarikine sarfı temin edilmiş 
olacaktır. Bunun yanında yüzlerce 
vatandaşa yeni bir iş sahası açmak, 
pazarda mübadele hareketinin art
masına vesile olmak, kuruldukları 
muhitte bir medeniyet ve kültür un
surü halinde rol oynamak gibi tesir
leri de göz önüne getirilince, mem. 
!ekte hediye edilen her yeni fabri
kanın, bütün millet tarafından bu 
kadar büyük bir sevinç ve iftiharla 
karşılanmasının sebeini anlamak ko
lay olur 

Sümer bankın, metodik ve rasyo
nel idaresi altında çalışacak olan bu 
yeni fabrikaların da, aynı müesse
senin elinde bulunan bütün diğer 

endüstri üniteleri gibi, tam bir mu
vafakiyet kazanacaklarından hiç şüb-
1ı e etmi yo ruz. 

Bur•adaki Merino• labrikcuının içi 

1 

Endüstrimizin yeni 
temel direkleri .. : 

SümerBa 
Dört büyük fabrika 

daha kuruluyor: 
1 - Sivas çimento 
2 Erzurum iplik 

3 - Çelik ve boru 
4 - Hamızı azot 

.. 

Fabrikası 
Son senelerde yeni bir şeye a

lıştık. Bir fabrikamız açılırken, bir 
yenisinin temelinin atılacağını duy. 
mazsak: üzülüyoruz. Merinoı ve 
Suniğpek fabrikalarımızın açıldı
ğı bugünde, yeni bir itiyad kazanı
yoruz: İki fabrikamız açılırken, iki 
d~ğil, dört fabrikamızın kurulaca
ğını müjdeliyoruz: Çimento fahri. 
kası, Erzurum iplik fabrikası, ba
mız azot fabrikası, çelik ve boru 
fabrikası ... 

Bunlar; beş senelik plana ilive 
olmak üzere Sümer Banka verilen 
vazifelerdir. 

••• 
Erzurum iplik fabrikası, bir ekip

te 154, iki ekipte 301 işçi çalıftıra
czktır. İğ adedi 10 bindir. Senede 
bir milyon kilo pamuk istihlak ede
cektir. Senelik iplik istihsalli.tı 
850.000 kilo olacaktır. Fabrika ica
bında bir miali büyültülecek bir ,e• 
kilde kurulacak ve 1.200.000 liraya 
malolacaktır. 

Karabiik fabrikalarımızın i11§Qaıi çok ilerlemifıir. Af'Jii- arabük labrikcuında •antral te 
daki reıimde fimal dafia dı varı ile baca temelini. gö- melleri ile santral baca temeli 
rüyoraunu:s. U:ııaktan tamirhanenin çelik iskeleti ile yük- kolrajı ikinci planda tamirhan 

k I la · - k le • ·· -·ı k d' çelik İ•kelesi görünüyor 

Azot endüstrisi, senede bef bin 
ton karpit istihsal edilmek üzere 
kurulmaktadır. Bu karpitten iati.h. 
sal edilecek maddeler şunlardır: ı. 
ki bin ton karpit, üç bin iki y!Q 
ton hamız azot, iki yüz ton Ammo
nium nitrat. .. Azot endüstrisinin 
kuruluşu için harcanacak olan pa· 
ra şudur: Makinalaruı kıymeti 
1.700.000, inşaat 420 bin, makin& 
montajı 140.000, muharrik kuvvet 
ve saire 250.000, muharrik kuvvet 
inşaatı 200 bin, montajı 30 bin lira 
kadardır. Senede on beş bin ton kö. 
mür sarfedecek ve 24 saat içinde 
85 işçi çalıştıracaktır. 

ıe ırın rın monwı u n goro me ıe ır. 

• 
Çimento fabrikasına gelince ı 

Sıvasta kurulacak olan bu fabrika• 
70.000 ton çimento imal edecektir. 
250 işçi bulunacak olan fabrika 
115.000 ton kalker, ve alçı taıı 
istihiak edecektir. 

Bunlardan başka, beş senelik 
plana girmiş olup da henüz kurul• 
mayan üç fabrikamız vardır. Bun
lar da Klor ve Sudkostik fabrikası, 
hamızkibrit ve süperkosfat fabri· 
kası, keramik fabrikasıdır. 

Klor ve sudkostik fabrikasından 
senede 2290 ton sudkostik, 2000 
ton klor istihsal edilecektir. Klor
dan 1000 ton asidklor idrik, bin ton 
mayiklor, 2700 ton klorkalk elde e
dilecektir. Konulacak olan iki tür. 
binden beherinin kuvveti 1300 ki· 
Iovattır. Vasati senelik enerji iııtih
sali on bin kilovat saattir. Kuvvet 
istihsali için azami kömür llrfiyatı 

on bin ton olacaktır. Fabrika umu
mi tesisatının kıymeti bir buçuk 
milyon liradır. 

Hamızkibrit fabrikası, bam mad. 
de olarak 4500 ton prit sarfedecek
tir. Bu fabrika senede 7300 ton ba
mızkibrit istihsiı edecek ve bunun 
için 86 i'çi çalışacaktır. 

Kcramik fabrikası ise 150 itçl 
çalıştıracak ve 700.000 kilogram 
porselen imal edecektir . 

Fabrikalarımıza ne harcadık? 
İki yeni fabrikamızın açıh9 tö

reninin yapddığı endüstri tarihi
(Lutfen aayfayı çeviriniz) 

• 



Gemlik Sunğipek f abrikaaının umumi görünüşiı 

Bir Siimer Bank· • • • • 
ııçısının defterinden notlar 

Mesud bir işçinin fabrikada 24 
saati nasıl geçer bilir misiniz? 

Bugün üçüncü kursu da bitirdim 
ve diplomamı aldım. Bu fabrikaya iş
çi olarak gireli bugün tam bir sene 
oldu. Köyden ........ ye geldiğim gü
nü, bu gelişim ikinci yaşına basarken 
bütün dekoriyle hatırlıyorum: Üze
rimde eski bir elbise vardı ve yırtık 
olan pabuçumla fabrika müdürünün 
yanına nasıl çıkacağımı düşünüyor

dum. Ancak hayalin uçsuz bucaksız 
sanılan büyük çerçevesinin içine sığ
dırabildiğim bu bütün köyümüz ka
dar geniş bir toprak parçası üzerine 
kurulmuş fabrikaya işçi olmak arzu
siyle gelmiştim. Makine olarak, na -
hiyenin gaz motöriyle işleyen değir
meninden başka bir şey bilmiyor
dum. Elektriği, görmemi~tim. 

Elimde doktorun sağlık raporu 
fabrika müdürünün yanma girdiğim 
zaman, kulaklarım, alışmadığı bir 
ıesle uğulduyordu: Makine sesi... Bu 
gün o bana bir musiki gibi geliyor. 
Ondan ayrılırsam, medeniyet ve re-
fahtan aynlacağmu sanıyorum: "Bir 
ıenede bu ne kadar değişiklik?,, de
meyiniz. Çünkü onun kendisi de bir 
senede kuruldu .... 

Gi40ç bcı.b•cı. doftcaiuıdc;n l,ı.u:1 ::OclY 

falan okuyacağım.. Bunlar, okuma 
yazma öğrendikten sonra yazılmış 

notlardır. Çünkü ben buraya geldi -
ğim zaman okuma yazma bilmiyor -
dum. Yalnız beni yaratan bu yeni ale
min; renkli, ışıklı, hareketli hatıra
larını varlığımda yaşattım ve onları 
kağıd üzerinde tesbit etmeyi öğre

Jlince bu vazifeyi yerine getirdim. 
Siz bunlara bir hatıra değil de bir var 
olma tarihi de diyebilirsiniı. 

*. * 
Fabrikaya girdiğimin haftasında 

şefimiz, beni yanına çağırdı. E
linde üzerinde resmimin bulunduğu 
bir dosya vardı. Bu bana aid dosya
dır. Bütün hayatım, onun içindedir .. 

mizin bu mesud gününde, Sümer 
Bank'ın kurduğu fabrikalara har
canan para mikdarmı burada kısa. 
ca kaydetmeyi faydalı bulduk. Bü
tün kalkınma kollarının azami ran· 
dımaniyle faaliyette olduğu bir 
memlekette, milli sermayeyi ve mil
li itibara dayanarak ne büyük işler 
yapıldığını anlatan bu rakamları 
biltün vatandaşlarımızın büyük bir 
iç ferahlığı içinde okuyacaklarını 
biliyoruz: 

Kayseri fabrikamız, sekiz mil. 
yon liraya malolmuttur. Ereğli fab
rikamız için 3.5, Nazilli fabrikamız 
için 6.5 milyon harcanmıştır. İnşa 
halinde olan Malatya fabrikamız 

3.5 milyona çıkacaktır. Merinos 
fabrikamız 3.5 milyon liraya, kağıd 
fabrikamız 3.800.000 liraya kurul
muştur. İkinci kağıd fabrikamıza· 
(2) milyon harcayacağız. Sellüloz 
1.5 milyona malolacaktır. Gemlik 
Suniğpek 1.800.000 liraya inşa e
dilmiştir. Demir fabrikalarnnız yir
mi iki milyona kurulmaktadır. 

Yani Sümer Bankın birinci beş 
senelik plSn içinde harcadığı ve 
harcamakta olduğu mikdar 56 mil-
yon yüz bin lirayı bulmaktadır. Bu. 
na, kendisine verilmi' olan yeni va· 
.ıifelerin tatbiki için sarfedeceği 

" ••• Kumaşlarımızı giyerken 
bizi hatırlayınız: Hiç bir iz
tırahımız yoktur. Onlari si
zin için seve seve, gönlümüz
den gele gele hazırlıyoruz. 
Malımızın en iyi olmasina, 
bir telinin hile kaçik olma
masına dikkat ediyoruz. Çün
kü hu f ahrikanın hu memle
ketin bütün vatandaşlan için 
kurulduğunu onun makine
sinde yurdumuzun saadet ve 
hürriyet şarkısmin bestelen
diğini biliyoruz." 
~ 

Beni tanımanıza hacet yok, onu tanı
yınız. 

"-Hasan, sen yazma okuma bil
miyorsun. Yaşın gençtir. İyi bir va
tandaş olmak için muhakkak okuma
yı öğrenmek lazım. Bu akşam işten 
sonra kursa devama başlıyacaksın." 
dedi. 

Bizim fabrikadaki iki bino yakın 
işçi içinde okuyup yazma bilmiyen 
yok gibidir. Geldikleri zaman bir
çokları, benim gibi bilmiyorlardı. O 
akşam işten sonra kursa devama ba§· 
ladım. Alfabeyi bir ayda öğrendim. 

Üçüncü ay da köyüme mektub yaz
dun. Şimdi her gün gazete okuyo -
rum. Fabrikanın bizim is;in yaptırdı
ğı binalardaki odamda ufacık bir ki
tabhanem ve içinde yirmiye yakın ki
tabım vardır. 

Burada yalnız bir sanat sahibi ol
mayı değil, bilerek yaşamayı ve ni· 
çin yaşadığımı öğrendim. 

