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"Şekispirden hikôyeler,, 
i •aıle ve güzel bir üslii.bla dilimi
ze çevirmittir. Yeni senenin en 
iyi hecliyeıi: 400 sayla 1 lira 
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OTAY FENERLER IDA ES. HAKKIND ı· K ABU TTI 
Bir çok meb'uslar Fenerler İdaresini 

aldığından do layı hükümeti tebrik ettiler 
~========================================================:~ 

Ormanlanmızda 
devlet işletmesine 

başlıyoruz ! 
- 1937 ormancılığımız hakkında röportaj -

Şimdiye kadar yalnız yağma ve Ankara fidanlığından bu sene 
tahribe uğrayan ormanlarımız, cum- 132 721 fidan dağıtılmı~, Eskişehirde 
huriyet hükümetlerini düşündüren 210, Tarsusta 12 hektar büyüklüğün
b~~lıca davalardan biri olmu§tur. de iki fidanlık sahası satın alınmış· 
Tu_rk ormanlarının üç mühim mese- B f" lesı var: tır. unlardan başka yeniden bazı ı· 

danlık sahaları için de tetkikler ya· 
1 - Korumak ve yeniden yetiştir- pılmaktadır. 

mek, . Floryadaki ağaçlama işlerine pro-
2 - Günün ihtiyaçlarını karşıla gramla devam edilmektedir. Akdeniz 

mak, mıntakasında okaliptüs ormanları te· 
.. 3 - Mahveden eski tahrib yerine, sisi için orman fakültesi profesörle· 
lymar eden ve kazanç veren yeni it· rinden Çermakla orman mühendisle
letme sistemini koymak! rinden mürekkeb bir heyete tetkikler 

Hükümet yalnız menfi koruma yaptırılmış ve burada işe yarıyacak 
:t:db~rler!ne ~itmeği düşünmediği i- 9380 hektar büyüklüğünde bir saha 
ç_ındır kı katı tekliflerini kanun şek· tesbit edilmiştir. 
lıne koymakta acele etmemiştir. Or- Memleketin muhtelif ormanların· 
man kanunu ancak geçen sene çıktı. da tanzim edilen amenajman planları 

İlk tatbik günlerinde bir kısmı (Sonu 8 inci say fada) 
haklr, bir kısım haksız, ' iki şikiyet 
~uf_:ını koptu: Haklı olanlar, metru 
ihtıyaçlarını temine çalışan halk ta
r~f_?1dan geliyordu. tş tamamen teş· 
kilatlanmcaya kadar, bu şikayetlere 
S:beb ?la~ilecek müşkülat çıkacağı 
şuphesızdı. HükUmet, halk ihtiyaçla
'.l"ını tatmin etmek için derhal her ta
rafta m?stesna tedbirler almıfttr. 
Haksız şıkayetler ise, bu haklı tika· 
yetleri sömüren menfaatçiler tara
fından yapılıyordu. Onlara karşı 
yapılacak olan şey, bir an evci orman
larımızın rasyonel işletmesine başla
~ak!an, devletin koruyucu ve işleti
c:ı hızmetlerinin müsbet semerelerini 
almaktan ibaret olabilirlerdi. 

Alalürk'On Ankara 
halkına 11111 atları 

Atatürk, Ankaraya tetriflerinin 
18 inci yıldönümü münaaebetile An
kara va liai ve C. H. P. ilyönkurul 
batkanı B. N. Tandoğan tarafından 
çekilen tazim telgrafına ıu cevabı 
lütfe tmitlerdir. 

21 birinci kônun tarihinin yıl dö • 
nümü münaıebetile Ankara halkının 
hakkımda gösterdiği samimi duygu• 
ları bildiren telgralmıuan pek mÜ· 
telıaa.iı oldum. Tefekkür eder ve 
ıayın hemıehrilerime ıaadet ile ba
ıarılar diler im. 

;:. Atatürk 

Geçen sene onnan kanunu neşro· 
lununcaya kadar, 1285 tarihli bir ni
zamname ile idare edilmekte olan 
ormancıhğımız yeni kanunla prensip, 
hliküm ve madde bakımından baştan
başa değişmiş ve bu kanunla alakadar 
teşkilat kanununun da çıkmasiyle teş- V' • l -1 1 • ı 
~ilat tamamiyle organize edilmiştir. ı enı yı uoıayıaıy e 

Orman kanununda yalnız orman
cılık bakımından değil, · memleketi
mizin ziraat, ticaret, iktısad, sıhat ve 
milli müdafaa noktalarından da ehe
miyctli hükümler vardır. Kanunun 
esas prensip ve hedefi "Devlet işlet
mesi" dir. Şimdiye kadar şahıslar e
linde, mukavelelerin bütün kayıd ve 
hükümlerine rağmen, fenni usuller 
dairesinde ve Jayikile işletilemiyen 
ormanlarımız bundan sonra devlet 
eliyle iktısadi icablar, iç ve dıt piya
sa vaziyetleri, mali zaruretler ve mil
li ihtiyaçlar göz önünde tutularak 
daha randımanlı bir S\lrette işletile
cektir. 

Bunun için umum müdürlük şiın
diden hazırlıklara başlamış ve ilk o
larak 1937 büdcesine konulan yüz on 
bin liralık mütedavil sermaye ile 
Safranbolu kazası dahilindeki Büyük
düz ve Keltepe ormanlarını işletmeye 
karar vermiştir. 

Atatürk ve 
yabancı devlet 
reisleri arasında 
Yeni ıene münaaebetiyle Cumhur 

Başkanı Atatürk'le muhtelif devlet re· 
isleri arasında aşağıdaki telgraflar te
ati edilmiştir. 

Çekoslovakya 
Ekıelanı Kemal Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru 
Ankara 

Yılba~ münasebetiyle ekselansla
rına şahsi saadetler ve Türkiyenin re
fahı için olan en samimi temennilc.. .ni 
arzederim. 

Edvard Benet 

Ekıelanı Edvard Beneı 
Çekoslovak Cumhur batkanı 

Praa 

Artık tamamiyle hükümetin eline geçmit olan 
lenerlerimizden biri 

HAZİNENİN MENFAATİ İCAB EYLERSE 

Hükümet herhangi bir 
şirketteki hissesini 
takviye edecektir 

Kamutay dün Türkiye fenerler 
idaresini tarihe veren mukavelenin 
icablarını müzakere ve kabul etmiş
tir. Bu münasebetle söz alan hatib
ler, hUkümetin muvaffakıyetini tak· 
dir ve tebrik etmişler ve kanunun 
metni üzerinde bazı mütalealar ser· 
detmi§lerdir. Dünkü ruznamenin 3 
numarasını tetkil eden layiha şu idi: 

Madde 1 - Türkiye fenerlerinin 
devlete intikali dolayısiyle fenerler 
idaresine verilecek tazminat hazinece 
bankalardan kredi suretile temin edi· 
lir. B u kredinin faiz ve resülmali le-

nerler rüsumunun devlet büdcesine 
konulan mikdarı haricinde kalan kıs
mından ödenir. 

Madde 2 - Karşrlrğı 1937 senesi 
büdce kanununun J ncü maddesinin 
son fıkrasında gösterilen menablden 
veya hazine bonosu verilerek temin 
edil~k suretile ve lcra Veki11eri 
Heyeti karariyle hazinenin ortaklığı 
bulunan şirketlere aid hisse senedle
rini satın almağa Maliye Vekili me
zundur. 

Madde J - B u kanun neşri tari-

(Sonu 8 .inci say fada ) 

Çinliler Hangkov'da bir 
ihata hareketi yapıyorlar 
Japonlar curada futunamıyacaklar 
Çin tayyareleri Nankin hava meydanında 

iki Japon tayyaresini tahrib ettiler 

Karabük, demir ve çelik fabrikala
riyle hususi bir ehemiyet kazanan 
Safranbolu kazası devlet işletmesinin 
ilk defa burada tatbiki dolayısiyle 
ormancılık noktasından da ayrı bir 
kıymet almış olacaktır. Umum Mü
düı1Uk bu mıntakayı seçerken bil
hassa işletme işlerinin tetkiki için 
çağrılan profesör Vegclin'in bu hu
sustaki raporlarını dikkate almıştır. 

Ekselanslarının nazik temennilerin
den çok mütehassis olarak, kendilerin
den hararetli teşekkürlerimle birlikte 
şahsi saadetleri ve Çekoslovakyanm re
fahı için olan hararetli temennilerimin 
kabulünü rica ederim. 

Orman kanunu hüklimlerine göre 
iymar ve ağaçlandırma işleri de u
mum müdürlüğü ehemiyetle meşgul 
etmektedir. 

Geçen yıl içinde memleketin her 
tarafına, Ankara, İstanbul (Bahçe
köy) İzmir fidanlıklarından yetişti· 

rilen muhtelif cinslerde binlerce fi. 
dan dagıtılmış, bilhassa Ankaranın 

Marmara, Etimesud ve Çakırca ağaç· 
lama sahalarında bin hektara yakın 
bir arazide şimdiye kadar dikilen 
1 385 000 fidandan 100 000 i bu yıl 
içinde dikilmiştir. 

K. Atatürk 

Romanya 
Kemal Atatürk 

Ank,. ·" 
Ek&elanslarına, kendileri ve Türki

ye için olan en samimi temennilerimi 

gönderirim. 
Karol 

Majeste Karol il. 
Romanya Kıralı 

Bükrq 
Temennilerinden dolayı majestele· 

rine hararetle teşekkür ve şahsi saadet· 
leriyle Romanyanın refahı için besledi
ğim en iyi temennilerimin kabulUnü 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Trenle giclerken bile çinlilere ateş açan japon a•kerleri 
(Yazısı 3. üncü sayfada) 

RUZVELT DİYOR Kİ: 

• 
eı. okrat devletler elinde 

daha emin haldedir 
"A,,,,,~v?ba birl~sik devletleri halkı bugün,,· 

"demollrasidP.11 l,ihaber olan memleket-,, 

"lern· ·cmokrasinin önümüzdeki seneler,, 

''içinde 1·eniden kurulacaJtına 
• 
ınanıyor,, 

Amerika Cumhur Reiıi Ruz
velt nutuk •öylerken 

Mısırca 

P·arlOmento 
tatil edildi 

Mecliste Nahas paşaya 
söz söyletilmedi 

Vaşington, 3 (A.A.) - Amerika 
Birle~ik devletleri reisi Ruzvelt, kon• 
grenin adi içtima devresinin açılışın· 
da söylediği ve bütün Amerika radyo
larının neşrettiği senelik mesajında 
diyor ki : 

Bu günün vakıaları ve yarının ihti• 
malleri bize derin endişeler veren ha· 
diseleri esasında mevcud sebebleri çok 
sarih ve çok ciddi bir surette bahis 
mevzuu etmekliğiıni amirdir. 