* * * 
Burada beş arkadaşla beraber bir 

büyük odadayız. Bu odayı, bize fab
rika vermiştir: B~ köy odasında ha
yata gözünüzü açıp, orada gençlik 

talebinin genişliği dolayısiyle 1936 
da munzam tesisatla genişletilmiş
tir. Program tatbikatının bu seyri. 
ne göre demir ve çelik fabrikaları 
da dahil olmak ilzere 1939 ııcneleri 
başlarında beş yıllık programın der
piş ettiği mevzular zamanında ba
şarılmış olacaktir. 

Silmer Bank, fabrikalarının fa
aliyeti ile, milli endüstride ehemi. 
yetli bir hisseye sahih bulunmakta
dır. Sümer Bank pamuklu fabrika
larm.ın millt pamuklu endüstrisi 
bez imalatındaki hissesi 1935 de 
yüzde 19.35 iken 1936 da yUzde 
46.30 za çıkmıştır. 1934 de bu nis
bet, ancak yilzde 9 du. Sümer Bank 
fabrikaları, memleket yünlü imala
tının 1935 de yilzde kırkını, 1936 da 
yüzde 37 sini vermişlerdir. İzmit 
fabrikası, memleket kağıd ve kar. 
ton ihtiyacının yüzde 50 sini kar-
şılamıştır. 

1 
Sümer Bank fabrikalarının ti

cari'. muamelelerinde ehemiyetli bir 
gelişme göze çarpmaktadır. Fahri~ 
kalarm umumi toptan satışları 1936 
da bir yıl öncesine kıyasla yüzde 
40.62 artmıştır. Umum satışlar i. 
çinde piyasaya vaki olan toptan sa~ 
tışlardaki yükselme, bilhassa kay
da değer. Devlete olan satışların bir 
sene eveline kıyasla yüzde 44.23 
nisbetinde düşmesine mukabil pi
yasa satışları yüzde 168.73 yüksel
miştir. 1929 dan 1936 ya kadar olan 
sekiz senelik müddet içinde piya. 
sa satışlarının senelik vasati artışı 
yüzde 39.86 dır. 

çağınıza kadar yetiştikten sonra bol 
ışık alan, isi ve kokusu olmıyan, mo
dem bir beton yapıda bir dünya cen
neti huzuru duymaz mısınız? 

Odamız, çiçek gibidir: Temiz ve 
rahat bir hayatın ancak temiz ve ra
hat bir binada yaşanabileceğini anla
mışızdır: Eğer bir gün, tekrar köyü
müze dönersek oradaki hayatı oldu -. 
ğu gibi kabul edecek değiliz. Zaten, 
bizim saadetimiz, köyün hayatı da 
fabrika hayatı gibi olduğu gün ta -
mamlanacaktır. Burası memlekete 
kumaş vermekle kalmıyor. Burası, 

makine devrinin bir eseri olarak o ku
maşı kullananı da makine devrinin 
çocuğu yapmak davasındadır. 

Güzel odamızda neşeli bir hayat 
sürüyoruz. Kazancmuz yerind~dir. 

Fabrika bize ucuz ve iyi yemek te • 
min etmiştir. İşimi de vücudumuzun 
enerjisini israf edercesine harcamı
yoruz. Giiçlükleri yenen makine ve 
dev kudretli elektrik büyük yardım -
cdarımızdır. 

* • * 
Bizim yirmi dört saatimizi biltiln 

vatandaşlar için dileriz: Rahat bir 
yatakta, huzur içinde geçen bir uy
kudan aabalun erken bir saatinde 
kalkarız. Siz de mümkün olursa sa· 
hah dalına erken kalkınız. Doğan 

glinle beraber hayata girmenin, nef
se verdiği bir itimad vardır. Düşü

nün bir kere: Kudretli güneşle bera -
ber, siz de vazife başındasınız. 

Makinenin başına gitmeğe daha 
çok vakit vardır. Evvela duşumuzu 

yapacağız. Parke zeminli ve daima 
bol suyu olan hamamlarımız, bizi 
beklemektedir. Buradan gideceğimiz 
yer spor sahalanmızdır. 

Fabrikamızda spor, bir ders ha
lindedir ve iyi spor yapan, iyi makine 
kullanan kadar makbuldür. Sağlam 

kafanın, sağlam vücudda olduğunu 
bize tecrübe ile gösterdiler. Bizime
limize renkli kumaş modellerini ve • 
rirken, bu kadar karışık renl:leri 
birleştirerek nefis kumaş şekilleri 
bulan mühendislerimiz de bizimle 
beraberdir. 

Sonra kuvvetli bir kahvaltı ve on
dan sonra iş başı .. Üzerimizde hep 
bir çeşid gömleklerimiz vardır. Öğle 
tatiline kadar koca fabrikaya yalnız 
makine ve motör homurtusu hakim
dir. Biz yalnız "Söz gümüşse sükfit 
altındır.'' sözüne inanmakla kalma
yız: Zamanında olduktan sonra, sü
kQtun da, kahkahanın da sözün de ; 
hatta koşmak, sıçramak ve eğlen

menin de altın olduğunu biliriz. Ha
yatımızda her şey yerli yerinde ayar· 
lanmıştır. Yalnız acı ve bedbinlik ne
dir bilmeyiz. 

ıtc l(c * 
Bankada bir tasarruf hesabım 

vardır .. Fabrikaya işçi olarak girdi
ğimin ikinci ayında, birçok arka
daşlarıma uyarak bir kumbara da 

Bursadaki Merinos fabrikasından umumi bir sıörünül[ 

- -• -... • - --
Bursadaki Merinos fabrikasında yün yumakları 

ben aldım. Ilaftalığımm yüzde yir
misini ona atıyorum. 

Çünkü burada hayat ucuzdur. Ya
ni fabrikanın içinde: o kadar ucuz 
ve güzel yemek yiyoruz ki, şaşarsı
nız. Berberimiz vardır, sinemamız 

vardır, kütüphanemiz vardır., ve ni
hayet bütün ihtiyaçlarımızı temin 
eden bir kooperatifimiz vardır. 

Eğer bir gün, tekrar köyilme dö
necek olursam, anlatacağım şeyler 

arasında akıllı bir insan parasının 

çıkın içinde beklemiyeceğini ve o
nun yerinin banka kasası olduğu da 
vardır. 

Fabrikaya girdiğimden beri iki 
defa zam gördüm. Sanatı öğrendik
çe ve bilgi sahibi oldukça aldığımız 
para da artıyor. Hiç beklemediği

miz bir günde gündeliğimizin artı
rıldığını öğrenmeğe alıştık. İçimiz
de, verdiğimize kar§:Ilık eksiksiz al
mış olmanın ferahlığı var. Burada 
bir damla alın terinin mukabelesiz 
kalmasına imkan yoktur. Sanki has
sas ve yanılmaz bir terazi; bütün 
gün yanıbaşımızda emeğimizi ölçü
yor. 

* * * 
Güzel, şirin, modern fabrikamızı, 

bütün vatandaşların gezr,nesi, bizim 
bir dileğimizdir: Kumaşlarımızı gi
yerken bizi hatırlayınız. Bizim 
hiç ıstırabımız yoktur. Onları, si
zin için seve seve, gönlümüzden ge
le gele hazırlıyoruz. Malımızın en 
iyi olmasına, bir telinin bile çarpık 
ve yanlış olmamasına dikkat ediyo
ruz. Çtinkü bu fabrikanın, bu mem· 
leketin bütün vatandaşları için ku
rulduğunu onun makinesinin sesin
de yurdumuzun saadet ve hürriyet 
şarkısının bestelendiğini biliyoruz.,, 

NOT: 
Bu satırlar, Siinıerbank fabrikalarının 

kurulduğu hcrhan&i bir yerdeki fabrika
lardan biriııinde çalışan binlerce l:ıçidc:ın 
birinin not defterinden almmıııtır. Ha
dise urr.umidir. Memleketin dört tarafı· 
na kol ııalaı·ak, ekt·nomik iııtlklilin abi
desi halinde ~·ühtlen fot:ıı ikalarda on· 
binlerce iıçinin hepsinin defterinde de· 
ğilse bile,. hatırasında ve vicdanında ya
aayan bu notları iki yeni fabrikamızın 
açıldığı bu aünde, bütün memleketin o
kum~-;ını ıaydalı bulduk. 

, 

Ereğli bez fabrikasında bobin makincuı 

Satqlar artıyor! 
Sümer Bank fabrikalarının ayhk 

• satışları endeksi pıyasa 

• 1933 1936 =ıoo -
Aylar 1 9 3 3 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 

I 31,22 61,17 30,64 80,95 140,61 
II 36,19 54,72 54,33 123,11 191,04 

III 43,51 74,80 43,82 86,39 247,20 
IV 31,85 62,65 35,68 98,46 136,09 
v 39,27 138,16 36,23 184,60 191,95 

VI 38,01 36,64 37,83 154,62 356,37 
VII 39,41 34,92 65,00 187,37 297,34 

VIII 49,66 48,87 97,87 202,80 273,92 
IX 92,72 75,97 111,59 205,81 312,75 
x 113,30 111,40 106,50 291,81 320,42 

XI 90,22 109,26 145,35 296,01 
XII 81,61 134,86 100,81 392,07 

Vasati 57,23 78,62 72,14 192,-

931 nin ıon iki ayına aid rakamların bulunmamasına rağmen, 
senenin iyi neticelerle kapanmış olduğu yukardaki rakamlardan 
çok iyi anlatılmaktadır: Memlekette hayat aeviyeıi ve refah dur
madan artıyor. Halkın, bilhassa köylünün ihtiyaçları olan mad
deleri İmal eden Sümer Bankın satışlarının, milli ekonomi cebhe
sinden muhtelif huıuııiyetleri vardır. Bu satışların artması, milli 
gelirle bile alakalıdır. Bu itibarla yukardaki rakamlarda refah 
seviyeai daima yiik•elen memleketin bu •aadetinin ııeci:ı ııe inandı
rıcı bir i.%ahını bulabilirsin~. 

mikdar dahil değildir. Bugüne ka
dar Sümer Bank vasıtasiyle milli 
ekonomiye yapılan sermaye yardı
mı kıymeti, toparlak bir hesabla, 
otuz milyon lirayı bulmaktadır. 

1934 yılı başlarından 1937 yılı or. 
tatarına kadar sekiz endtistri teşeb
büsü faaliyete geçmiş bulunmakta
dır. İzmit k&ğıd ve karton fabrika
siyle Ereğli bez fabrikası, piyasa 

Beş yıllık planın bugüne kadar 
gerçekleştirilmiş olan kısrmları, 
memlekette yalnız amele olarak 
13347 yurddaşa iş temin etmiştir. Nazilli bez f abrikaıının umı_ımi bir görünüşü 

• 
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Milli · musiki üzerinde 
çahşmalar çok ilerledi 

Tarsustan umumi bir •• •• •• 
gorunuı 

Yozgat 
-

Halkevinin 

Çukurovanın muhtelif 
yerlerinde petrol aranıyor 

Mulltellf kollır1111 

çalışmaları 
r· .. t ,.---

t . 

Adana (Husus! 
muhabirimizden ) 
- Uç yıldanberi 
Çukurovanın muh
telif bölgelerinde 
petrol aramaları 
yapılmaktadır. Bi· 
rincl tetriııden i
tibaren Ali hocalı 
köyünde tekrar fa-
aliyete ıeçen ik

tiaad vekaleti ma
den tetkik ve ara
ma enatitüaü pet• 
rol grupu, devamlı 
bir ıurette bu ara· 
zi ii%erinde çalıtı
makta ve ameliyat 
ıonundan Umidli 
bulunmaktadJr. 

llr 
SOllllJ 
.. ,.. 

Yozgat çaTfı1&nJan bir , 
g

örünQ Buradaki arattırmalar .. bit bir Petrol arama 10ndajları işinde ça-
ıondaj ameliye1i ve etüdden ibarettir. hşan ameleler için Ali bocalı köyün-

Yozgat, (Hususi) - Halkevind~ Petrol grupunun bu faaliyeti, 936 de pavyonlar yapılmıttır. Ameleler 
c:anıı bir çalış.ma başlamış.tır .. Vah yılında oldutu gibi 10ndajları dina· burada yatmaktadırlar. 
ll'eyzi Gürelin aldığı yeni tedbırlerle rnitleme değildir. Petrol arama grupunun her günkü 
lialkevi çok esaslı ve mühim adunlar Amerikadan yeni getirtilen büyük faaliyeti ve ctüdlcre aid fotolar sık 
atnııt bulunuyor. Bunlardan bir kaçı· sondaj maldne1i ile ,ubit bir kuyu a- 11k merkeze gönderilmektedir. • 
Ilı aşağıya sıralıyorum : ılınakta ve burada etildler yapılmak· Sondaj ameliyeainin ne kadar de· 

Dil dersleri : Viliyetin değerli öğ· ~adır. Yeni gelen bu makine 750 me!• vam edeceği henib malUın değildir. 
retmenleri tarafından ödevlenen lisan derinliklere inecek kadar kudretlı· Sondaj borularının mevcudu kalma· 
deraleri çok rağbet kazanmıştır. Haf· ~~r. Sondaj müte~ıaı Bay B~ola~- mıştır. Vaziyet.Ankaraya bildirilmit
tnın muayyen günlerinde Halkevi sa· .d reıi altında ıtler her gun bı· tir. Yeni borular gelir gelmez sondaj 
lonunda Fransızca, İngilizce, Alman. ~~~ ~a~a ilerlem~kte ve ümidleri kuv· faaliyetine tekrar eeçilecektir. Bu ça· 
ta dersleri veriliyor. Salon hıncahınr k d r btınaları taıkib etmekte olan mütehaa-

s vetlendirme te ı . doluyor. ::::;:.::~!!'!!!'!'!!!!!!!!!!!!!~~~~""!ES!!!!! sıı, icab eden hazırlıkları yapmıt bu-
Şimdiye kadar mecmua11 olmayan ==- - - --:-d- - ~rnleketin bir ihtiyacını lunmaktadır. Söylendiğine göre son~ 

Yozgat Halkevi viliyeti e1ki iamini len ban k0 b. faaliyete ıirmek üzere- daj boruları Adanaya sevkedilmek Ü· 
~!arak (Bozok Mecmuaaı) nı çıkarma- önliyece ır zeredir. Ni - Ta. 
ga muvaffak olmuıtur. dir. k ınillt bir .. z heyeti ---

Bu mecmuada memleket münevver Bundan bat a 'lk konserini ver- Konyada kOltOrpark gençleri elinde kültür, aoıyal tarih ve de teşkil edilmiş ve 
1 başlamıştır. 

edebiyat itibariyle münderecatına itı'- k ü re ııuırltklarına me ze koıniteıi bedava mu-
na edilmiş bilhassa memleket tarihini Sosyal yardım . kadar yok- yapddor 
:Yaşayan '3-irleri tetkik mevzuu ol- ayenesi yaptırılan yetını~ig~i gibi ba· 
lllu..+ur. Birinci nushasında Yozgatlı 1 'la aralarını ver B Konya (Hususi) - lıtuyon civa.. 

ı-• su un 1 ç P . · dag~ıtınıştır. un· rında Zındankalede yapılac-'- olan 
tair Hüsnünün hal tercümesi ve eser- k" 1 re de kının a& zı oy e talebeden on Jriiltür park iıl!in timdiden iatimake 
leri ve fotoğrafı vardır. dan başka lisede okuyan k ve yaka· ıs 

Halkevinin dar salonu iki bin lira bet kadarınuı ~itab, ya:~ alrnasiyle başlanmıştır. Parkın büyük kapısı 
ıarfedilerek genişletilmiş ve bu su- cakları olınadıgını .ha ış odunla. askeri orta mekteb caddesi Uzerinde
retle sık sık toplantılar yapılması te- bunlar için bir ev kıralan~cmin edil· ki eski vali konağının lcart11ma gel-
ltıin edilmiştir. Her ayın on beşinde rı, yatacakları, kitabları mektedir. Kliltlir parkta ağaçlık bir 
bUtUn öğretmenler de dahil olduğu miştir. . kanlık et- bahçe, bü~ bir gazino, ki§ sporları 
halde memleket mUnevverleri toplan- Spor şubesi : Valinın. ~ faaliyete aaiıuı, tenıa kortu, çocuk bahçesi, 
l!ıaba, Halkevinin muhtelif komite- tiği ıpor şubesi de yenı bır _.,,.dan yüzme havuzları, futbol lllhaaı bulu-
1 . Atalar,,.._-
erinin çalıtma tarzlarını görü~ek- girmış bulunuyor. • • a 1 bir nacaktır. Bundan bafka bir kotu pi•· 

te ve yeni yeni istikimetler teıbıt et- kalma cmd oyunları ıçı~. :rrıteket ti, yüksek atlama yerleri, voleybol 
lrıektedir. ayrı bir kulUb açıldığı gı 1 kayak buketbol sahaları bulunacaktır. ltt11· 
• lialkevi bir bando vücude getirmiş. pek müaaid olduğu .anla•ıl;uıt bat· tür parkta ilk adımda bu itler tabak· 

tır. Askerliğini bitirnıif ve 11ke~ oca- sporları için de yenı bir t~ . edil· kuk ettirilecek, bundan sonra yaftf 
lında ınu.zika sanatını öğrenmış va- lamıf elbise ve kayaklar. ııparı:at on yav&f geni§leyecektir. Bu it için 20 
tandaşları bir araya toplamak ve ~- miştir. Öğrendiğiınize göreaı':Clerin· bin lira harcanacaktır. Havaların mil· 
~ra ınuhtelif dairelerde muayyen hır bette Ankara ve tatanbul ~ e. kayak aaid olduğu günlerde infaata başla. 
,1Z1lıetle iatelerini temin etmek sure- den kalabalık bir genç kaf:lea~rdiı nac:ütıt• 

ti · bb ı tcınin edi· yapmak üzere Y osgad• ıe ec:o ' 

lzmit, 30 (A.A.) - Halkevi, tubat içinde kutlanacak olad 
Halkevleri yıldönümü gününe, bu aene her seneden daha zengin 
ve alakalı bir programla hazırlanmakt~dır. 

Bu itibarla Halkevinde bir yıl dır. Sinema ve balo Halkevinin tch. 
içindeki çalrtmalan belirten bir rin ihtiyacına göre daima elde tuttu• 
rapor hazırlanmıttır. Raporda ğu bir vazife halindedir. 
kaydolunan çalıpnalarm ana 
hatlan tunlardır: Sosyal, ve sıhi yardımlar 

Deniz silahlanması 
( BGfl 1 inci ıay/ada) 

tı hareketinden insicamsızhğından 
bahsetmektedir. Amerika hükümcti, 
bir taraf tan cihan ıulhu namına terki 
teslihatın müdafaa vekili kesilmiştir. 
Diğer taraftan kongreye bir silahlan
ma projesi tevdi etmektedir. 

İngiltere, Fransa ve Ameri
ka'nın vaziyeti 

İzmit Halkevi, türk halk kültürli. 
nün kaynağı olmak için çalışma saha
larını ehemiyetli şekilde arttırmakta
dır. Halkın mim terbiye ve içtimaf 
seviyelerini idrak ettirecek mevzular 
üzerinde ıon altı ay içinde 21 konfe
rans verilmiştir. Bilhassa maksad i
çin müsahabe tarzı çok verimli bulun-
duğundan ayrıca bu yolda ylirünlil. 
mektedir. Folklor üzerinde çalışma-
lar devam etmekte ve dilimizin bütün 
yurddaşlar tarafından kıymetinin tak 
dirine çalışılmaktadır. 

Halkevinin devamlı çalışmaları 
İzmit'i bir müzik tehri yapmıştır. El-
liden fazla keman öğrenmekte olan 
talebeye Halkevi binası dar gelmekte. 
dir. Halkevinde musiki öğrenenler
den müteşekkil 20 kişilik dinlenir bir 
orkeıtra meydana gelmiştir. Oldukça 
k~vvetli Halkevi bandosu, kıymetli 
bır teşekküldür. Elliden fazla bir ko. 
ro heyeti, muntazam çalışmalarının 
iyi neticelerini İzmit halkına iıııbat 
etmektedir. Halkevi, gençler araaın
da musikiye müstait olanları teşvik 
etmekte olanlara paraaız keman ve 
hoca temin etmektedir. 

Milli müzik üzerinde de çalışma· 
lar ve konserler tertib edilmektedir. 
Halkevi, sahnenin büyük ehemiyeti-
ni göz önünde tutarak bu alanda kuv
vetli hamlelerini göatermiştir. Bir ta
raftan müstait İzmit gençliğini sah • 
neye davet ederken diğer taraftan da 
batka temsil heyetlerinin gelitmele
rine te§ebbüs etmi' ve bundan da çok 
iyi neticeler almıştır. Bugün İzmit, 
te haftanın her cumartesi ve pazar 
günleri halkımıza iki &Uzel sahne a
çan Halkevinin IOn altı ay içinde kay. 
dettiği seyirci sayısı on bini aşkın-

Halkevinin spor sahaamdaki ça• 
hşmaları her taraftan alkış toplayan 
bir harekettir. Sporun nevine göre 
elverişli gençler kulüblere yerleşti· 

rilmekte, kulüblere yardımlarda bu· 
lunulmakta ve müsabakalar tertib e
dilmektedir. 

içtimai yardım ve inki,af cephe
miz Halkevinin yüksek insani bir 
kurum olduğu hissini bütün köylü ve 
şehirli halkımıza en kati tekilde ifa
de ve isbat etmiftir. Bugün belki ~l 
az bulunan modern bir polikliniği 
vardır. Her gün muhtelif hastalara 
bakılır, bütün hamiyetli ve kıymetli 
doktorlarımız burada belli günlerde 
birer ikişer saat vazife almak ıuretly• 
le yurdseverliğin nümuneıını ver. 
mektedirler. Yoksullara yardımda bu
lunmak, kimsesizleri korumak, çalıt
kan gençlere okuma ve tahsil imkinı· 
nı aramak en büyük bir vazife telik· 
ki edilmektedir. 