Harb 'doğurabilecek talırikler 
Amerika birleşik devletlerinin suUi 

a:zmine rağmen, dünyanın diğer kısım· 
larındaki milletlerin bizzat komşuları 
üzerinde değil fakat Amerika Birleşik 
devletleri üzerinde de tesirle ricra ey· 
liyecek kadar geni§lik peyda etmiş ol· 
duğu muhakkkatır. Ciddi mabiyetlerl 
&ebebile, başka zamanlarda pek fila bit 
harb doğurabilecek olan tahrik hare• 
ketlerine rağmen, memleketimizin 
sulh halinde kalmış olmasından dola• 
yı memnunum. Amerika Birleşik dev • 
letleri halkı ve hükümeti, sekinet gös· 
termiş ve sulh hedeflerine varmak hu• 
susundaki medeni hattı hareketini te
zahür ettirmiştir. Biz ,aynı zamanda, 
130 milyon vatandaşın hükümran hu· 
kukuna aid tamamiyeti de idame et• 
tirmekteyiz. Zira, zaaf gösterdiğimiz 
takdirde, sulh yolundaki nüfuzumuzu 
kaybetmemizden ve bizzat hükümran
lığımızı da tehlikeye koymamızdan 
çekiniyoruz. 

Ananevi politi1"6tlmız 
Ananevi politikamız, diğer memle • 

(Sonu 10. uncu sayfada) 

Fıkra -
l~in aslı 

Bu akşam, Franko'nun Madridle, 
veya Tokyo'nun Çankayşek'Je uyuştu· 
ğuna dair bir telgraf aldığınızı tasav
vur ediniz. Kimbilir ne kadar ferah 
duyacaksınız? Kimbilir ne kadar Ü· 

midleneceksiniz? 

Bir falcı değilsem de, Afrika, Asya, 
Amerika ve yahud Avrupa da üçün· 
c ü bir hareket başlryacağına şüphe 
etmemenizi size temin edebilirim: 

Kahire, 3 (A.A.) - Yeni kabine, 
nezaretlerde, vilayet idarelerinde ve 
matbuat direktörlüğünde tasfiyeye 
başlamıştır. Yalnız dahiliye nezaretin
de, bir kısmı büyük memur olmak üze
re ondokuz ki~i azledilmiştir. 

Çünkü sulh enternasyonalinin karşı· 
srnda harb enternasyonali, yani, iki tür 
lü cihan nizamı ideolojisi, biribiriyle 
boğuşmaktadır. Fakat buna h a k ile 
k u v ve t arasındaki ezeli savaşın basit 
bir devamı gözü ile bakmryalrm. Çün
kü ne sulh, ne de harb cebhesinde esas, 
ad8let müdafaası değildir. Eğer Ce
nevre, adalet uğruna fedakflrlrğı bilf i
il temsil edebilmiş olsaydı, mesele kal
mazdı. Onun adMet vazifesi yapmakta 
bile ne kadar zorluk çekmekte oldu
ğunu, bizzat biz barışçılar, kendimi· 
ze aid davalarda görmiyor muyuz? Ha
tay işine bakınız: Muahedeler, anlaş· 
malar ve uzlaşmalar, hulasa bütün nik· 
binlikler nizamına itikadınrzı sağlayan 
ne görüyorsunuz? Harb, fetih ve kuv· 
vet mantığına hak kazandırmak isti
yenlere, haksız olduklarını göstere
cek misaJJer vermeğe, biz barış cephe· 
r.ileri, muvaffak oluyor muyuz? 

Naluıs l'Q§<ı söz ~öyliyemedi 
Kahire, 3 (A.A.) - Parlamentodaki 

Vafd parti~i azaları kendi aralarında 
uzun süren bir toplantı yaptıktan son
ra hep birlikte mebusan meclisi salo
nuna girmişlerdir. 

Mebusan meclisinde tatil emirna
mesi tefhim olunmuştur. Emirname
nin okunmasından evel ve sonra, Na
has paşa söz almak istemit ise de mec
lis reisi Ahmed Mahir paşa her defa· 
sında Nahas paşanın sözünü kesmiştir. 
Celse, çok gürültülü olmuştur. Reis, 
celseyi tatil ettiği azman, Nahas paşa, 
ikinci reisi riyaset makamına geçme
ğe davet eylemişse de Ali Mahir paşa, 
salonu boşaltmak ve elektrik cereyanı
nı kestirmek emrini vererek buna ma
ni olmuştur. 

J' aft partisinden {ıkarılanlar 
Mebusan meclisinin gürültülü top· 

(Sonu 8 inci sayfada). 

Kendi hesablarrna vazifelerini bi
le yapmıyan/ardan, mücerred davi/ar 
hesabına fedakarlık beklemek ne ka
dar doğru olabilir? Sulh cephesi. ba· 
rışçılar zayıflanıyor ve bu cephenin 
gediklerinden harbçılar faydalanı· 
yor! - Fatay 
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Hayalle beslenen İnsanlar 
'.Aramızda ne kadar kalabalıktırlar, dikkat ettiniz mi hiç? Hayali 

'bir sakız gibi ağızlarında çiğniyerek ya§arlar, rüya ile beslenir, ümidle 
doyarlar. Ve daima hülyalarla pençelepnekten doğan bir itiyadla rea. • 
lite sahaamda beceriksiz, isteksiz ve çekingendirler. 

Şark kültürüne daya.nan eski cemiyetimizin, bu neviden inı~anları 

yeti§tİrmek, bünyesi icabıydı. Bugün hala aramızda ya§ayanları bize es
ki devirlerin bir mirası sayılabilir. 

Hayal adamı, her §ekil ve kılıkta kar§rmıza çıkar. 
Dimağı projelerle doludur, müsbet kabiliyetini realitenin mihengine 

vurmaya her kalkı§mda inkisarla kar§ıla§tı~ı ve muhitinin kendi hakiki 
değerini ölçecek seviyeye gelmediğine inandığı için onunla temasını as
gari haddine indirmeye çalı§ır. Esasen kendinden de memnun değildir. 
Her ba§ladığı İ§inin yarım kalmasındaki sırn burada aramak lazımdır. 

Te§ebbüs ettiği işe, kabiliyetinin üstünde ümidlerle giri§ir, veh1d 
muhayyelesinin sesinden başka bir tavsiye dinlemek iı.temez. Hayalinde 
İ§lendikçe her gün biraz daha zenginleşen projesinin büyiiklüğünden 

.ısarho§ olduğu için, tatbikata her giritmesinde aldığı neticenin küçüklü
ğü onu ürkütür, o zaman, itini zihninde henüz daha layıkı derecede ol
g~laştırmamış olduğu kanaatine varır, ve tatbikatı daima yarına bı
rakarak, tekrar kendisine daha geni§ zevkler temin eden hayalinin dar 
duvarları içine kapanıl:. 

Hayal adamı, kabiliyetinin büyüklüğüne olan imanını, muhitinden 
tecerrüd etmiş bir halde, kendi içinde beslerken, üzerine bastığı dalı .ke· 
ıen adamın vaziyetindedir. Reel dünya ile olan bağmı, farkında olma -
dan, böyle hayalinin ditlerile kemirerek koparacaktır. 

Halbuki içlerinde ne kadar kabiliyetlileri vardır. Nefislerine olan 
hududsuz imanlarmı ve bu imandan doğan inkisarlarını yenerek İ§e ko
yulabilseler, belki hayallerini tahakkuk ettirecek olan yolda adım adım 
ilerliyebilirlerdi. Fakat hayalle hakikati makul nisbetler içinde muvaze
ııeleştirmenin sırrına bir türlü eremedikleri için, muhayyelelerinde bile'
dikleri büyük eseri asla veremeden bir gün kendilerini uçurumun kena
rında hissedecekler ve hatalarının belki o zaman farkına varacaklar
dır. İt işten geçtikten sonra ! 

Onu iradelerine tabi kılmasını bilenler için yaratıcı kuvvetin en bü
yük ve sadık yardımcm olan hayal, tehakkümü altına dütenler için, ba· 
zan, amansız bir düşman olur. ~ 

Y aıcır Nabi 

Mahkemeler' de: 

İki kadın arasında! 
iskarpinle mi, 
döğmüş? 

:Komşusunu ökçeli 
yoksa terlikle mi 

Terlik mi, iskarpin mi? 
Öksüzce mahalesinden Bayan Ha

diye, komşusu Bayan Leman'la kavga 
etmiş. Sebeb çok basit: Evvela iki Ba
yanın küçük çocukları kavga etmiş
ler. İki anne de müdahale etmek lüzu
munu duymuş ve onlar da birbirlerini 
dövmüşlerdir. 

Bayan Hadiye, komşusu Lemanı 

iskarpinle yüzünden yaralamaktan ve 
aaçlarını yolmaktan zanlıdır. 

Bayan Hadiye, komşusuna vurdu -
ğunu inkar etmiyor. 

"- ... Fakat iskarpinle değil, ter
likle vurdum. Hem de pantufla terlik
le ... Pantufla terlik insanın nasıl olur 
da başını yarar? 

"- Peki neden vurdunuz ? 

mizde olduğu gibi, hudud anlaşmaz
lıkları oluyormug. DUn bunlardan bi· 
risinin muhakemesine bakıld,ı. 

Hadise şudur: Hem çiftçi, hem ma· 
rangoz olan Hasan, tarla kom~uau yal
nız çiftçi olan Hüaeyinin toprağına 

tecavüz etmiş. Onun ol'llll parçaları ek
mek surctile ... 

Hüseyin, evvern ihtiyar heyetine 
müracaat etmiş sonra iş mahkemeye 
düşmüş. Hasan bu iddiayı mutlak ola
rak reddediyor : 

"-Ne münasebet? Benim tarlam 
kendime yeter. Biz yedi cedden bu 
tarladan ekmek yedik. Ben bu komşum 
Ha.sanı, çocukluğundan beri gözüm 
tutmadığı için tarlalarımızın arasına 

taşlarla sınır yapmıştım.,, 

Hüseyin, bu "gözüm tutmadığı,, ta
birine derhal itiraz etti: 

"- Benim ,dedi, bütün xöy halkile 
aram iyidir. Hepsi beni sever, yalnız 

Kamutay 

Encümenlerlnde 
Dün toplamın Kamutay encümenle

rinin konuştukları mevzular şunlar
dır : 

Divanı Muhasebat Encümeni: 

Haziran, temmuz, ağustos 1937 üç 
aylık divanı muhasebat raporunun 
tedkikine devam edilmiştir. 

Dahiliye Enciimeni: 

Köy gelirlerini aı ttırmak üzere 
köy kanununun bazı maddelerini de -
ğiştiren layihanın bazı maddeleri mü
zakere edilmiştir. 

Nafıa Encümeni: 

Hizmetten ayrılan nafıa memur 
ve müstahdemlerinin yapamıyacakları 
işler hakkındaki kanunda yazılı "im -
tiyazlı şirketler,, tabirinin tefsirini 
istiyen hükümet tezkeresi müzakere 
edilmiş ve adliye encümenince görül· 
dükten sonra bir karar almması kabul 
edilmiştir. 