Halkevinde şimdi bir daktilo kur
au açılmıştır. Altmıf talebe yazı yaz· 
maımr öğrenmektedir. Bunlar muh· 
telif dairelerde i' bulmaktadırlar. İ• 
gilizce öğrenen iki kurs talebesi var
dır. 

Halkevi kitabaarayı, bugün Uze
rinde önemle çalıfılan bir şubedir. 
1550 cild kadar kitabı vardır. Bunla. 
rın ciltlenmesi bitirilmiş olduğundan 
tansif işi yapılmakta ve kitablaraym 
intizamı temin edilmektedir. 

Köylülerimize her haftanın cuma 
günleri pazar münuebetiyle paraau 
alikalı mevzularda sinema g&terll· 
mektedir. 

Halkevi, mahalli tarihi eıerler der. 
lemekte ve bunların korunması hu• 
susunda çok büyUk bir titizlik gae. 
termektedir. 

Londra, 30 (A.A.) - İngiltere, A· 
merika ve Franıa aramda Japonyanın 
otuz bef bin ton hacminde harb gemi· 
leri inf&lı tuavvurunda bulunduğu 
muhakkak ıurette anlaşıldığı takdir
de 1936 tarihli Londra deniz muahe
desinin sahabet maddcainin tatbiki i
çin müzakereler cereyan etmektedir. 

Bu haberi veren Sunda7 Timn, ill
vo ediyor ki: 

Köy ijiyeni için 
yapılan bir anketin 
ilk neticeleri 

.. TokyodaJd inglllz eefirinln teteb
büalerl ii%erine Japonya bUkUmetin
den Japonyanın 35 bin tondan daha 
yüksek hacimde zırhlılar inta ctmi
yeccii hakkında teminat almak kabil 
olmamıt~ır .,, 

lngilU harb bakanının 
bir nutku 

Londra, 30 (A.A.) - Harb bakanı 
Duff Cooper, Birmin&ham'da ıöylodi
ği bir nutukta, kuvvetli blr amerikan 
filosunun dünya ıulhunu daha iyi ko
ruyacağını kaydetmif ve İngilterenin 
Amerika ile diğer her hangi bir 
memleketten daha 11kı münaaobctler
de. bulunacağını ve iki milletin 10syal 
akı~e~er .yilz~nden anlqmazlığa düş
m~sı. ıhtımalı olmadığım ilive eyle
mıştır. 

Sovyet kutup ilim heyeti 
martta dönüyor 

Moakova, 30 (A.A.) _ Akademia
~e~ Şmid &azetccilere, Sovyet kutup 
ıstıkşaf heyetinin hareket halinde o
lan buz üzerinden naaıl kaldırılacak
larını izah etmiş Ye bu milnucbetle 
demiıtir ki : 

"-Bütün Sovyet milleti dört kah· 
ramanın dönmcaini sabırsızlıkla bek
liyor. Her taraftan gelen mektuplar· 
da bunların naaıl buz üzerinden alına-
caklarının izahı iateniyor. Fakat biz
zat bu ka9ifler bunun bir tek defa da· 

~i ~ize ~üracaat et.mit değillerdir ve 
ilmi tetkıklcrine ne kadar müddet de
vam edebilirlerıe o kadar memnun o
luyorlar. Şimal kutbu yanında bir İa· 
taayon tesisine muvaffak olan bUyilk 
mem'ek~timiz, zamanı gelince, kutup 
k!şUlerıni buz üzerinden alarak r-

( Bqı l. inci nylada) 
k6ylerden tetekkül etmiftJr: Burada 
1-75 evli köylerin niabeti yibde 61,4 
den ibarettir. Bu kazanın 57 köyünde 
6061 ev vardır. Kerpiç evler 3512 dir. 
Fakat toprak çatı yalnız 717 evde var
dır. 5137 evin çat•ı kiremitlidir. 13 
köy ıref1De ve memba suyu, 22 köy 
Çeft11e ve kuyu suyu, yalnız 1 köy de
r~ ıuyu içer. Hela vaziyeti de daha iyi 
dır: 4795 evin hususi helası, 3929 evin 
kapalı çukuru mevcuddur. 38 köyün 
sokakları temiz, 19 köyünkiler kirli
dir. 7 köyde odun ve tezek ve yalnız 
5 köy~e tezek, ıaman ve ot yakıhr. 
311 evın ahırı içeride, 2568 evinki bi
tişiğindedir. Bu köylerin gıdaları bul
gur, faıulya, tarhana, et, ıebze, balık, 
yumurta, zeytin ve aeytin yalı, ıüt ve 
ıütten mamul JCylerdir. 

Bu köylerde ijiyen prtlarını tesiı 
etmek Ankara köylerine nisbetle çok 
daha kolaydır. 

Yalovadan bahledelim: Bu kazada 
1-75 evli köylerin nisbcti daha azdır: 
yüzde 50. Bu 30 köyün 2720 evinden 
1254 tanesi ahfaptır ve 1972 tanesinin 
çatr11 kiremitlidir. 14 köy memba ve 
çepıe ıuyu, 6 köy çepne ve kuyu su
yu, 5 ~öy kuyu ıuyu ve 5 köy de dere 
suyu ıçer. 2101 evde huauai heli var
dır. Çukurları kapalı helilar 1642, a
çık olanlar 559 aur. Burada bütün 
köylerin sokakları temizdir. Yalnız 4 
köy tezek yakar. 1009 evin ahırı için
de 547 sinin bititiiindedir. Bu köyler 
tarhana, bulgur, et, sebze, ıüt, yoğurt, 
zeytin, baldı: yerler. 

Yalova köylerini ııhat bakımından 
belki İzmir merkez ku•ı köylerine 
Uıtün tııtabiliriz. 

Bu kısa tahlilden ilk çıkaracağımız 
neticeleri f(>yle tunif edebiliri%: 

- Meakenlerin ıslahı, 
- Temia içme ıuyu bulunması. 
- Kapalı hela sukurları yaptırıl-

da d.. 1 . yu 
onme erıni temin etmesini de bi- ması, 

lecektir. Bu işe aid hazırlıklara çok- - Köy sokaklarının temizletilmesi, 

Bu mllphedelerden ıonra byC!ede
ceğimiz fUdur ki memleketimizin U• 

mumt kalkınma hareketinde ilzerlerl· 
ne büyük vazifeler almıt olan bütün 
devlet teşkilatı gibi Sıhat vekaleti de 
metodik ve ratıyonel bir program ile 
çahtmaktadır. Bu güzel çahflM tarn
nın müabet neticelerini hepimiz göre
ceğis. - • * 

1 

Capraz kelimeler 
1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
balleclilmiı teldi 
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Soldan uia ve yukarıdan apiıya: 
ı - Uıtlln zıddı - abl • çok defli. 

tan başlaauf bulunuyoruz. Hükümet
ten doatlarımı almalı: için biuat git· 

- Ahırlarm evlerden ayrılmuı, 
- Yakacak meselesinin halli, 

2 - Dini dünyadan ayıran - ıece yap. 
tıiımız. 

mek mü~aadeeini almakla bahtiyarmı. 
Bu amelıyat martta yapılacaktır. Biz. 
zat Papenin de mart ayını muvaf k 
&örmektedir . ., ı 

- Sıtma ve flrengi milcadele1ine 
devam eclilmeei, 

- Vitaminli cıda maddeleri temin 
edecek bahçeler ve bailar taisi 

- llb.. 

3 - Fazla itinalı • ıtep. 
4 - Okunan nesne • ıorııu edatı. 
5 - Dikkat. 
6 - Orta Amerikada bir kanaL 
7 - Bir erkek iıml. 
8 - Hücum • ktiçllk mnl bir çiçek. 
g - Uzun bo7UD1u bir hayvan. arlradq. 



Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neırediyoruz 

d - Süt ve nevileri ve vasıfları ve 
ıüt mamtllitımn iıtihsaline •e aatlJl
na mahıuı ve umumi hıfzıuıbha kanu
nunun 17inci maddesine göre yapılan 
talimatname hükümleri aynen tatbik 
olunacaktır. 

K - Şerbet, boza, fıra, gazoz ve 
aaire ıibi iapirtoauz içkilerle 

airke ve lul'f\I yapılan ve 
aablan yerler 

Madde 317 - Yukarda yazılı madde
lerin yapıldığı yerler apğıdald ,artla
rı haiz olacaktır. 

ı - Sair dükkinlarla veya meeken· 
lerle irtibatı olmıyacak, zeminleri 2 
metre irtifaa kadar dıvarları yıkanabi
lir tekilde ıu geçmez maddelerle döte· 
li olacaktır. Iakarah delikli tatlar bu
lunacaktır. 

2 - Pencereler kafi derecede gün
düz ziyaıiyle aydınlatılmaya yetitecek 
ıenitlikte ve mikdarda dıtlarında ince 
telle örülmüt bulunacaktır. 

3 - İmalathanelerde tehir ıuyu ve 
bu ıuyun geçmediği yerlerde temiz ol
duiu 11hhiye heyetince tudik edilmit 
ıularla doldurulmut depolar bulundu
rulacaktır. 

4 - lhtimar fıçıları ve diğer kaplar 
seminden yükıekçe bir yerde bulun
durulacak ve bunlar itleri biter bitmez 
iyice temizleneceklerdir. 

5 - Bütün ıüprüntü ve artıklar ai
sı kapalı madeni kutularda toplanacak· 
tır. 

6 - Turşu, koza, terbet ve aairenin 
yapılmalarında (ıirke, tuz veya teker
den bapa) ıun'i maddeler kullanmak 
ve bunları boyamak, bamuı bal ile ıir
ke veya tur9u yapmak, limon tozu kul
lanmak yasaktır. 

Turıucu dükkinlan 

Madde 318 - Turıucu dükklnlan
nın uyacakları ,artlar tunlardır: 

ı - imalathanelerinde tifelere veya 
kavanozlara taksim edilmit turtuları 
doğrudan doğruya yalmz bu kaplar İ· 
çinde satan dükklnlar bakkal dükkln
ları hakkındaki hükümlere tabidirler. 

2 - Fıçılar içinde perakende olarak 
kilo ile aatıt yapan dükkinlar, imalit
haneleri için yukarda sayılan maddele
re uygun olacaklardır. 

3 - Tur9u kavanozları zeminden eo 
az 1.5 metre yükseldiğinde raflarda ve 
ağızları her vakıt muntazam bir suret
te kapalı olarak bulundurulacaktır. A
çık turıu bulundurmak yasaktır. 

4 - Tur9u ve suları, bulundukları 
kaplardan daima temi% tutulan, hususi 
ma,a ve emaye kepçelerle alınacaktır. 

pe ve aandal~eler, mnalar kahvehane
lerden iatentlen ,artlara uypn olacak
tır. 

10-Dilkklnlarm içinde ıinek ve sa
ir hafaratın bulunmM1na meydan Ye• 

rilmiyecektir" 
11- İçilecek ıeylerl boyllnak, içle

rine ıun't maddeler katmak ve sakarin 
kullanmak yuaktır. 

12 - Hikeml ve kimyevi vuıfları 
değitmit veya pislenmiı içkilerin dük
lcinlarda bulunması veya aatılmuı ya
saktır. 

13 - t9çiler it elbisesi ve taldc•i 
giyeceklerdir. 

Gazozlar 

14 - :Gazoz yapılan yerlerle pzoz 
9i9elerinin temizleıuııeai vesaire gibi 

ıs - Guozlar % 10.12 gram teker 
40·45 ıantigram bamızılimon veya ha
mızı tartar, veya hamızı leben ile orta 
derecede hamm karbondan yapılmıt o
lacaktır. Meyveli gazozlar içine ayrıca 
koku verecek kadar ea•na ve u mik
darda zararsız boya konulabilir. 

16 - Gazoz vesaire gibi içilecek 
maddelerin içinde gözle görünür tortu, 
çöp, kıl ve saire &i.bi terler bulunını
yacaktır. Bulunanlar dölrillecektir. 

L - Kuru kahveciler ve çaycılar 

Madde 321: 
ı - Dükkinlann içi, kahve kavanoz

lan ve kepçeler ve teraziler ve came
lcinlar temiz olmalıdır. 

2 - Mahltlt olarak beraber kavrul-
mut ve döiülmüı kahve aatılmu. 

3 - O'ıtü açık kaplarda kahve ve py 
bulundurmak memnudur. 

4 - Kahvenin kavrulduktan tonra 
tavlanmuı için üzerine aerpilecek su
ların içilebilir ve temiz olmMı lhım· 
dır. Kahve çekildikten aonra a&ırbimı 
arttırmak için su ile rutubedendirll· 
meai yasaktır. 

-5 - Kuru kahveci usta ve müatah 
demininin mutlaka beyaz önlük ve tes
gihdarlar beyaz veya açık renkli ıöm
lek giyeceklerdir. 

6 - Kahve konan keae kipuar ye
ni ve ince olacaktır. Kaba kliıdlar kul
lanılması yu~ır. 

M - Kahvehane, Çayhane, 
Gazino Ye Birahaneler 

Madde 322 - Bu dükkinların hah 
olacaklan vaıaıflarla uyacakları bil· 
kümler 9unlardır: 

-
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5 - Satıcıların birer temiz gömlek 
Ye önlük giymeleri ve kendilerinin de 
tam bir temizlik içinde bulunmaları 
prttır. 

Madde 319- Seyyar turıuculuk ya
eaktır. 

lapirtoauz turıu satılan mahal
lerle boza ve ııra sahlan yerler 

ı - Yeniden yapılacak bu dUkkh· 
1ar klrgir ve ı:eminleri karoslman. mo
zaik nya siloit ıibi bir madde U. cMS
teli olacak •• ı:eminin mUDMip bir ye 
rinde ucu llianda olan sifonlu n • 
karalı bir delik bulunacaktır. Evelden 
uıevcud olan ahpp dükklnlann semi 
ni mupmba ile d<Sfenecektir. 

2 - Her tarafı bol gündüz ıtıiı ile 
aydınlatılmıt olacak ve bava tuelen 
meaine ma:blua Wi tertibatı buluna 

--. 1 3 1 [!ff1 ım:ı fJ ~ lbiı 
1 

llun 
palı 

2 

Madde 320 - 1 - Bu dükkinlann 
aokak üzerine gelen tarafları bir came
kinla örtülecek ve camekin içinde bu
lundurulacak 9erbet vesairenin bulun
duklan masanın üıtü mermer ver• çin
ko olacaktır. 

2 - Diikkinların zeminleri su geç
mez bir madde ile döıenmit ve evelce 
ahf&p olarak yapılmıt dükkinların ze
mini muJ&mba ile kaplanmıı olacak
tır. 

3 - Dükkinm mUnaıip yerlerinde 
hava tazeleme tertibatı olacak ve her 
taraf bol gündüz ıf1ğiyle aydmlatıl
mıt olacaktır. 

4 - İçilecek teylerin konulduğu ve 
eatıldı&ı kaplar her tarafı i:t ice kapalı 
mermer•eya camdan veya içinde bulu
nan içkiden kimyevi olarak müe11ir 
olmıyacak madeni cinslerden ve içle
rinden alınacak maddelere hiç bir veç 
hile el değdirilmiyecek ve ellerdeki 
ıuların daınlamaıma imkan bırakmıya
cak tekilde muılukları veyahut maksa
da uygun sair tertibatı bulunacaktır. 

5 - Bardak ve buna benzer kaplar 
renksiz camdan olacaktır. Gazoz tite· 
leri dahi bu kayda tabi olmakla bera
ber üzerlerinden tazyikla kapatılan ne
viden olacaktır. 

6 - Bardaklarla diğer kaplar ve va-
11talar tehir suyu ile süratli akıtılarak 
temizlenecektir. Bu ıuretle iyice te· 
mizlenmiyen veya yağlı olan bardaklar 
ııcak sodalı veya sabunlu ıularla te
anislendikten ıonra bu su cereyanların
dan geçirilecektir. Kovalar içine dal
dınp çıkartmak veya içine el aokmak 
ıuretiyle bardak temizlemek yasaktır. 

7 - BUtiln yıkantı suları bir ucu 1'· 
pnda olan yalaklara akrtılacaktır. Bu 
kabil ıulann birikmesine meydan ver
ınek yasaktır. 

8 - Temizlenmit bardaklar ve difer 
kaplar tos ve sinek girmiyecek suret
te yapıbnıt olan temiz raflarda bulun
durulacaktır. 

9 - MUıterilerin oturduktan kana
feyler sucular hakkındaki hükilmlere 
tabidir. 

caktır. 

3 - Mualar, iıkemleler, kanepeler 
daimi bir temizlik içinde ve muaların 
üzerleri mermer cam veyahud örtüler -
le örtillmU, olacaktır. 

(Sonu var) 

Aksaray halk ikti
sat bankası tasfiye 
heyetinden: 

-
-

Kaç Ok ilcin 1C1rtlan 
Dartaa tırlık ldlçü tlinlardan: 
Bir defa 
İki defa 
Uı; defa 

için 30 kanıt 
için 50 kanıt 
için 70 kanıt 

Dört def 
Devamlı 
için 10 
netredll 
alına 

a için 80 kuruı alımr. 
ldlı;ilk illnlarm her defası 

lmnq alınır. Meseli 10 defa 
ecek bir ilin için 140 kurut 

caktır. 
Bir kola 1lık olmak &zere, her aatır, 
kelime 
na 30 ha 

aralarmdaki botluldar miistes
rf itibfr edilmiıtir. Bir ldlc;Uk 
harften ibaret olmalıdır. 
mlan fazla her aatır için a1· 

illa 120 
Dartaat 
nca 10 lmnıt alınır. 

Sabhk: 
. 

Satıbk 
• ballara ne 

Aksaray Halk lktıaat Bankuı or 
taklar heyeti umumiyeaince 7-5-936 
ve 2-11-936 ve ~7.937 tarihlerinde it 
tihu edilen tasfiye ve tenkiai aerma. 
ye kararlarmm hepsi 13/14-12-937 ta 
rihli heyeti umumi'Ye içtimamda milt 
tehaz kararla ref edildiği gibi bu ke 
re Aksaray ticaret mahkemesinin 21 
1-938 tarihli kararile de mezktlr lra 
rarlar ortadan kaldırıldıiı cihetle ban 
kanın taıfiyeaine imkan kılmamıı ol 
duğundan atideki ruznamenio müı:a 
keresi için hi11edaranm 24-2-938 tari 
hine müsadif pertembe ıgünü saat do 
kuzda bankanın merkezinde huır bu 

- tsmetpap mahallesinde 
sareti kimile ve tam konfor
" 12 odah yeni kirgir apar
Yenifehird? analar. T. 2992 

• lu 4 daire 
• tıman Ye 
- 3--6939 
- Satıbk 

nik cadde 
analar - Yeniıehirde Seli

ainde Maliye ıubesi karııaın-
423 metrelik. Tel. 1538 ko-• da 592 ve 

- miayoncu Hayri. 1-80 

- Satılık 
- da 550m/2 

Arsalar - Telgaz karpsın
, 550 kuruıtan Lakavuz 

7 500m/2 25 kuruıtan aa-• mevkilnde 

lunmaları illn olunur. tılacakbr. Tel: 2181 1-642 

(RUZNAME) İJ vereni er: 
Memur alınacak - Şubemizde müs

takilen çalı 
• ihtiyaç var 

ı - İdare heyeti intihabı 
2 - M llrakıp intihabı 
3 - Şirketin mali vasiyeti hak 

pbilecek faal plisiyerlere 
dır. Taliplerin apğıdaki ad
müracaatlerı. Bankalar cad
id Limited 9ubesi. 1--454 -kında tasfiye heyeti raporunun okun 

muı ve içtima tarihine kadar olan 
billnço n }rjr ve zarar heaplarının 

tetkiki. 

-. 
l 

-
l. 

4 - Faiz ve komiıyonları bu&Uıı 
kü iktıaadl prtlara uygun bir tekil 
de tanzim etmek ve bazı borçlularla 
ticaret kanununun 322 inci maddeı 
dairesinde müaalaha aktedilmek üze 
re idare heyetine aallhlyet verilmea 

-

reae acele 
desi Vebol 

Kiralık: 

Kiralık - Yenitehir İsmet İnönü 
yeni yapılan apartımanda 

alı daireler ve hal karpsında 
ev kiralıktır. Tel 2475 

caddeainde 
dörder od 
müstakil 

1-553 

Kiralık 
katmdaao 
altı odah 

• oda toptan 

5 - Mali vasiyeti unılan borç 
lular hakkında ne ıibi muamele ya 
pılacafmm heyeti umumiyece karar 

- Havu.zbap Karanfıl so
lda üçüncü Ap. üç dört, bet. 

daireler ucuz kirabktır. Elli 
da kiraya verilir. Her türlü 

mükemmeldir. İçindekilere - teçhizat 
ıa,tırlmuı. 1-587 mtıracut. 1-556 

Kiralık daire - Yenitehir rus se
fareti arkaamda Ekrem Kavur Ap. U.t 
kat üç oda bir hol mutfak ve banyo 
elektrik, havaguı, su tesisatı var. Ace-
le kiralıktır. 1-558 

Kiralık oda- Posta caddesi No. 57 
zemin kat aile yanında bir oda kiralık· 
tır. Evdekilere müracaat. 1-562 

Ucuz kiralık daireler ve dükkln -
Kizım Özalp caddesi Aiaç sokak Ö· 
zenç apartmanında 4 oda 1 hollü kon• 
forlu iki daire ve altmda bir dükkin 
Tel: 3319 1-520 

Kiralık Daireler - Yenitehir 11-

hiye karpsındaki Ugur apartmanında 
S odalı ve modem tertibatı haiz iki da
ire kiralıktır. Her vakit görülebilir . 