Devlet demiryollarmm ihtiyacı o -
lan muharrik ve müteharrik edevatın 
alınması için 1938 ve 1939 yıllarında 

birer milyon ve sonraki senelerde iki
şer milyon lirayı geçmiyecek tarzda 
teahhüdlere girişilmesi evelc.e bir ka
nunla kabul edilmişti. Yeni bir layiha 
ile hiikümet bu teahhüdün 1938 yılın
dan itibaren her sene dört milyon li
rayı geçmemek ve en geç altı senede 
ödenmek üzere yapılmasmı teklif et -
miştir. Nafıa encümeni, büdcemizin 
tediye kabiliyetinin artmasından do -
ğan bu teklifi aynen kabul etmiştir. 

Büdce Encilmeni: 

Her türlü ziraat işleri ve sanatları 
ile iştigal etmek ve merkezi Ankara • 
da olmak üzere Ziraat Vekaletine bağ
lı hükmi şahsiyeti haiz bir (Devlet 
Ziraat İşletmeleri Kurumu) teşkiline 
dair olan kanun layihasını müzakere 
etmiştir. 

Kamutay çağrdarı 

Gazetemize gelen meklublar: 
•VY'•••N•• • •••• •••• ıA••'****, "'' ••••• '" 

Spor terbiyesinden 
mahrum bir sporcu 

Bir arkadaşımızdan şu mektubu aldık. 
Eseflerine iştirılk ederek mektubu neşredi
yoruz: 

"Sporun her şeyden evel bir terbiye 
ve karakter meselesi olduğunu, spor
cuları yetiştirecek olanların her şey -
den evvel sportmen ve centilmen ol
ması lazım geldiğini yazar dururuz. 
Bu görüşün hakikaten yerinde oldu
ğunu gösteren bir acr misalle karşı

laşmış bulunuyoruz • . Ankarada mü
him müesseselerimizden birine spor· 
öğretmeni olarak getirilmiş bir 
ecnebi yanında gene Ankarada çalış -
makta olan inşaat mühendislerinden 
bir ecnebi ve refikası olduğu halde 
Elmadağına kayağa gitmiş ve dönüşte 
otobüsleri çamura saplanmış olan ai
lelerden mürekkep bir kafileye rast
lamış ve · geriden kim olduklarını ta -
mdığr kendi ırkdaşları iki bayanı al • 
mak ·İçin bir parça tevakkuf etmiş ve 
bir ailenin spora alıştırmak için ora
ya getirmiş olduğu 8-9 yaşlarındaki 
çocuğu rica ve ısrarlara rağmen alma
mış ve mazeret olarak da sadeec ka
yaklarından yer olmadığını, ve onları 
bırakamıyacağını ileri sürmüş ve di -
ğer arkadaşlarından hiç biri de velev
ki nezaketen olsun soğuktan titriyen 
bu çocuğa yer vermek için kımılda
mamışlardır. Dağ başında ve soğukta 
hayatı tehlikede olan bir çocuğu beş, 
on liralık tahta parçalarına değişemi
yen bu adam yabancı dille muhavere
yi pek kavramayıp otomobile kabulü
nü tabii görerek ilerliyen bu çocuğu 
çiğnercesine geçip .gitmiştir. Çocuk 
tipi ve fırtına içinde yayan yürüyen 
büyüklerile yola düşmüş ve ancak 
kayaktan dönen Halkevi kamyonuna 
alınmak suretile tipinin müdhiş ve bel
ki öldürücü tesirinden kurtulabilmiş
tir. 

Bu adam güya türk gençliğine spor
cu zevki ve terbiyesi vermek için geti
rilmiştir.,, 

Büdce hazırhkları 
Vekaletlerle mülhak büdce ile idare 

X İktısad Enclimeni bugün grup edilen genel direktörlükler 1938 fi-
içtimaından sonra toplanacaktır. nans yılı büdcesini hazırlamağa başla-

bu Hasan dayıdan başka ... Adamın ek
meğini yediği tarlasını almaya kalkan
la nasıl dost oluruz?,, 

Hasanm ilk ifadesi okundu: lki 
komşunun tarlalarının aralarını sınır

layan taşların kendi lehine olarak ye
rinden oynatıldığını katiyetle redde -
diyordu. Şahidlerden bir kısmı Hasa
nm bu sözlerinin doğru olduğunu, bir 
kısmı da taşların yerinden epeyce oy
natıldığını söylüyorlardı. Hasan dedi 
ki : 

"- Bay hakim, benim bir teklifim 
var: Hasan dayı, benim tarlamın su 
geçen tarafından kendi tarlasına kat
mıştır. Ben geçen yıl oraya bir bark 
açmıştım. Sizinle gidelim: Eğer Ha
san dayı bu barkın yerini ve oradaki i
şaretleri gösterebilirse ben cezaıra ra· 
zıymı. Kanunun kestiği parmak acı
maz.,, 

Şimdi yerinde bir keşif yapılacak 
ve yerinden oynayan taşların sırrı an • 
laşılacaktır. 

mışlardır. 

Malfun olduğu üzere büdce 1 martta 

meclise verilecektir. Yeni büdceler, 
Kamutayın açılış nutuklarında Ata

türkün işaret buyurdukları ve Ba~ba

kan B. Celal Bayarın, hükümetin pro

gramında başarılmasını izah ettikleri 

muhtelif kalkınma hareketleri nazarı 

dikkate alınarak azırlanmaktadır. 

Bakanlıklar ile genel direktörlük

ler, 1938 mali senesinde baş_.aracakları 
işler için lüzumu olan tahsisatın tesbi

ti ve bu tesbit edilen rakamların ken
di büdcelerinin tanzimine esas olmak 
üzere muhasebe direktörlüklerine bil
dirilmesini teşkilatlarından istemiş -
lerdir. 

Ticaret kanunu komisyonları 

Kara ve deniz ticaret kanunu komis 
yonları işlerini 1 hazirana yetiştirmek 
iizere salışmalarına devam etmektedir. 

Kamutay toplantısında 

Orta mekteblerde yardımcı 
muallimlerin çalıştırıuiasina 
dair kanun müddeti uzatıldı 

Kamutay dün Fikret Sılayın baş
kanlığında toplanmış ve Sovyetlerle 
yapılan mukavelelerin tasdikine dair 
kanunun kabulünden sonra askeri 
mülki tekaüd kanununun 18 inci mad
desinin değiştirilmesine dair layiha
nın ikinci müzakeresi yapılmış ve Ne
cib Ali Küçüka tadil teklifini geri al
dığından layiha aynen kabul edilmiş
tir. 

Bundan sonra h. f vekaleti mer-
kez teşkilatı ve va;.. .•.• ri hakkındaki 
kanuna göre toplanacak olan Maarif 
şurasının 1939 yılına tehirine dair 
kanun layihası görüşülmüştür. 

Maarif vekili gerek bu kanunun ve 
gerekse orta mekteblerde yardımcı 

muallimlerin çalıştırılmasına dair ka
nun müddetinm uzatılması layihaları· 
nın müstacelen müzakeresini istemiş
tir. 

Maarif şurasının 1939 a 
t>ırakıtm.ası 

Refik İnce, maarıf şurasının 1933 
senesinde tesis olunmasına rağmen bu 
güne kadar toplanmadığını ve yeni la
yiha ile de şu1 .. ım çalışmasının 1939 
yılma bırakılmasının sebebini sor
muş.tur. Maarif vekili bu suale cevab 
vererek demiştir ki: 

- Arkadaşıar, bır kere, Refik İnce 
arkadaşımın oır nciktai nazarını huzu
ru alinızde tcbani zettirmek isterim. 
Buyuruyorlar ki ı\.iaarif vekaletinde 
bir Maarif vekaleti var, bir de talim ve 
terbiye heyeti var. l!;ğer Maarif veka
leti merkez teşkilat kanununu mütalea 
buyursalardı göreceklerdi ki bu Ma
arıt' şurası danı dahil olmak üzere Ta
lım vı.! terbiye ncyeti Maarif vekaleti
nın merkez tcşkı.atma dah,ildir. Ayrı 
gayrı bir teşeı<Kul değildir. 

!kincisi, bu kanun eğer hakikaten 
bugünlerde teklif edilıp de müstace
len huzuru alinize gelmiş olsaydı o za
man gene haklaı:ı olabilirdi. Yalnız ta
rihe dikkat buyururlarsa Maarif ve
kaleti daha evelinden davranmış, He
yeti vekileye sevketmiş ve yaz tatili 
münasebetile kanun heyeti umumiye
ye gelememiştir. Esasen kısa olarak 
mucib sebeblerde de arzedildiği gibi 
bu şuranın talimatname, nizamname, 
program gibi tetkik edeceği mevzular 
vardır. Fakat aynı zamanda Maarif ve
kaletinin ortada bir salahiyeti de var
dır. Şuranın ruznamesini Maarif ve
kaleti tanizm eder. Maarif vekaletiniz 
şuraya verilecek olan ruznameyi tan
zim edememek mevkiinde olduğunu 
esbabı muoibesinde arzetmi~tir. 

A:kadaşımdan' çok rica ediyorum, 
Maarıf vekaletine istikamet verecek, 
yönetim verecek olan herhangi bir ali 
şihanm müsaade buyursunlar da ga

yet güzel bir ruznamesini hazırlayıp 

kendilerine takdim edelim. 

Tekrar istirham ediyorum, bu kanu

nun milstaceliyetle müzakeresini ka
bul buyursunlar. 

Yardımcı muallimler müd· 
delinin üc sene daha. temdidi 
Bundan so~ra kanun kabul edilınif 

ve orta mekteb yardımcı muallimleriıı 
müddetinin üç sene daha temdidine 
dair olan layihanın müzakeresinde, 
Refik İnce, bu üç senenin mualliı:ıJ 
kadrosunu doldurmaya kafi gelip gel• 
miyeceğini ve muallim yetiştirme ted• 
birlerinin neden ibaret olduğunu sor· 
muştur. 

Kazım Nami Duru, vekil olarak kul• 
]anılan muallimlerden liyakatleri sa• 
bit olanların yardxmcı muallim yapıl· 
masını istemiştir. 

Maarif vekili cevabında demiştir ki: 
- Bundan üç sene evel, görülen ih· 

tiyaç üzerine, vekfilet kendisine üç se• 
nelik salahiyet verilmClli hakkındaki 
kanunu, Refik İnce arkadaşımızın işa· 
ret buyurduğu gibi, Meclisten sıkar• 
mıştı. O zaman elde mevcut vesaika 
göre talebe adedinin artmasını takri
ben 7-8 bin olarak görüyoruz. Bu a• 
det, son zamanlarda, 17-18 bini bul• 
muştur. Önümüzdeki sene ise, maaşük· 
ran arzediyorum, 20 bini bulacaktır. 