Tel: 1851 1-541 
Mobilyeli ve kaloriferli kiralık oda 

- Atatilik bulvan Ali Nazmi apart· 
manı birinci kat daire 11 No: 57 

1-540 
Devren kiralık - Müsait ıeraitle 

devren kiralık Ali Nazmi Apr. No. 14 
üç oda ve hol TL 3837 1-581 

Kiralık - lamet İnönü mahallesin
de 3 oda matbah, su elektrik, bahçe 

milıtakil hane kiralık, Sarraf Avni Al -
tına sorula. 1-566 

naeık: 

Daktilo Kursa - 43 üncü devre 1 tU· 
batta b&flıyor. Kura mezunlarına 2 ay
da diploma verilir. Tahıil aranmabı
mı herkes alımr. Yeni hal arkası yeni 
hamam apartımanı kat 2 Tel: 3714 

1--469 

Çünkü ASPİRİN seAeJer.; 
denberi her türlü soOukal; 

gınlıklarına ve a~rılara tcarı
A tesiri şaşmaz bir il.iç olduOun .. 

f isbat efmişfir. 

AS P 1R1 Nin tesirmde' 
emin olmalc için lütfen ~~ 

4casına dikkat ediniz., 

Ankara ikinci Noterliğine 

Ankarada seçkin sokağında 1 - 3 
numaralı mağazada• kiin (Ankara 
Şark pazarı Hasan Tahıin ve Hüse
yin HüanU Aker Kardatlar ve Abdul
lah Şefik Köklü) kollektif 9irketi 
unvanlı tirkette merhum zevcim Ab

Köklüye devir ve ve temlik eyleaıif 

olduğumdan keyfiyetin alolu.ut iı&

nını dilerim. 

Ankara Anafartalar caddesind' 
Cafer zade apartımanının 2 numaral• 

dairesinde mukime Refia Köklü. 

Dairede saklı aslına mutabık oJ.IO 
bu nüsha talep üzerine berayi netif 
ve ilin edilmek üzere Ulus gazetesi-
ne tebliğ olunur. 1--498 

dullah Şefik Köklüye ait hissemizi -------------

Anr lisan okula - Almanca, Fran
sızca, İngilizce dersleri için talebe, me
mur ve mesleki kurslar tetkil edilmiı

tir. Yeni hal yanında Yeni hamam a
partımanı kat 2 Tel: 3714 1--468 

bütün hukuk ve vecaibi ve zimem ve 
~1111111 1111 1111111 11111 1111111 1 1111 111~ matltlbatı ve bilcümle mükellefiyet- Dr. Raif Gürün 

Göz hastalıkları mütehuaıu 
Hutalarmı Balıkpazarmda Ku· 
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul eder3-7 

: 5 leriyle beraber namıma aealeten ve 
5 NİS ÇlÇECt 5 küçük çocuklarım namına veliyeten 
: : bu kerre yiikaek dairenizde imza et-

~ll l llll il il llllllllllllllll il lllllllUF tiiim beyanname mucibince Hamdi 
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M. M. bakanlığı 

Yağ alınacak 

Elektrik malzemesi alınacak 
Ptt. M. V ekileti Satm Atma ıc-il

P. T. T. >'onundan· 
1) 56 kalem elektrik malzemeai 

lı:apaıı zarfla ekailtmeye konmu,tur. 
2) Tahmin edilen bedeli 10940 lira 

olup ilk teminat paruı 820 lira 50 ku
ruştur. 

3) İhalesi 3 mart 938 perşembe gü
llü saat ıs dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
layılı kanunun 2,3 üncü maddelerin· 
de istenilen belgelerile birlikte temi
llat ve teklif mektuplarını ihale gü.. 
llilnde en geç bir saat evveline kadar 
llt. M. V. satın alma komiayonuna 
•erıneleri. (134) 1-303 

Hangar, pavyon ve bela 

yaptırılacak 

Ptt. M. Veki.leti Satın Alına Ko • 
lniıyonundan : 

1 - İzmir Gaziemirde yaptırılacak 
(F) tipi hangar, erat pavyonu ve hela 
lnfaa tı kapalı zarfla ekıil tmeye ko
t:ıulınuttur. 

2 - Keşif bedeli 167 bin yedi yüz 
tl!i beş lira 67 kuruştur. 

3 - İlk teminat 9637 lira 79 kuru•· 
tur. Şartname, keşif ve projeler 839 
kuruştur. Ve M. M. V. aatm alma Ko. 
dan alınır. 

4 - Ekıiltme 9 9ubat 938 çarpmba 
tiinıı aaat 15 de M. M. V. satın alma 
leo. da yapılacaktır. 

Porselen fincan 
ah nacak 

P. T. T. Lenzım Müdürlüğünden: 

1 _ ldarc ihtiyacı için 50.000 adet 
iki No. lı porselen fincan kapalı zarf
la eksiltmeye konmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (12500), mu
vakkat teminatı (937,50) lira olup ek
siltmesi 7 mart 938 pazartesi günü 
aaat (15) de Ankarada P. T. T. U. 
MUd. binasındaki satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubunu, ti
caret odası vesikasından bafka mllte· 
ahhidlik vesikasını ve teklif mektu. 
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat (14) e kadar mezkOr komisyona 

vereceklerdir. 
4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 

T. Levazım, htanbulda Beyoğlu P. 
T. T. Ayniyat ıube müdllrlüğünden 
parasız verilir. (132) 1--345 

A. Levazım AmirliQİ 

120 ton pirinç alınacak 

Ankara Levazrm Amirliği Satın al-
ma Komisyonundan: 

Jandarma 
Yazlık kumaş 

ah nacak 

Telefon direği 
ah nacak 

Menin Gümrük Muhafza Müdür 
ve Deniz Mıntaka Komutanlığın. 
danı 

verecek veya göndereceklerdir. 

m 

bul edilmiyecek ve esbabının pazarlı

ğa ittirik hakları sakit olacaktır. 
4 - Şartnameler Ankarada İkinci it

letme müdürlüğünde, Haydarpa,ada 
birinci i§letıne müdürlüğünde paraau 
olarak verilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma Komisyonundan : 1 - Eksiltıneye konulan iş: Sey

han vilayetinin Osmaniye kazasında
ki "Çomi oğlu" ormanından 4250 
telefon direğinin kesilip teslim edil
mesidir. Keşif bedeli 19125 liradır. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser 
müsveddelerile birlikte, eoerleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilin 

edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf laakkından vaz geçerek 
Külütür Bakanlığına üç yıllık bir 
devre için terkettiklerini ve kitabın 

o devre içindeki her buılııının son 
tashihlerinin kendileri veya kendi 
mesuliyetleri altında tayin edecekle
ri diğer bir zat tarafından yapılaca
ğını gösterir Noterlikten tasdikli bir 
teahhüt senedi verilmesi de lhımdır. 

S -İhale 7-2-938 pazartesi günü aaat 
15 de Ankarada ikinci işletme müdür
lüğü binasında toplanacak olan komia
yon tarafından yapılacaktır. İsteklile
rin 1575 lira muvakkat teminatlarını 

Ankarada umumi idare veznesine yatı• 
rarak muayyen gün ve saatte komis • 
yanda hazır bulunmaları ilan olunur. 

(131) 1-330 
1 - Bir metresine altını' kurut fiat 

tahmin edilen vasıf ve örneğine uygun 
(150.000) metre yazlık kuma' kapalı 
zarfda pazarlığa tahvilen 16.2.938 çar
'amba günü ıaat onda satın alınacak
tır. 

2 - Buna aid şartname (450) kuruş 
ka15ılıj;ında komisyondan alınabilir. 

3 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin 
(5750) liralık ilk teminat ve şartname
de yazılı vesika ile birlikte belli gün 
ve saatte komisyona baf vurmaları. 

(190) 1-485 

2 - Eksiltme şartnamesi: Ankara. 
da gümrük muhafaza genel komu
tanlığında, Mersin gümrük muhafa_ 
za müdür ve deniz mıntaka komutan
lığında, lstanbulda gümrük muhafa
za ıatınalma komisyonundadır. 

3 - Eksiltme: 3 • şubat - 938 per
şembe günü saat 14 de Mersin güm
rük müdürlüğünde kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 1435 liralık mu
T evh İt semeri alınacak vakkat teminat vermeleri ve kanunı 

Jandarma Genel Komutanlığı şartlarla mali itibari haiz oldukları-
Satın Alma Komisyonundan : nı göstermeleri lazımdır. 

1 - Bir takımına otuz lira fiat bi
çilen 250 den 400 takrına kadar tevhit 

semeri 17.2.938 perıembe gllnü oaat on 
b<şte kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

2 - Buna aid ,artnameler komisyon
dan parasız alınabilir. Eksiltmesine gi

receklerin (900) liralık ilk teminat ve 
.. :de yazılı belgeleri muhtevi 

teklif mektublarını belli gün ve saat 
on dörtten eve) komiayona verilmit ol· 
malan. (200) 1-486 

Ankara Belediyesi 

(219) 1~89 

Hastahane pavyonu 
ikmali 

Çorum Vilayeti Nafıa Müdürlü. 
ğünden : 

4 9ubat 938 cuma günü saat 15 de 
Çorum Daimi Encümeninde ihalesi 
yapılmak Uzere 13000 lira keıif be

delli hutahane pavyonu ikmali inp
atı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye 
konmu,tur. Şartname plin, ke,if ve 
buna müteferri diğer evrak Çorum 
Nafıa dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat 975 liradır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım. 
gelen pedagojik ve teknik vasıfları 

gösteren şartname ile Noterliğe tas
dik ettirilecek teahhüt senedinin for
mülü Kültür Bakanlığı Yayın Direk
törlüğünden alınabilir. Mektupla ı.

teyenlerin bir kuruılıık bir posta pu
lunu da birlikte göndermeleri lbnn-
dır. (130) 1--319 

Demiryolları 

Yeni Ankara gan bUfe ve 
gazinosu ile müştemilatı 

kiraya veriliyor 
D. D. Yolları ikinci lıletme Ko

misyonundan : 

1 - Yeni inp olunan Ankara garı 

içindeki büfe, büvet, gazete satıı yeri 
ile garın yanındaki büyük ve lüks ga
zino binası ve mü9temilitı Uç ıene 
müddetle ve pazarlık uıulU ile kiraya 
verilecektir. 

2 - Bunların senelik muhammen ki
rası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden ay
rılmaksızın toptan olarak kiraya veri
lecektir. 

Gazetecilere sürat 
katarında tenzilôt 

Devlet Demiryollan Satın Alma 
Komia1onundan : 

Gazetecilere mahsus tcnzitli lld 
aylık halk ticaret bileti ile ailrat 
trenlerinde seyahat edecek gazeteci· 
lere bu trenlere mahsua munzam bi
let ücretlerinden de % 60 tenzıl!t ya-
pılacaktır. (241) 1--532 

85,000 şöminman 
takozu ahnacok 
D. Demir)'olları Satm Alma Ko

mU)'Ollundan : 

Muhammen bedeli 66.300 lira olan 
95.000 adet töminman takozu 10.3.938 
peqeıube günü aaat 15.30 da kapalı 

zarf usulll ile Ankarada idare binnm
da satın alınacaktır. 