Bu sıkıntıyı hisseden vekalet, bu tale· 
be tahacümü karşısında, yardımcı mu• 
alJim kullanmak için bu salahiyet~ da· 
ha o tarihte almağa mecbur kalmıştır~ 

Dokuz yıl zarfında maarif orta ted
risat kadrosuna, rakam olarak arzedi
yorum; 246 muallim girmiştir. Geçen 
sene buradaki 'Gazi terbiye enstitüsün-

de orta tahsil muallimliği yapabilecek. 
lise değil, yani lisenin birinci devresi 

olan orta tahsil muallimliği yapabile· 
cek olan gençleri yetiştirmek üzere 
tedbir aldık. Bunlar emsali salahiyet• 
le ve emsali derecesinde sıkı bir imti
hana tabi tutularak muallim oldular. 
Geçen sene bu enstitüden, 9 senede çı· 

kan 245 e mukabil kadromuza bu ted· 
birler kanalından giren muallim mik-

darı 315 dir (bravo sesleri). Gelecek 
sene, daha öbür sene bu metod tekrar-

lanacak ve orta kısmın - ki en ziyad~ 
sıkıntımız bu kısımdadır - muallim ilı
kıntısı bu suretle temin edilmeğe çalı .. 
şılacaktır. Bu kanun kabul edildikten 

sonra 3 sene zarfında belki de bu ihti· 
yacm yüzde 80-90 azalacağı kanaatin-

deyim. Fakat şimdiden 3 sene sonrası 
için - muallimlerin arasından ölümle, 

tekaütle, istifa ile meslekten ayrılan
lar o]acağıidan - bizim yapacağımız 

hesablar filiyatı tutmazsa bu yolun ö
nünü lütfen kapamasınlar, fakat ar

zettiğim gibi kanaatim yüzde 80-90 bll 
ihtiyacın azalacağı merkezindedir, 
Kaldı ki, yardımcı öğretmenler gene 

arzettiğim vcçhile lisenin ilk kısımla• 
rınga ,ilk mektebin ikmal kısmı olan 
orta kısımlarda muallimlerin nezareti 

altında vuife görürler. Talimatname· 
leri mucibince liseden ve 5-6 yıllı~ 
muallim mekteblerinden çıkmış arka
daşlardan seçilirler. 2600 asli mualli-

"- Analık gayretim ayaklandı da 
ondan .. Lemanm çocuğu, benim ken
disinden beş yaş küçük yavrumun eli
ni ısırmış. Elini ısırdığı yetmiyormuş 
gibi dayısının yeni aldığı bebeğini de 
elinden almış, üstelik de kırmış. Ben 
de evladımın acı acı feryadmı duyun· 
ca dayanamadım. Sokağa fırladım. 

Lemanın yumurcağının e.linden bebe
ği almak istedim. O sırada Leman bir
den bire evinden çıkarak üstüme hü -
cum etti. Ben de kendimi korumak 
için terliği çıkardım. Ona vurdum. 
Ama evvela o bana hücCim etti...,, 
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me karşı bu kabil (151) muallim var~ 
dır. Çok ümid ediyorum ki alınan ted
birler bunları önliyecektir. 

Bayan Leman heyecanla atıldı : 
"- Hayır, hayxr ... Hiç de öyle de· 

ğil ... Hem çocuğu çocuğumu, hem de 
kendisi beni dövdü. Bebek falan hep 
masal. Hiç insanın yüzü pantufla ter· 
likten yaralanır mı? Elinde ökçeli bir 
kadın iskarpini vardı. Zaten boyu kx
ıa diye hep yüksek ökçeli iskarpin gi
yer. İsterseniz komşulara sorunuz. 
Hem de şahidlerim var.,, 

Mahkeme gelecek celsede şahidleri 
dinliyecektir. 

Bir kumar oynamak meselesi. 
Yaşı küçüktü ve kumar oynamıştı. 

Hakimin suallerine utanarak ve başı 
önde cevab veriyordu: 

"- Ben bu işin bir suç olduğunu 
bilmiyordum. Şaka diye oynadık. Son
ra beni mahkemeye verdiler. Bir daha 
yapmam.,, 

Bir marangozun yamnda çıraklık 

yapıyordu. Hakim, para kazanmak 
kasdile ve devamlı olarak yapmadığı 

bu işten dolayı onu mahkCim etmedi. 
Çocuk sevinerek ve teşekkür ederek 
çıktı. Koridorda: "- Bir daha kimse 
i1e kahveye gitmiyeceğim.,, diye ken
di kendine söz veriyordu . 

Yerinden oynayan taş: 
Yuva köyü Ankaraya pek yakındır. 

Çiftliğin biraz ilerisinden gözükür 
Sulak ve yeşil bir köy ... Ankaraya ya
kın ve verimli olduğu için toprağı 

kıymetlidir. Burada, bir çok köyleri -

Bizim kanunumuz 
Arkadaşımız Servet lskit'in çı

kardığı kitabı okurken öğreniyoruz 
ki mesleğimizin pfri Agah efendi, 
Tercümanı Ahval'in ilk sayısında 
gazete ve jurnal kelimelerini şöyle 
anlatmaktadır: • 

"S - Gazete ve jurnal ne demek
tir? 

C - Gazete İtalyanca bir kelime
dir ki aslı ne olduğu ve nereden gel
diği, kimsenin malümu değildir. 

... jurnal fransızca bir lafızdır ki 
arabca yevmi manasını ifade eder. 
lstimal olunduğuna göre halihazı
rın tarihi mücmelidir diye tarif olu
nabilir.,, 

1861 de Ag~h efendinin anlattığı 
gibi sade gazetenin değil, gazeteci
nin de ne olduğu ve ne olması lazım 
geldiği bizde senelerce "kimsenin 
malümu olmamıştır.,, 
Düşünün ki jurnal kelimesini de 

en kötü maksadlarla Padişaha sunu
lan fesad ve tezvir ihbariyelerine ad 
olarak kul/andılar ve mesela Baba 
Tahirler hem gazetecilik, hem de 
jurnalcılık ettiler. 
Yakın vakte kadar köprünün ada

lar iskelesine yakın bir yerinde şöy
le bir levha görülürdü: "Gazetecile
re ve hamaJJara mahsus" 

Fakat yıllardanberi bütün dünya 
hadiselerini okurlarına anlatan ga
zeteci, artık, kendini tarif eden, ça
lıştığı müessesedeki mevkiini sağ
lamlaştıran bir kanunun Kamutay 
encümenlerinde konuşulduğunu öğ
reniyor. Gazeteci için en güzel yeni 
yıl hediyesi, herhalde, bu kanun o
lacaktır . • T.l. ' 

• 

Peynir ekmek yasaiı 

Amerikada ıısızlıgu. onüne geç
mek için ileriye sürülen fikirlerden 
birisi ıtudur: 

- Fazla para sarfedinizl 
Eskiden beri iıitilen ekonomi 

öğüdlerine büsbütün aykırı olan ıu 
tavsiye gene Amerika' da duyulmağa 
baıladı: 

- Kazancınızdan kabil olduğu 
kadar fazla kısmını harcayınız; bo§ 
yere para biriktirmeyin 1 

Dahası var: Gene Amerika' da Zi
raat Nezareti müstetarhğı ıribi yük
sek bir mevkii iıgal eden zat "aene
Jik" ırelirleri otuz bin lirayı aıan 

kimselerin peynir ekmek yemeleri 
yasak edilmelidir; onlar havyar ve 
kaz ciğeri yesinler" dedi. 

Düıünece~ olursanız bütün bu 
teklifler, hiç de fena ıeyler değildir 
Elinizde paranız var,· yiyeceksiniz 

içeceksiniz, eğleneceksiniz ve bütür 
bunları yaparken harcayacağı~ız pa 

ralarla, itsiz ve parasız kalan vatan· 
dqlannızı kötü vaziyetlerinden kur· 
taracaksmız. İnsanlık, fedkarbğır 
bu türlüsünü ohun, yapmaktan ger 
kalmaz sanırım. 

- Para kumar oynamak içindir; 
ondan artarsa yiyebilirsiniz! 

f spanyol romancm Blaııko Ibane
z'in bir romanındaki kahramanın sa-

vurduğu bu paradoksal safsata, gü -
nün birinde büyük bir hakikat ola -
cak mı? Ne dersiniz? . 

Çin köpekleri 

Çin'i yakından tanıyan bir ameri
kan muharririnin yazdığı güzel bir 
kitabı kııaltarak tercüme ve tefrika 

ediyoruz. Bu eser, dün çıkan kısmın
da Çin köpeklerinin yabancılardan 

hoılanmadıklarını, erkek olıun, ka
dın olsun bütün yabancılara karşı 
şiddetli bir ıurette havladıklarını an
latıyor. 

Bu kitab intiıar ettikten sonra 
dünyanın o köıelerinde müthiı hadi

seler oldu. Bugün Şanghay çinlilerin 
değil, japonlann elindedir. Acaba, 

bütün yabancılara düımanhk göste
ren Şanghay köpekleri yakın kOtn§u 

'lir Asya milleti olan japonları yaban- · 
cı saymadılar da üzerlerine havlama
ddar mı? Yoksa top ve bomba gürül
tüsü içinde biçare köpeklerin sesini 
kimse duymamış nudrr? 

T skumrular, palamutlar 

l atanbul gazeteleri yazıyorlar: 
.,Mevsimin en lezzetli bahğı olan 

uskumru pek az tutulmakta, bazan 
hiç çıkmamaktadır. Bunun sebebi us• 

kumru düımaru olan palamutlann 
boğaz ağzını kapayıp bahkların li-

mana doğru akmasına mani olmala
ndır. 

Bol bol uskumru yutan palamut· 
lar bu sene pek iridirler.'' 

Çapari ile uskumru avına çıktı
nızsa bu balığın lçzzetli olduğu ka

dar akılsız ve kapılgan olduğunu 
görmüşsünüzdür. Bir çapari'de on

beş tane iğne vardır. Üzerinde yiye
cek bir nesne değil, ufak birer tüy 

bulunur. Bir sallayışta zavallı us
kumrular bu iğnelere tutulup sal
kım halinde yukanya çıkarlar. 

Fakat palamutların bu seneki ka

badayılıklarına ne dersiniz? Acaba 
onlar da bir takım milletlere bakarak 
saldırganlığa mı yelteniyorlar? 

ilaçlar! 

Eczahanelerin önünden geçerken 
burnunuza bir koku gelir. Bu koku, 

bir tek muayyen ilacın değil, birçok 
ilaçların biribirine kan§Ullş kokusu
dur. 

Son günlerde gazetelerin ilan 
sayfalarını gördüğüm zaman, adeta, 

burnuma ona benzer bir koku geli • 
yor. 

Çünkü burada boy boy, renk 
renk yer alan ilanların, hemen, hep
si birer ilacı öğmekte, tavsiye etmek
tedir. 

Hastalık ve it sezonu beraber 
girmiı olacak! 

!Uzxm Nami arkadaşımızın söyledi
ği şey, vekaletçe tetkik olunmaktadır, 

kanun mevzuudur. Vakti gelince Hey· 
eti celilelerine arzolunacaktır. 

Kazım Nami Durunun teklifi bu ıa.. 
yiha ile alakadar görülmiyerek layiha 
kabul edilmiştir. Bundan sonra Fe
nerler idaresine verilecek tazminat 

karşılığının temini sureti ve hazinenin 
ortaklığı bulunan şirketlere aid hisse 

senedleri satın alınması hakkında ka
nun layihası görüşülmüştür. Bu kısma 

dair tafsilat ayrı sütunumuzdadır. 
Meclis çarşamba günü toplanacak· 

tır. 

Hava kapah geçti 
Dün Ankarada hava kapalı, ve ha

fif yağmurlu geçmiştir. Günün en 
düşük ısısı sıfırın üstünde olmak il· 

zere 1, en yüksek ısı da 4 dereceye 
kadar yükselmiştir. Yurdun doğu 
mıntakası çok bulutlu cenub doğusu 
kapalı, diğer kısımları yer yer yağış· 
hdır. 24 saat içindeki yağışların ka
remetreye bıraktığı su mikdan Balı· 
kesirde 48, Zonguldakta 27, İstanbul. 
da 21, İzmirde 16, Eskişehirde 15 ki
logram arasındadır. 

Yurdda en düşük ısı sıfırın altın
da 13 derecedir. En yüksek ısı da A· 
danada sıfırın üstünde 10, Trabzon ve 
Antalyada 14 derecedir 
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L DIS iCMAL 

.............................................. , ... 
Amerikanın ishrabı 
Birleşik Amerikanm milletler ara· 

aı münasebetlerinde beklenildiği ka
dar faal bir rol oynayamamasınm 
iki sebebi vardır : 

1 - Büyük harb içinde Avrupa İ§· 
lerine karışmaktan doğan hayal su
kutu. Amerikalılar Wilson'un tabi
rince "dünya yÜzünü demokrasiye 
salim bir yer,, yapmaya yardım için 
barba sürüklenmişlerdi. V eraailles' de 
galib devletlerin, hasis menfaatle
rinden başka bir şey düşünmedikle • 
rini görünce, A vrupaya karşı arka • 
farını çevirdiler. 

2 - Fakat ikinci, ve şiibhesiz daha 
mühim sebeb, Amerikanın, seneler
den beri, büyük bir iktiaadi buhran 
içinde bulunmasıdır. Roosevelt'in 
iktidara geçtiği sıralarda en had bir 
safhasında bulunan bu buhran hala 
geçmiş değildir. Ve son aylar içinde 
derinleşmek istidadını göstermekte
dir. 

MalilmdW' ki Roosevelt, 1932 se • 
nesinde cumhur reisliğine geçtikten 
•~nra, bu buhrana karıı bir çok ted
b~rler. almıştı •. iktisadi kalkınma ted. 
bırlen adı verılen ve say He serma e 
arasında daha adilane bir muv• y k . . Qzene 
.~rma~ı ıstıhdaf eden bu geniş ve 

§umullu prograından beklenen neti-
ce elde edilmedi Cumhur · . · reısıne 
karşı kuvvetli bir muhalefet bel'rd' s l ı. 

ennaye somurtarak bir kaplumba. 
ğa gibi kabuğu içine çekildi ve pasif 
bir obstrüksiyon siyaseti takib etti. 
.Yüksek mahkeme, programın ene. 
hemiyetli hükümlerinin kanunu e • 
aasiye mugayir olduğuna karar ver • 
di. Fakat Roosevelt, halkın itimadın 
mazhar olduğundan, cebirle tazyik: 
le iktisadi kalkınma tedbirl~rin · ..• 

•• w ı yu 
rutmege çalıştı. Gerçi iş hacmi b.. ·· 
d" '- · l · uyu. 

u. ~sız erm adedi azaldı. Borsada 
esham fi.atları arttı. Fakat büyük 
aermayenın mukavemeti kırılmadı. 
Bu sermayeyi temsil eden W ali 
Street, bu neticenin sun'i tedbirlerle 
elde edildiğini bildirerek reaksiyo. 
nun da pek kuvvetli olacağını iddia 
etti. Bu reaksiyonu beklemek bile 
tabii vaziyetin geri dönmesine mani 
olan bir amildi. 

Rooseevlt'in birinci devresi böyle 
tnücadele içinde geçti. Geçen sene j. 
kinci devre3İ başladıktan sonra Ro
osevelt dah esaslı tedbirler alma,ya 
karar vermiş görünüyordu. Fakat 
b"Jlangıç olarak Amerika yiiksek 
~ahkemesile bir mücadeleye gİrİ§· 
tı. Mahkemeyi ıslah ederek gençlet· 
tirmeğe ve tatbik edeceği programa 
engel olmaktan çıkarma.ya te§ebbüa 
etti. 

Bu mücadele Roosevelt'i o kadar 
yıpratmııtır ki, mahkemeyi ıslah e -
dememi§, fakat neticede istediği yo
la getirmiı olmakla beraber kendi -
sinde kalkınma programını tatbik 
edecek takat kalmadı. Mahkemeyi 
ıslah için hazırladığı kanun layihası, 
:Amerika mebusan meclisi tarafm· 
dan reddedildi. Ve daha kötüsü bu 
layihayı red için toplanan mebuslar • Roosevelt aleyhinde devamlı gibi 
görünen bir muhalefet bloku tetkil 
etmişlerdir. Bu blokun kuvveti, ikin
ci teşrin içinde çağırdığı fevkalade 
içitma devresinde tebarüz etmiıtir. 
Roosevelt'in, bu fevkalade içtimada 
meclise verdiği kalkınma programı 
üç kısma ayrılır: 

1 - Mesken kanunu. 
2 - Zirai kalkınma kanunu. 
3 - Mesai saatleri ve Ücretler ka· 

bunu. 
Bu üç kanundan ancak birincisi 

meclisten geçebilmiıtir. Daha eaas· 
lı olan diğer ikisi encümenlere ha· 
vale edilmiş ve orada gömülmÜ§tÜr. 
Hele bütün kalkınma tedbirlerinin 
ruhu olan üçüncüsünün kabul edil • 
ınesine imkan yoktur. 

Roosevelt> bu kanunları hazırlar • 
ken, yiiksek sermayenin teşriki me • 
saisini temin etmek için Wall Stre• 
et'e karşı mülayim bir lisan kullan
makta idi. Fakat hiç bir it görmeden 
fevkalade içtima devresinin niha.ye· 
te vardığını görünce, tekrar tehdide 
ba§lamııtrr. 

Cumhur reisi ve onun fikirlerine 
tercüman olan dahiliye nazırı, yıl 

başı münasebetile ıöyledikleri nutuk
larda çok acı bir lisan kullanmıılar
dır. Fakat bu tehdidin ani neticesi, 
ırüksek sermayenin bh·az daha ka • 
buğu içine çekilmesi, eshaının aza· 
cık daha fiattan düşmesi, yani ikti -
sadi vaziyetin azacık daha daralma
sından ibarettir. Şimdi bugünler j. 
çinde meclis tekrar açıldı. Roose
vel t'in ele avuca sığmıyan bu sinsi 
muhalefete karşı alacağı vaziyet 
beıli olacağından bu içtimaa büyük 
ehemiyet atfedilmektedir. 

A. Ş. Esmer 

NOT: Bu yazı yazııuıktan sonra Vaşing
tondan gelen haberler Ruzveltin dün Ame
rika kongresinde beklenen nutkunu söyle
diğini bildinniştir. Bu nutkun şümul ve e
hemiyetini yarın bu sütunda izah edece
liz. - A.Ş.E. 
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Japon iç bakanı diyor ki : 
...... "... ... • +'ı;tt",t 

Sarı ırklardan beyazların 
boyunduruğu kalkmalı ! 

Japon iç bakanı Asyadan beyazların 
sürülmesini ortaya atıyor 

Tokyo, 3 (A.A.) - Kaizo adındaki siyasi mecmua, iç işler 
bakanı amiral Suetsungu'·nun verdiği bir mülakatı neşretmekte
dir: 

Nazır, bu mülakatta, Uzak Doğudaki japon hedeflerini hiç 
bir cihetini gizlemeden bildiriyor. Amiral Suetsungu, hükümetin 
nafiz bir şahsiyeti olarak telakki edilmektedir. 

Ordunun radikal unsurlarının şimal Çinini tamamen ve bütün 
manasiyle işgal talebinde olup olmadrkları hakkındaki suale 
amiral, aşağıdaki cevabı vermiştir: 

. . . . 

Kadın tayyareci 
Maryse Hilszten 

haber yok 
Beyrut, 3 (A.A.) - Kadın tayyare

ci Maryse Hilsz'nin dün saat 13,15 de 
- Greenviç saati ile - İranda idin 
Djask'dan geçmiş olduğu haber veri. 
liyor. Tayyareci o saatten beri vaziye
tini bildirmemiştir. 

Bağdad' da da haber yok 

Bağdad, 3 (A.A.) - Saygon-Paris 
hava seferine çıkan Maryse Hilszden 
bfila bir haber almamamrştır. Tayyare
cinin son defa görtildüğü Djask ile bu 
şehir arasında karay inmek mecburi
yetinde kaldığı sanılmaktadır. 

Basra görfezinde bulunan bütün va· 
purlarla bütün telsiz istasyonları key
fiyetten haberdar edilmiştir. 

İngiliz ve İran makamları araştrr
malarına devam etmektedirler. 

"- Şimal Çinine hususi mahiyeti 
haiz bir hükürnet lazımdır. Bunun ha
kikat olduğunu görmekte gecikmiye· 
ceksiniz. Bu hükümet Mançuko hükü-
1netinden farklı bir tipte olacak, Çin 
örf ve adetlerini hesaba katacak ve 
milletin refahını temin edecektir. Bu 
hükümet, tabii, komünist aleyhtarı o
l~caktır. Böyle bir rejim zaruri olarak 
bırkaç gün şimal Çinıne tatbik edile -
cek ve müteakiben Pekin ve Nankın 
hükümetleri, bütün Çin ukümetini 
teşkil etmek üzere birleşeceklerdir. 

Çinliler Hangkov'da bir 
ihata hareketi yapıyorlar 
Japonlar burada tutunamıyacak.lar 

Ingiliz başvekili, Çıne zevkimıze 
göre bir hükürneti zorla kabul ettır
mek istediğimizi söyledi. Bu, impara
torluk nizamının bizden istedigi vcç· 
hile, uazk doğuda devamlı bir barış te· 
sis etmeğe matuf bulunan maksadımı· 
zı bilmemektir. Beyazların hodbin 
menfaatleri, japon misyonunun güne
şi altında eriyip silinmelidir. 

Çin tayyareleri Nankin hava meydanında 
iki Japon tayyaresini tahrib ettiler 

Amiral, Çinin, Mançukonun, ve Ja
ponyanın politik, ekonomik ve ideolo
jik bir blok teşkil etmesi lüzumunda 
ısrar etmiştir. 

Bunu müteakip Asyadan beyazların 
sürülmesi imkanından bahseden Ami
ral diyor ki: 

"- Halihazırda, dünya tarihinde 
muazzam akisler hasıl edecek hiı.dise
lcrle dolu dakikalar yaşıyoruz. bu ha-

diselerin ne tempo ile cereyan edecek
lerini kimse söyliyemez. Sarı ırkın, al
lahın kendisine tahsis ettiği hisseden 
istifade edeceğıne ve beyazlar hege-

monyasının nihayet bulmasıle, avrupa
lılarm ve amerikalıların mütemadiyen 

bahsettikleri bir adalet ve insanlık 
devresinin başhyacağma kani bulunu
yorum. Şu nokta üzerinde korkmadan 
ısrar ederim ve icab ederse bütün dün
ya önünde ısrar edeceğim: 

Hankov, 3 (A.A.) - Bir Çin men-
bamdan gelen telgraflara göre Çin 

generali Çang - Kay - Şek'in kuman-
dasındaki kıtalar Hankov isti kame-
tinde muzafferane ilerlemektedirler. 