Bu ltc girıpek iıtiyenlerln 4565 li
ralık muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettiti veaikaları ve nafıa mllteah
hidlik veıikaaı ve tekliflerini aynı gUn 
saat 14.30 a kadar komlıyon reialiğine 
vermeleri luundır. 
Şartnameler 330 kurup Ankara ve 

Haydarpap veznelerinde satılmakta-

dır. (168) 1-445 

Kiralık büfe 
3 - Taliplerin uzun müddet Ankara D. D. J'Ollan Sabn alma Komis:po. 

İstanbul gibi büyük ••birlerde birinci nunclan: 
Atış poligonu 

açıldı 
Belediye Atıı Poligonundan : 

hteklilerl nteklif mektuplariyle 
bu işi yapabileceklerine dair Nafıa 

Vekileti ehliyetnamelerini ve ticaret 
odası vesikalarını ihale günü saat 14 
de kadar ihale komisyonuna vermele-
ri lazımdır. 1-479 

11nıf bir gazinoyu muvaffakiyet ve eh· Senelik muhammen kirası 240 lira o
liyetle idare etmi' olduklarını ve ha- lan Çatalağzı istuyon bllfeal pazarlrk
len böyle bir mlleueaeyl idare edebi- la ve llç aene müddetle kiraya verile
lecek ehliyet ve mali kudrette bulun- tektir. Şartnamesi Ankarada ikinci lf· 

5 - Eksiltmeye girecekler kannnt 
teınınat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
liııcıı maddelerinde yazılı belgelerle 
idıırt prtnamenin 4 üncü maddeıinin 
(F) fıkraaında yanlı bel&elerle bir
likte teklif mektublarmı ekalltme sa
atinden behemehal bir aaat evvel M. 
~. v. satın alma Ko. na vermeleri. 

1 - İdareleri İstanbul Lv. Amir. 
llğine bağlı mü-t için alı.ııacalı 
120 ton pirinç 3 tulıat 1138 aaat 14 de 
Tophanede lataıbul Lv. Amirliği aa
tın alma komisyonunda pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. 

Tamirat dolayısiyle kapanmış olan 

atış poligonu bugllnden itibaren sa
lı günlerinden maada her &ilıı aaat 
8.30 dan altıya kadar herkese açılmıı· 

H d d • t duklarına dair ve bu cihet vesikada aa- etme müdürlüğü ile Zonguldak ve Ça
U r a em 1 r Sa 1$1 rahaten yazılı otmak ,artıyte ticaret o- taıaizı iatuyonıarmda paruıa verilir. 

dalarından alınmıt bir belgeyi ve nll- !halesi 4.2.938 cuma günü aaat 15 te 

fua veya hUYiyet cU.danlannm alı ve- Aıılıarada ikinci ifletme müdürlllfll 
ya aalthiyetli makamlarca muaaddak binasında toplanacak komisyon tara
auretlerlnl pazarlık ıOnllnden bot rıın fmdan yapılacaktır. bteklilerin % 7.5 
eveline kadar komisyona teslim etme- muvakkat teminat olan 54 lirayı Anka

(154) 1--391 2 - Tahnıin bedeli 26400 lira ilk 

trr. l--50t Malatya Bez ve İplik fabri
ka ı T. A. Ş. Adana mensucat 

fabrik•emda mevcud takriben 

(100) ton hurda demir ile 
Atelye yaptırılacak 

M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Ko
bıiayonundan : 

teminatı 1980 liradır. Şartname ve 
nilmuneai komisyonda görlllUr. latek· 
illerin kanunt vealkalarlyle beraber 
belli aaatta komlayona eeJmeleri. 

Vilôyetler 

Sebze pavyonu 
yaptırdacak 

(200) ton makine aksamJ leri prftır. rada umumi idara vuneaine yatırarak 
pik pazarlıkla ııatıJacaktır. İdare bunları tetkik edip kimlerin maayyen &lln ve autte komisyonda ha-

Talip olanlann Adanada puarlıfa lftldk edip edeml)'Bc•llnl nr bulunmalan ilAlı olunur. (156) 
1 - lzmir tayyare alayı prnlao. 

llunda yaptırılacak atelye in,...tı lıa
l>alı zarfla eksiltmeye konulmu9tur. 

(278) 1 -582 l '-L--'I-- •• d • •• ~ •• _ pazarlıktan ....ı kandUarina tetı- 1-368 
...,..._ mu ürlugune mura- --------------------------

Yulaf alınacak 
latanbul beledi1eainden: 

eaatlan. 1-Sl 7 
2 - Keşif bedeli 272.000 liradır. Ankara Leva:ııım Amirliti Satm 
3 - Ekıiltmeıi 9 'ubat 938 çarpın- Alma Komis1onandan ı Ketif bedeli 74536 lira 24 kuru' 

olan yeni halde yaptırılacak oebze 

pavyonu kapalı zarfla ekalltmeye ko
nutmu,tur. Ekalltme 16-2-938 çarpm

ba Cllnll aut 15 de daimi encllmende 
yapılacaktır. latlyenler 373 kuru' mu

kabilinde ,..ıııamealnl fen lfleri mil
dUrlllitlnden alabilirler. 

ha günü aaat ıı dedir. 
4 - İlk teminatı 14630 liradır. Şart· 

Danıe, kefif ve projeler 13 lira 63 k:· 
ru,a M. M. v. satın alma Ko. dan • 

lınır. t 
5 - Eksiltmeye girecekler kanun 

t · k unun 2 ve 3 tınınat ve 2490 sayılı an 
1 "-cu·· madd 1 rı"nde yazılı belgeler e "" ee .. 

idari şartnamenin 4 Uncll maddeaının 
( .,., "k Jarla bir.. ) fıkrasında yazılı veaı a 
ilkte teklif mektublarını eksiltme sa· 
•tinden behemehal bir aaat evve~ M. 
'1. V. satın alma Ko. na vermelerı. 90 

(153) l-3 

Fayton koşuınıı hayvan 

alınacak 

Ptt. M. Veületi Satın alma Komi•· 
Jonundan: 

İki tane fayton koıumu hayvan 
Pazarlıkla satın alınacaktır. Satılık 
lıa:vvanı olanlar 7 'ubat 937 pazartesi 
tii~u saat 10 da hayvanları ile bera
ber 11'1. M. V. satın atma Ko. na mü-
racaat etsinler. (269) 1-583 

Benzin alınacak 
Ptt. M. Veületi Satın alma Koınia-

hnundan: . 
1) 750 ton 87 oktanlık benzın pa

a&rlıkJa eksiltmeye konınuıtur. 

1 - İdareleri İıtanbul Lv. imirıl
ğine bağlı miieaaeaat için alınacak o
lan 300 ton yulaf 8 'ubat 938 ıaat 15 30 
da Tophanede latahbul Lv. lmfrliği 
SL Al. KD. ca kapalı zarfla eksiltmeıi 

yapılacaktır. 
- Tahmin bedeli 157 50 lira, l1lı te

minatı 1181 lira 25 kuruştur. Şartname 
ve nümuneai komlayonda görülür. b
telılilerln kanuni veeikalariyle beraber 
teklif mektublarını ihale aaatından bır 

18at evci k-Wyona vermeleri. (175) 
• 1-410 

Arpa alınacak 

t11eklller 2490 No. lı kanunda ya
zılı vesikadan bqka Nafıa Balıanlı. 

fmclan alacaklan fen ehliyet vealka
aiyle 4976 lira 81 kuru,luk ilk temi. 

nat makbuz veya mektubiyle beraber 
teklif mektuplarmı havi kapalı zarf-
larını yukarda yazılı günde aaat 14 de 
kadar daimi encümene vermelidirler. 

Ankara Levazım Anıirifi 
Alına Koıniayonundan : 

Satm Bu saa't•& sonra verilecek zarflar 

tdareleri İstanbul Lv. !mlrliğl-
l -. lı aıUea1eaat için alınacak 300 

ne bag 939 aaat 15 de Topha· 
t ·rpa 8. ıubat 
on ° İstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 

nede fla eksiltmesi yapılacak
da 1<Apalı ıar 

tır. . bedeli 16500 lira ilk ıe-
2 - Tabının 

. 50 kuruıtur. Şartname 
aıL".latı 1237 )ıra . da g6rUJOr. b-

u nesi kornısyon 
ve n mu • ·•--•ariyle bera· . . kanunı ve11ıuu 
ıeklıluın "h le aaatından 
ber teklif mektublarrnı ı a 1 . 

. na verme erı. 
bir 5raı evet komıayo 

1
_..09 

(174) 

kabuı ol..-ıaz. (543/281) 1-585 

Cezaevi inşaatı 
z.,....uıcı.ı. Nafıa Müdürliiiündanı 

Zonguldak vlllyetl Bartın kazaa:n
da yapılacak otuz llç bin iki yüz elli 
dört lira otuz be' kurut kepf bedelli 

Kültür bakanlıOı 

Müsabaka 
Kültiir Bakanlı im elan: 

1 - 2259 aayılı kanunun tatbikına 
dair olan talimatnameye göre ilk o
kulların dördüncll ve be,inci amıfla
rı için iki ciltten müte,ekkil bir Geo
metri kitabı yazılması müsabakaya 
konulmuıtur. 

2 - Mllaabaka müddeti 17 ıubat 
1938 den baflamak ve 16 haziran 1938 
pertembe akpmı bitmek O.ere dört 
aydır. 

3 - MUaabakaya lıtiralıe karar 
verenler 10 mart 1938 çar9amba günli 
akıama kadar bir dilekçe ile KülUr 
Bakanlıiına müracaat ederek bu mll
aabakaya girecekler defterlerine ad
larmı yazdırarak bir numara alacak
lardır. 

Un ve sadeya§ı ah nacak 

yüz kitilik ceza evi inpatı iti kapalı 
zarf usuli ile eksiltmeye konulmu.
tur. Ekllltmeoi 25 ıubat 938 cuma gll• 
nü aaat on bette Zonguldak Nafia 

mUdiırlüğü odumda toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. Eksiltme prt. 
namesini ve buna pıüteferri diğer ev• 
rak ylla altmıı altı kuru, mukabilin· 

de Zonguldak Nafıa müdürlüğünden 
alınabilir. Muvakkat teminat iki bin 
dört ylla dokaan dön liradır. Eksilt· 
mayeglrmek lateyenlerin resmi pze· 
tenin 3645 aayılı nuıhumda ç;kan ta

limatnameye tevfikan nafıa veklletln
den almlJ mUteahlıidlik ehliyet vesl
kaaı ile ticaret oduından alınm•• ve· 
allıa ve muvakkat teminatları ile bir
likte teklif mektublarını yukarıdaki 
pnde ihale oaatinden bir aaat evve
line kadar komiayon reialifine verme
leri ilin olunur. (438/223) 1--496 

4 - MUaabakada birinciliği kaza
nan kitap serisi Uç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap seriıini ya. 
zana bir defaya mahaua olmak üzere 

birincinin müellifine •erilcnin biı 
yıllıtı, llçllnci!, dördilncll ve befinci 
çıkanlara da bir defaya mahıuı olmak 
llzere dörder yüz lira milkUat veri
lecektir. 