Bu generalin öncü kuvvetleri, Han 

kov istasyonu yakınında bir noktayı 

işgal etmişlerdir. 

Japonların. Çinliler tarafından ya
pılmakta olan ihata hareketi sebebiy-

le, Iiankovda tutunamıyacak bir vazi

yete düşmüş oldukları söylenmekte
dir. 

Çin tayyarelerinin bir hücumu 

Şanghay, 3 (A.A.) - Çin tayya
releri dün öğleden sonra Nankin ha
va meydanında duran ilci japon bom-

bardıman tayyaresini tahrib etmişler
dir. Bu akın, Şanghay japon mahfil
leri tarafından teyid edilmektedir 
Çin hücumu, japonları gafil avlamış
tır. 

Çin tayyareleri bombalarını attık-

Sarı ırklar üzerinden beyaz boyun- tan sonra japon tayyarelerinin hava-
duruk kalkmalıdır. lanıp kendilerini takib etmesine va-

Bu kurtuluşun süratle tahakkuku ta- kit bırakmadan gözden kaybolmuşlar 
bii olarak umumi bir iştial doğuracak- dır. 

ÇemberlOyn 
sulh plOm 
hazırlıyor 

Paris, 3 (A.A.) - Entransijan ga -
zetesinin Londra muhabiri Çember· 
layn'ın bir sulh plam hazırlamakta ol -
duğunu bildirmektedir. Bu plan aşağı
daki teklifleri ihtiva edecektir: 

1 - Van Zeeland tarafından yapılan 
tetkiklerin neticelerine müstenid eko • 
nomik bir anlaşma vücude getirilmesi. 

2 - Berlin, Londra, Roma ve Paris 
tarafından idare edilecek bir Avrupa 
direktuarr ihdası, 

3 - Versailles muahedenamesinin si
yasi ahkamının kati surette kaldırıl
ması ve Milletler Cemiyeti paktının IS· 

lahr, 

4 - Rayhş hükümetinin şömUrge 
taleblerini gözden geçirmek il.zere bir 
müstemleke konferansının toplanmasr, 

5 - Şimdiki halde değilse bile bet 
sene sonra, İngilterede teşkilat prog • 
ramı tatbik edildikten sonra, silahların 
tahdidi.. 

tı~ ~akat alacağımız ihtiyatte~irlerı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

neolursaolsun,netice geneumumibir Sehir tiyatrosu edebi hey'eti d·u·n 
iştial olmıyacak mıdır? 

Mukadderat böyle istiyor. ilk toplantısını yaptı 
Asıl olan, vazitemizi talı mülahaza- . 

larla durmadan başarmaktır. ' ,. 

Bundan sonra Çine yapılan ingiliz 
ve Sovyet yardımları ve J aponyanın 
cenub istikametinde yayılmak isteme
si noktalarına dair sorulan suallere a-
miral şu cevabı vermiştir: ' 

. ~in mukavemetini kırmak için, in
gıhz yardımını, belki de bir harb baha· 
sına olarak durdurmak lazımdır. Ne 
yapabiliriz? Lüzum, çareleri mecbu

ri olarak ortaya çıkarır. lngiltere, Çi
ne olan yardımının boş şey olduğunu 
neden anlamak istemiyor? İngilizlere 
silahla karşı geldiğimiz takdirde, ha-

reket ve icraatımızdan menfaatleri mü
teessir olmıyan amerikalılarm İngil-

terenin sözüne uyacaklarını zannet
miyoruz. 

Amiral Suetsugu, beyanatını şu su
retle bitirmi§tir: 

"- Japonyanın ekonomik kuvveti, 
çinlilerin ve beyazların tasavvur et-

tiklerinden çok fazladır. Harbsonrası 
Almanyasınm vaziyetine hiçbir za
man düşmiyeceğiz. 

Şimdi görmenler, dahiliye nazırı ta
rafından bu kadar açık bir surette ta-

rif edilen bu programın azamt mi, yok
sa asgari bir program mı olduğunu 
merak ediyorlar. Müşahitler, amiralın 
daima sergüzeşte düşplan görünmüş 

olduğu göz önünde tutulursa, bu pro
gramın pe.k yakında bir asgari prog· 

ram haline gelmesinden hayrete dü
şülmemesi icab edeceğini bildirmekte 

ve Suetsugu'nun umumiyet itibariyle 
müstakbel başvekil olarak telakki e-

dildiğini ve bizzat Prens Konoyeden 
mUlhem bulunduğunu kaydetmekte
dirler. 

Ankara şhir tiycıtroıa edebi heyetinin dünkü 
toplantıtnnda bulunanlCJT 

Ankara şehir tiyatrosu edebi he
yeti dün öğleden sonra belediye bi
nasında belediye reisinin odasında 
ilk toplantılarmr yapmışlardır. Bu 
içtimada C. H. P. Genyönkurul üyesi 
ve Erzurum mebusu B. Nafi Atuf 
Kansu ile vali ve belediye reisi B. 
Tandoğan da hazır bulunmuşlardır. 

1 ngiliz radyolarında 

ltalyaya karşı 

Propaganda 
servisleri 

Edebi Heyet Reisliğine gazetemiz 
Başmuharriri, Ankara mebusu B. 
Falih Rıfkı Atay seçilmişlerdir. B. 
Raşid Rıza ile birlikte repertuvarı 
hazırlarnak ve diğer idari işlerle ya· 
kından meşgul olmak üzere BB. Ve- Londra, 3 (A.A.) - Bugün arabca 
dad Tör, Dr. Suha ve Behçet Kemal- yapılacak olan radyo netriyat eerviıri 
den rnürekkeb daimi bir komite se- açılacaktır. Açıbf merasiminde bi«'çok 
çilmiştir. arab ricali ve bilhaqa Yemen kıralı !-

Ankara şehir tiyatrosu şubat or· 
tasına kadar şehrimizde temsiller ve- mam Yahya'nm oğlu Emir HUıeyin 
recektir. Bundan sonra, Bağdad, Şam, bulunacaktır. 

Kahire ve Atina'da bir turne yaprl- Bu servis, İngiltere hükümetinin i· 
masr düşünülmektedir. Gelecek kış 
Ankara. tam kadrolu ve repertuvarın· talyan prop~gandasına ~~rfı it~ihu e
da birçok seçkin eaerler bulunaıı bir dcceğl tedbırlerden birıını tejıkit eyle· 
tiıyatroya aahib olmUf bulunacaktır. mdaedu. 

Fon Ribbentrop 

Fon Ribbentrop 
Bükreş'e gidecek 

Maksad Romanya'yı 

komünizm aleyhindeki 

pakta aoknıaknuf ! 
Paris, 3 (A.A.) - Övr gazetesin

de Bayan Tabouis, şöyle diyor: 
''- B. fon Ribbentrop'un birçok 

Avrupa meselelerine, bu meselelerin 
17 şubattan evel yapılması muhtemel 
olan önümüzdeki intihabattan evvel 
kimseyi endişeye dü'}ilrmemek için 
gizli tutulmaları 11zımgelmekte ol
mastna rağmen, verilecek istikameti 
tetkik etmek üzere sonkanun sonun
da Bükreş'e gideceği söylenmektedir. 
B. fon Ribbentrop'un vazifesi, Ro
monyanın kommintem aleyhindeki 
pakta i~tirakini temine çalışmaktır. 
Daha şimdiden Almanyanın Bükreş 

sifiri B. Goga ile "demir muhafızlar,, 
teşkilatı reisi B. Godrean'ı uzaklaştır 
mağa uğraşmaktadır. Eğer bir uzlaş
ma temin edilecek olursa, intihabatta 
iki parti arasında hakiki bir blok te
şekkül edecek, bu da milli çiftçilerin 
vaziyetlerini müdafaasr gayri kabil 
bir şekle sokarak B. Gogaya azalıklar 
ın yüzde 80 ini elde etmesine medar 
olacak olan reylerin asgari yüzde 40 

ını temin edecektir.,, 

Roma proıokolu devletlerinin 
toplantısı 

Jurnal yazıyor: 
"Roma protokolunu imza etmiş 

olan memleketler delegelerinin ya· 
kında Budapeştede yapacakları top· 
lantıda bilhassa Romanyadaki macar 
eka1liyetleri meselesi mevzuu bahs
:>lacaktır. 

Görüşmeler, yakında Roma ile 
Bükreş arasında İtalya ile Yugoslav· 
yayı yekdiğerine bağlayan iki taraf
lı itila.fa müşabih bir itilaf akdi için 
hazırlıklar yapılmasına hadim olacak 
ve aktedilecek itilaf, İtalya için bü
yük bir iktıııadi ehemiyeti haiz bulu
nacaktır. 

Htayda· 
Türkleri nüfusa 
kaydetmiyorlar! 

Antakya, 3 (Hususi) - Hataya ge
len türklerin Hatay vatandaşlığını al
mak için yaptıkları müracaatlar idari 
makamlarca tetkik edilmekte ve gene 
de anayasaya muhalif hareketler ya
prlmaktadır. Delege tarafından 27 ilk
kanun tarihinde alınan bir karar mah· 
rem olarak bütün dairelere tebliğ edil
miştir. Bu karara göre Hatay vatan
daşlığım almak için müracaat edenle
rin kayıdlarınm çıkarılması lazım gel
mekte ve bunun için de 15 gün mühlet 
verilmektedir. Halbuki Hataydaki nü
fus dairelerinden değil 15 günde, bir
kaç ayda bu işi meydana getirmek bile 
güçtür. Türklere bu şekılde muamele 
yapılırken diğer anasırın bütün müra
caatları günü gününe yapılmaktadır. 
Nüfus dairelerindeki memurlar sö
mürge adamı olduklarından türklere 
ellerinden gelen zorlukları çıkarmak
tadırlar. 

Kırıkhan lıalkevinde 

Kırıkhan, 3 (Hususi) - Kırıkhan 
halkevinde yapılan taharriyatrn biz-

zat delege tarafından yaptırılmış ol
duğuna artık şüphe kalmamıştır. Bu 
arama sırf türklerin maneviyatını kır
malı: maksadiyle mevhum bir kaçağı 
bahane ederek mahud münferid hakim 
Sadık Mardininin bir karariyle olmuş
tur. 

Jandarma kumandanı Abdurrahman 
ve polisten mürekkep arama heyeti 
mevhum kaçağı bulamamışlardrr. Bu 
taharriyat esnasında delege Kırıkhan
da Ledor Lconyan'ın evinde bulun
makta idi. 

Zeki Arsuzi ajfedildi 

Antakya, 3 (Hususi) - Kcsep nahi
yesine sürülen Zeki Arsuzi afedilec:ek 
ıorbcat bııalalmı9tır. 

................................................ ~ 
ÜRKIYE BASINI .. ...... " ..................................... . 