. "fi SatınAI- Komis)'ODundan : 
Ankara Levazınt Am11'1 . 1 late rnaddelerlnln 

· - da cin• ve mıkdarı yazı 1 d 
kastamoni birlikleri içın .,.,ı al komisyonu binasın • ya· 

eksiltmesi Ankara Sarıkıfla piyade alay aadatın .. malllür Teklif mekuıblarmın 
1 h gün korniayon gor • 

Pılacaktır. Şartnaaıe& er . . 
llaat 10 a kadar komisyona verılmeıı. 

Muhammen tık 
fiatı teminatı 

Miktarı 
Eksiltme 

tckli 
Cinsi Kilo Kuruş Kuruş ---···---

Sade yağı 
Un 

4,500 
130,000 

103 
13 

34760 
126750 

Açılı 

Kapalı 

EkalltrnC 
tarihi saati ---·· 
8.2.938 
S.Z.938 

(176) 

10 
11 

1--414 

5 - Mllaabakaya ctreceklerln e.. 
ıerlerlnl Uçer nUsha olmalı llzere ma
kine ile ve kifıtların yalnıı birer yll
züne yuılmı' olarak KUltllr Bakan· 
Jıtı Yayın Direktörlllillno makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri llarmdır. Kitaba konulacak re
sim, tekil, grafikler ve aalrenin uıl
Jarının yalnız bu nllıhalardan birine 
ve yerlerine konulmu' bulunması kj. 

fidlr. llllaalıılkaya buılmıt bir lıltab
la girenler de kitabın llç nllıbaaını 

T raven alınacak 
Nafia Vekaletinden : 

A,ağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan ceman 256439 adet normal 
ve "140 takımlık" 5400 adet bult -lıulık kaym traveral defittfrllmlf olan 
fenni tartnameıine &öre yeniden aekiz partide ve 4 ıubat 938 cuma Clinll 
saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı elniltmeal yapılacak ıurette kapalı :ııarf 
usulü ile ekılltmeye konmuıtur. 

Eksiltme Ankarada vek!let malseme eksiltme komisyonunda yapıla-
caktır. , 

Her partiye alt eksiltme prtnama1i ve teferruatı cetvelde hizalarmda 
yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekllet malzeme mlldllrlllfllnden alı.. 
na bilir. 

İlteklllerln her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektupla· 
nnı cetvelde hlıalarmda gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine 
göre Velıiletten alınmıı malzeme miltealılıitliıl;i veailıuı ile birlikte 4 9u
bat 938 cuma gllnU aut 9,30 a kadar Ankaradı Velıilet Malzeme müdllrlll
ğüne vermeleri lbundır. (145) 

Miktarı 

--l 30ll35 

11 24003 

III 41524 

IV 61901 

v 20622 

VI 9289 

vıı 55205 

VIII 13000 5460 

ı: 

ı_ ..... 
:ı .,, 

:ıı ~ 
r.lra kr. 

70920.SO 4796.1)3 

55206.90 4010.35 

95505.20 6025.26 

216653.50 12082.68 

6SI083.70 4704.19 

27867.00 2090.03 

17Slll0.05 10009.50 

67730.00 4636.50 

l--'46 

m ·~ 
ı: -

.ii 
T lro kr. 

3.55 

2.76 

4.78 

10.83 

Traveralerin lıeallecetf 
nevlet ormenl1trı 

Kocaeli vilayeti Hendek 
kuurndaki Çamdağı - At
batı ormanından 

Kocaeli Vlllyetl Karaau 
kaza11ndaki Mollahaaan 
pınarı ormanından 

Kocaeli vilayeti Hendek 
kaıaaındaki Keremali Ha. 
rakhüstü ormanından. 

Bolu vi!Syeti Düzce kaza-
sındaki Giriıkuzu ormanından. 

3.45 Bolu viliyeti Dllzce kaza-
11ndakl Kelkaya ormanın-
dan. 

1.39 Bolu viliyeti Düzce kaza-
11ndaki Kokurdan orma· 
nından. 

8.76 Bolu vlllyetl Akçakoca 
kazasındaki Orhandatı or-
manından.. 

3.39 Bolu villyeti Düzce kaza-
aındakl Keçidere · Dik· 
menaltı ormanından. 
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Bat, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarmızı keser 
lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

1-26. 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlüğünden 

1-2-1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlerimi
zi satacağımızı saygı değer müşterilerimize ilan ederiz. 

Genişlik Top Top 
santim - Metre fi atı 

Aslanlı bez tip 2 75 36 725 Kr. 

" .. tip 2 90 36 839 .. 
Şapkalı " 

tip 4 85 36 695 
" 

" " 
tip 4 90 36 725 

" 
Bu fiatlar fabrika teslimi bedeli peşin tediyeli ve toptan satış 

fiatıdır. Bir balyadan noksan olan perakende satışlar için % 2 fark 
alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentası yoktur. Bütün müracaatla
rın fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menf aatı ica-
bmdandır. 1-528 

Kohinor · 
Size inci 
kokulu 

gibi dişler ve 
bir . ağız temin 

güzel 
eder 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız ç.o:kiyorsunuz iştahanız yok, mutlaka 

HASAN •• •• meyva ozu 
alınız. Yarım bardak su içinde alman ve meyva uaarelerinden yapılan bu 

harika midenize rahat ve huzur verecektir. Şişe 25, büyük 
40, dört misli 60 kr. 

HASAN •• •• gazoz ozu 
Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerinden ya

pılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize Hasan Ga
zoz özü ikram ediniz. 

Yakında ananas, çilek muz frenk üzümü kayısı, ağaç çileği nevileri 
çıkacaktır. Şifesi 25, büyük 35, dört misli 50 Kr. 1-54 

Türk Hava Kurumu . 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Dördüncü keıide 11 Şubat 938 dedir 

Büyük ikraİniye 50.000 liradır 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

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

lnjaat müteahhitleri ve Ankara marangozlarının 

nazarı dikkatine 
Ötedenberi tanınmış olan Akköprü cadesinde eski Selahaddin Refik ma· 

rangoz fabrikası bugün son sistem makinalar ile faaliyete başlamıştır. ln
pathk doğramalık ve mobilyalık kuru temiz kerestelerimiz mevcuttur. 
Toptan ve perakende satış yapılır. 1-546 Yusuf Turan 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

Ditlerinizi her gün 

R y LiN 
Dit macunu ile fırçalayınız 1 - 21 

İnşaat sahihlerinin nazarı dikkatine 

KIREC 
Senelerdenberi Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmakta 
idim. 

Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin iyiliği
ni bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir . 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çubuk
çu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mah.rukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi İsmail 

Özar, Telefon : 3659 
Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon : 1446 

ve Hamam<Snil odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 

ıattınnaktayım. 

Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler vasıtasiyle sl. 
parişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarımla ilan ederim. 

Karaköy Pazarcığmda Kireççi 
1-514 Mehmet Çavuş 

Uyanıı · Servetiftinun 
1891 

Bafyazan: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

3-6399 •= = ~ Bayan memur ~ 
rolog • Operatör 

·Dr. Kemal Serav 
Avrupa tetkikatından dönmüş 

ve hastalarını Çocuk Kurumu 
caddesinde Kayserili İbrahim a
partımanının 5 numarasında ka
bule baılamıştır. Muayene saatle
ri: 15-19. Telefon: 3935 1- 314 

.ıııııııııııııııııııı~ııııııııııııııııııa. -
§Eskişehir kaplanh suyu§ - -E Beher 65 kiloluk damacanasıE - -:ıoo kuruştur. Halde 3 numaralı de-E 
:pomuz müşterilerinin susuz kalma-: 
:=ması için 1425 numaraya telefonE 
:etmelerini ve depomuzun her za..: 
:man taze olarak İstanbul menbaE 
:sularını bulundurduğunu ve emir-: 
:ıerine amade olduğunu saygılarım·= 
;1a bildiririm. 1-484 : -~11111111111111111111111111111111111111,. 

En bot meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaııtmr. 3-7169 

İngiliz Kanzuk eczaner-i 

Elbise yaptırdacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğün den : 

Beherinin 
Mikdarı muhammen fiatı 

Cinsi takım Lr. Kr. 

Sivil elbisi 145 22 00 

Teminatı 
Lr. Kr. 

223 00 

İhale günü 

8.2.938 salı günü 
saat 16 da 

12.1.938 tarihinde açık eksiltmeye konulan yukarıda cins ve nıikdan yazı
lı sivil elbise için konulan son eksiltme haddi layik görülmediğinden 22.1.938 
tarihinden 8.2.938 tarihine kadar 15 gün müddetle yeniden eksiltmeye ko
nulınuftur. isteklilerin gösterilen gün ve saatte emniyet müdürlüğünde 

toplanan komisyona gelmeleri. (177) 1--416 

- -- -§ aranıyor : - -- -- Ankara'da büyük bir E 
E mali müessese için iyi türk- § -§ çe bilir, herhangi bir ma- § 
E kinede yanlışsız ve seri ya- : 
§ zar, en az lise veya kollej § 
: mezunu bir hayan memur E - -_ aranıyor. : 
: Talip olanların evrakı : 
§ müshiteleri ile (Yenişehir § 
: posta kutusu 2 - Ankara) : - -: adresine müracaatlan. : - -: Tercih edilenin iktid~ - : - -- -: rma göre maaş verilecek- : 
: tir. 1-544 : 
111111111111111111111111111111111111111111 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün bas

talannı kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparhmaru No. 1 

3-6949 

Steno Dactilo 
Mademoiselle steno dactilo fran

çais demande urgent se presenter de 
16 a 19 heures Eduardo Blanco, Eti 
Palai~ Hôtel. 1-579 

Hediyelik eşyanızı bizden alın! 

1-483 

ANKARA PALAS 
PAViYONDA 
Çarşamba 2 Subat 

İmtiyaz sahibi ve Baımuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Mildürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

• 

YENi 
1- 586 

Artist 
Programlarla 
Masalarınızı tutunuz 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Herkesi alakadar eden mevsimin en 
nefis §aheserlerinden 

KREUTZER SONAT 
Tolstoy'un meşhur eseri - Beethoven'in 

emsalsiz müziği 
Baı rollerde: Lil Dagover • P. Peteraon 

Gündüz seanslarında: 
NAMUSLU KADIN 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

-- -- --- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -

BUGÜN BU GECE 
Floransamn muhteşem ve debdebeli 
hayatını Borjiyaların halka karşı yap
mış olduğu zülme karşı, halkla beraber 
birleşen bir kahramanın isyanını tas -

vir eden muazam tarihi türkçe sözlü 
SEZ AR BORJİY A 

Seanslar: 2,30 - 4.30 - 6.30 Gece 2 ı de 

Halk Matinesi 12.15 de 
VIKTORIA ve HÜSARI .,, .. ,,. 

'-::::=================================================================:~ 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
~ubeıi: Ankara Bankalar caddeai. Telefon: 2619 t-29 