Yeni romen kabinesi 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 

parlamentoda ekseriyet sahibi olma• 

yan yeni romen kabinesinin dahili ve 
parlamentoculuk baknnmdan gerut 
bir buhrana ayak atmak manasını 
ifade ettiğini, bu itibarla dahilde va• 

ziyetini sağlamlaştırmadıkça harici 
siyasette esaslı deği~iklikler olmaıu 

beklenemiyeceğini söyliyerek diyor. 
ki : 

"Filhakika yeni hükümeti teşkil 
eden milli hıristiyan partisi progra • 
mına döviz olarak şu kelimeleri 
kaydetmiştir: Allah, kral ve millet. 

Adı hıristiyan olan parti için ilk iki 
kelimeyi tabii bulmalıdır. Fakat o 

iki kelimenin bir parti programında 
oynıyacağı rolü iyice anlamak için 
üçüncü kelimeye yükletilen yükü iyi 
görmek ve iyi kavramak li.zımdll". 

Burada millet ırk manasınadır. Hı• 
ristiyan partisi hakim milleti ırkan 
romen olan halk manasma alryor ve 
ekalliyetlere ancak ikinci, uçuncii 

planlarda yer veriyor. Hele yahu• 
dilere açıktan açığa yer vermiyor. 

Pa.rti kendi dahili hayatında, kendi 
mensublarının kollarına taktığı be • 
yaz haçlara gelinceye kadar, alman 
nasyonal sosyalizmini örnek tutmuf 
gibidir. Ve tıpkı Almanyada ve ltal
yada olduğu gibi otoriter hükümet 
sistemine taraftardır. 

Parlamenter usulde her şeyden 

önce mebus adedi itibarile bu kadar. 
azlık olan bir parti hükümet kurar 
ve yiirütebilir mi? Diğer anlaıma .. 
larla bir çokluk temin etmedikeç ha· 
yır. Halbuki B. Goga hükümetini, 
kendi partisi haricinde yalnız milli 
köylülerden dört kişiyi - ~hsa.n 
muvafakatlarile - beraberine ala• 
rak kurup çrkmııtır. Milli köylü par-

tisi de bu dört kişiyi kendi kadro
sundan çıkarmıştır. Bundan anlaşt • 
lır ki milh köylü partisi M. Goga hü· 
kümetine arka vermiyecektir. Tabii 
milli liberaller de öyle. O halde bu 
hükümet ekseriyetsiz bir hükümet .. 
tir ve şimdiki meclisle çahşamıya• 
caktır. işte buradadır ki dahili buh. 
ran kendini gösterir. Yeni büküme • 
tin teşkilatı esasiye kanununa ria .. 
yetkar olacağı hakkmdaki temine. • 
tma rağmen ya şimdi seçilen meclis 
çok geçmeden dağıtılarak yeni seçi• 

m.e geçilecek, yahud onun uzun müd .. 
det toplanmaması çaresi bulunarak 
memlekette yeni hükümetin parti 
zihniyetlerine uygun bir takım icra• 
atı görülecektir. En sonunda §İmcliki 
meclis gene dağıbhnak ve gene yeni 
ıeçim yapılmak üzere. Romanya için 
bu teıebbüsü oldukça büyiik bir da
hili buhranın göze almmuı mani.aı• 
na almakta yanlış yoktur. 

Öyle anlaşılıyor ki majeste Roman
ya kralı yeni hükümetin tetkilinde 
tuttuğu bu hareket tarzile memle.. 
kette naayonalistliğin ve otoriter hü
kümet sisteminin mevki kazanmq 

olmaaındaki tezahüre kıymet verdi
ğini göstermi§ ve yeni bir seçimle bu 
vaziyetin daha ziyade tebellür et • 
mesini istihdaf etmiştir. Yeru seçime 
geçilirken ihtimal ki gene ııı.aje&te • 
nin tavsiyelerile bazı milliyetç.i fır• 
kalar birleeşrek kuvvetlenecek ve 
yeni seçimle milliyetçi zihniyet.in 
kendisini en ileri şekillerde göster• 
mesine zaman ve imkan verilmek i .. 
tenec~ktir. Şimdiden bütün bu işle• 

rin derece derece dahili buhran saf· 

haları arzedeceğini şübhesiz sayabi
liriz. Her halde Romanyanm İç ve 

dıı siyasetlerinde kati istikametler 
görebilmekliğimiz için önümüzde hiç 

olmazsa kocaman bir yıl vardır, d .. 
mek olur.,. 

B. Goga faşist 
İtalyaya 

hayranhğını 
bildirdi ! 

Roma, 3 (A.A.) - Yeni Romanya 
Başvekili Goga Mussoliniye gönder· 

diği bir mektubta faşist İtalya için 
hayranlığını beyan etmekte iki mem· 

leket arasında samimi bir dostluk kur 

mak arzusunu göstermektedir. 

Bu mektubu mevzuu bahseden 

Tribuna gazetesi diyor ki: 
"Romanyada yepyeni bir vaziyet 

hası] olmuştur. Bundan iki memleket 

aıasın·fa karşılıklı ve samimi bir iş

birliği azmi doğmuştur. Kısa bir za
manda feyizli neticeler ahnacaktır. 

Bugün dünya, Versayda başlryan fe
laketli tarih devresinin kapandığına 
şahit olmaktadrr • ., 
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oOlu öldü 

,,~-~ , Müdafaa!>ında. ~i"r 
INGİL.İZ lABİTi' 

Türkçe - Osmanlıca İstanbul, 3 (Telefonla) - Tanınmış 
edip" ve muharrir Elbığ mebusu Bay 
Fazıl Ahmed Aykaç'ın oğlu Esad Ay
kaç Mısır apartıınanının beşinci katın

dan kazara düşerek ağır yaralanmış ve 
haatahaneye kaldırılırken vefat etmiş

tir. Müddei umumi kazanm ıehebleri 
hakkında tahkikat yaptıktan sonra gö
mülmesine izin vermiştir. 

Ankara 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif pllt 

neıriyatı - 12.50 Plik: Türk musikisi fi 
halk ıarkıları - 13.15 - 13.30 Dahili ve bJ• 
rici haberler. 

Yazan: Çeviren: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Jürk askeri sarsılmak 

rus bataryalarına karşı 

şöyle dursun, 
gülüyorlardı! 

Eyliılün dokuzuncu günü fafakla ı bu iki ate§, bir taraftan devam eden 
beraber, topçu · düellosu yeniden top seslerinin arasında müdhit bir 
batlantıf ve bu sefer, türk topları manzara halini alıyordu. Depod'l. 
ateıi artırmıflardı. Hava bir gün ön- çıkan yangın çok sürmedi, fakat köy 
cekinin ayni idi. Sabahleyin biraz bütün gece yanmıf ve yangının kı • 
yağmur yağdı; fakat sonradan ha- zıllığı cenubu ıarki ufkunu hem 
va açıldı. Öğleyin, süvari kuvvetle- korkunç, hem muhtefem bir renge 
rinin bizim tabyanın bir mil ıima- boyamı~tı. 
!inde bulunduğunu öğrendik. Adil Saat beşte başlıyan yağmur, ayın 
paıa, kumandası altında bulunan on üçüne kadar devam etti. Aktam 
süvari bölüklerinden iki tanesini üzeri, cenubda bizim muvaffak ol
gönderdi; bunu bizim tabyadan bir duğumuz haberini aldık. Bir türk 
ta.bur da takib etti. Fakat dütman, güllesi Pelitat yolu üzerinde bir rus 
timali garbide gözden kaybolduğu cebhane arabalarına isabet ederek 
için bizim askeri.er de harbe giriı- onları infilik ettirmiı, bir rus gülle
meksizin geriye döndüler. Öğleden si de lbrahim Bey tabyasına düıerek 
eonra Binbaıı bana Yunus bey tab- aralarında kumandan miralay lbra
yaaında, bir cephane infilakı oldu- him Bey de olmak üzere otuz aokeri
ğunu, bu yüzden elli ukerimiz öl- mizi ıehid etmitti. O gece top sesle
düğünü aöyledi. Bu vaka istisna e- ri gene fasılalı bir surette devam etti. 
dilirse,. rus toplarmın verdiği zarar Rusların kendi taarruzlarını ha
pek cüzi idi, denilebilir. Şimaldeki zırlayabilmek için yaptıkları dört 
askerlerimiz: harbe girişmek arzu- günlük bir bombardıman böylece 
siyle yanıyor ve düşmanın kendile- dört gün sürmüıtü. Fakat düıman 
rine ehemiyet vermez görünmesine maksadına nail olamamı~tı. Esaslı 
içerliyorlardr. İkindi Üzeri. İğr~ti bi_r bir zarar olmamıştı. Bütün tabyalar, 
at alarak keıfe çıkacak hır ı\ızamı- ayın altsında ne vaziyette idiseler 
ye bölüğüne, bir çerkes müfrezesi- on birinde de o vaziyette idiler. U ~ 
~e ve ~ir mikdar ~abi~e iltih~k et- fak tefek zarar ve hasar, geceleyin 
tın: Nı.~bol~ 3'.olu u~erınden ıımale tamir olunuyordu. Bundan batka 
dogru uç mıl ılerledık. Yalnız Ver- yeniden bir takım istihki.mlar da 
biça .. yak~la~mda ~fak bir roman- vücuda getirilmitti. Mesela Ömer 
y~ suvarı mufr~z~s~~ .~ast g~.l~~k tabyasının önündeki siperler gibi. 
~. huni~ da hızı gorunce koyun infilaklarda kazaya uğrayan 80 
ıçınde gozden _kay~ldula~. Çe~kes- kişi ile sağ cenahdaki piyade muha· 
ler, evlere dogru ılerledıklerı 2a- rebesinde ölen ve yaralana 300 k ·• 
man Üzerlerine tüfek ateıi açıldı. •ide dahil olmak üzere b .. ~.. ~
G · d ·· d ·· • .. .. • • , u un zayı 

aherıye on ugumuz zffamk~n s
1
aghce- atımı~ın yekunu 500 ü- bulmuıtu. 

n ~zm. gene ~uva a ~y~t e ar- Düşmanın bu dört gün içinde verdi
beGgırışmh~ld'.'ld~gu ha~eArınıd aldık. ği zayiat (Kuropatkin'e göre) 2000 

ece a ısesız: geçtı. ra ~ sıra- kitidir. Türk askerleri, manevi kuv-

~1~ :;:ı":ı:":!~~":...!:. aeslerıne ar- vetlerb int i ka
1 

ybetmkek ıöy~~ı·· dur
1
sun, 

' rus a arya arına ar§ı gu uyor ar • 
Ayın onuncu günü aabahleyin er - dı. 

kenden her iki taraftan da topçu a
leti büyük bir ıiddetle tekrar hllfla
clı. Griviça istikametinde göze gözü 
göstermiyen kesif bir sis vardı; bi
:a:im taraf biraz daha açıktı. 

Gene biz, düımanın bizi yok farz 
edermİ§ gibi davranmasından sinir .. 
leniyorduk. Kriıin'de piyade muha -
rebesine giriıildiğini ve ertesi günü 
yaralanan Emin Patanın kumanda -
aında sekiz taburluk bir kuvvetin 
:Yunus Beyin imdadına gönderildiği
ni öğrendik. 

Daha sonra da sol cenahtan üç ta
burla Mehıned Nazif Bey, Kriıin'e 
gönderilmiıti. Anladığıma göre Mü
ıir,. esaslı hüciimun cenubdan vukua 
geleceğine kanaat getiriyordu. 

Sözün kısası, bizim sol cenahımıza 
hiç bir taarruz olmadı ve bu muha -
rebe esnasında bizim tabyaya tek 
bir gülle bile düşmedi. 

Öğlede naonra saat üçte büyük 
bir alev manzarsı kartısında irkil
dik. Baştabyanm gerisinde vücuda 
getirilmit bir takım barakalarla 
malzeme deposu alevler içinde yanı
yordu. Aynı zamanda türk topları 

da Radiıevo'da bir yangın çıkarını§· 
tı. 

ikisi de bizim bayırdan görülen 

lıte dört günde harcanan 
güllenin hasıl ettiği netice 
ibaretti. 

30 bin 
bundan 

Fili muharebenin baflangıcı olan 
eylUlün on birinci aalı gÜl'lÜ, çi&eli -
yen bir yağmur ve beyaz bir siale 
girdi. Yağmur, arada bir bardaklar
dan botanırcasına, hazan daha ha -
fif olmak Üzere,. bütün gün sürdü. 
Toprak çamur içinde idi. lç çama
ıırlarımıza kadar ıslanmııtık. Sular, 
yattığımız yerlere, depolara kadar 
iılemiıti. Cebhaneleri korumak için 
birçok tedbirler almamız lazım gel
mifti. 

Bir kaç saat tiddetli bir topçu ate
ti devam etti. Sat dokuzda biraz du· 
rakladı; öğleden eve! yeniden bütün 
cebhede tekrar batladı. Daha sonra 
tekrar hafifledi ve saat bir buçuk 
sularında cenubd.ın tüfek sesleri 
geldiğini duyduk. 
Direğin üzerine tırmandım. Grivi

ça'nın cenubunda bulunan bir tepe
nin garb yamacı üzerinde kalabalık 
rus piyade yığınları görünüyordu. 
Saat Üçte bat"tabyalar ıiddetli bir 
harbe tututmuılardı. Miralay siper .. 
]erdeki askeri yeniden nizama koy
du. Böylece sekiz bölük (bir tabur), 
tabyaya ve tabyaya bağlı siperlere 

Kalçctan - Emaal - Gocflicicnt 
Koertel/er - Kemmiycti vaziyelcr 

CoordonnıEes 
Kondurma - İnşa, tersim- Construction 
Kondurmak. - İnşa etmek, tersim etmek 

- Construire 
Koni - Mahrut - Cône 
Konik. - Mahruti - Conique 
Konik - Mahrutiye - Conique (la) 
Konkre sayı - Müşahbaı adet - N om bre 

concrct 
Komölçülmez sayı - Gayrı milşterekül 

mikyas adet - Nombre incommcnsurable 
Komölçülür !fayı - Müıtcrckülmikyas a

det - Nombre commcnsurablc 
Konşu - Mütevali, müteakip - ConsıEcu

tif 
Kot - Rakım - Cotc 
Katet geometri - Hendesci murakkama 

- GComıEtri cotCe 
Kotlamak. - Rakımlamak - Coter 
KOk - Cezir - Racine 
Köke/, kök işareti - Cczriye, cezri -

Radikal 
Köşegen - Kutur - Diaronale 
Köşeli pa.iantez - Köşeli mutcriza -

Crochct 
KOfe, tepe - Rc's - Sommct 
Kural - Netice, 13.zıme - Corollaire 
Kurgal - Hayali - Fictif 
Kuıgal sayı - Mevhum adet - Nombre 

imaginaire 
Kutbi1 - Kutbi - Pôlaire 
Kutup - Kutup - Pôle 
Kuvvet - Kuvvet - Force 
Kuvvet ekseni - Cezri mihver - Axe ra-

dical 
Kübik - Mikiibi - Cubiquc 
Küp - Mikap - Cube 
Küp kök - Cezri mikap - Racine cubi

que 

L 
Limıt - Gaye - Limite 
Limitlemek (sınırlamak) - Tabdid et-

mek - Limiter 
Limitsiz - Gayrı mahdut - lllimite 
Litre - Litre - Litre 
Loıaritnıa - Logaritma - Logarithme 
Logaritma tablosu - Logaritma cetveli 

- Tableau de Logarithmes 

M 
Maden - Maden - MCtal 
Madeniğ - Madeni - MCtallique 
(Madenığ şerit) onometre - (Madeni 

~erıt) d~kan1etre - DCcamf:tre (ruban mC
tallique) 

.'ifan tal hesap - Zihni hesap - Calcul 
mental 

blatenıatik - Riyaziye - MathCmatique 
llfatemat1J:ci - l{iyaziycci - MathCma

ticıen 
Matematikleyia - Birriyaziye - Matht:

matiquement 
Merkez - Merkez Centre 
Mer.Jı.ezaçı - Merkezi zaviye -Anele au 

centre 
Mesela. - Mesela - Exemple (par) 
Metod - Usul - MCthode 
Metre- Metre - MCtre 
Metre kare - Metre murabbaı - MCtre 

carrC (m2) 
Metre karenia askatla.rr- Metre murab

baının eczası - Sous-multiplca du metre 
carrC 

Metre Jc.üp - Metre mikibı-MCtre cube 
Metre kupün askatları - Metre mikibı

nın eczası - Sous-multiples du metre cube 
Metre kıipun katları - Metre miki.bının 

ez'ah - Multiplcs du mCtre cube 
Metrenin ask.atları - Metrenin eczası -

Sous-multiplı du mCtrc 
Metre sistemi .metrik sistem - Metre u

sulü, metre sistemi - SyıtCme mCtrique 
Milyardametre - Milimikron - Milli

micron 
Milyarlar bölüiü - Milyarlar cümlesi -

Classe dc11 milliards ou billions (la) 
Milyondametre (Mikron) - Mikron -

verilmişti. Şarktaki tabyaya doğru 
giden siperdeki asker buradan çe
kildi ve onların yerini diğer asker
ler inal ettiler. Bu suretle benim 
taburum da dahil olmak üzere iki 
tabur, muharebe dışında kalıyordu. 

Geri çekilen askerler, tabyanın ar -
kasında yürüyÜ§ nizamına girdiler. 
Bat tabyalardan gelen bir emir ne -
feri, romanyalılarm oraya ıiddetli 
bir hücümda bulunduklarını, fakat 
ağır zayiatla püııkürtüldüklerini ha
ber verdi. 

(Sonu var) 

Micron 
Milyonlar bölüğü - Milyonlar cümlesi -

Classe des milliona (la) 
Milyonometre (Megamstre - ~°'""""1~-

tre 
Misal - Miaal - Exemple 
Mutlak - Mutlak - Absolu 
Mutlak değer- Mutlak kıymet - Valeur 

abso1ue 
Müddet - Müddet - Temps 

N 
Necati! - Menfi - Necati! 
Negatif sayı - Menfi adet - Nombre 

negatif 
Neğbiley - Meçhul - Inconnu 
Neğçilt sayr - Tek adet - Nombre im~ 

pair 
Neğeşitlik. - Gayrı musavat - In~calitC 
N eğr11syonel sayı - Gayrı muntak adet 

- Nombre irrationnel 
N ebarmoni - Ahenksizlik - Anharmonie 
Nebarmonik (oran) - Nisbeti muzaafa 

Rapport anharmonique 
Netice - Netice - ConsCquence 
Netice - Netice - Resultat 
Nokta - Nokta - Point 
Nomal - Nizım - Normale 
Nomal altı - Tahtı nizım - Sous-nor

male 
Notlama - İşaretleme, notlama - Nota-

tion 
Notalmak - İliarct etmek - Noter 
Nul - Sıhr - Nul 
Numara - Numara - Numero 
Numaralamak - Numaralamak - Nume-

roter 
Numaralama, numaralanma - Numarala

ma, numerotaj - Numerotagc 
llumaralaamış - Numaralanmıı - Nu~ 

mCrotC 
Nilm~rik değer -Adedi kıymet- Valeur 

numeriquc 
Nümerık ekzey - Adedi temrin - Exer

cice numCrique 
Nümerik. sayıca - Adedi - NumCriQue 
Nümerik. üstünlük - Adedi faikiyct -

SuperioritC numCrique 

o 
Obligasyon - Tauvil;it - Obli&ation 
Ok - Sehim - FlCche 
Olamaz - Gayrı mümkün - lınpossible 
Olamaz çözey - Gayrı mümkün hal -

Soiution impossiblc 
Onda- - Desi- - Deci-
Onda (1/10: Bir onda veyahut onda bir; 

2/10: iki onda yahut onda iki - Onda -
DixiCmc 

Ondagıam - Desigram - DCcigramme 
Ondan>tert - Veı;l ister - DecıstCre 
Ondtıu.H. - A:iari - Decimal 
Ondalitre - Desilitre - DCcilitre 
OrıdaJık Jogarıtma - Aıari lo&aritma -

Loıaritma dCcimal 
Ondalık sayı - Aiari adet - Nombre 

deci mal 
Ondalık sayılar - Adatı aşariye - Nom

bres decımaux 
Ondametre - Desimetre - DCcimCtre 
Ondametre kare - Desimetre murabbaı 

DCcimetre carrC 
Ondalık. kısım - Kısmı isari - Mantiıae 
Ondametre küp - Desimetre mikibı -

DCcimCtre cube 
OnJuk - Aıa-re Diıı:ainc 
Onluklar - Aışarat - Dizainea (leı) 
Ono- - Deka- - DCca-
011ogram - Dekacram - Decagramme 
OnoJıtre - Dekalitre - DCcalitre 
Onometre - Dekametre - DC:camCtre 
Onometre kare - Dekametre murabbaı 

- DCcam~tre carrC 
Onometre küp - Dekametre mikibı -

DCcamCtre cube 
O put açı - Zaviyei münferice - Anele 

obtus 
Oputüçgen - Münferiç zaviyeli müsel

les - Triangle obtusanclec· 
Oran - Nisbet - Rapport 
Oran/ay - Nisbetcn - Proportionnc

ment 
Oranlayın - Miltenaaiben - Proportion· 

nellement 
Oranlı - Mütcnaıib - Proportionnel 
Orantı - Tenasüp - Proportion 
Orantör - Minkale - Rapporteur 
Orijin, baş - Mebde - Origine 
Ortaç - Müıterek - Commun 
Ortadiltey - Dılın ortasından çıkan amut 

- M6diatrice (la) 
Ortak bölen - Kasımı müşterek - Divi· 

ıeur Commun 
Oıtakorın - Vaaatı mütenasip- Moyen-

ne proportionnelle 
Ortalama - Vasati - Moyenne 
Ortalar - Vasateyn - Moyenı (lea) 
Ortay - Munasııf, nlııf - Bissecteur, 

-trice 
Ortay - Vaaıt - M~dian, e 
Oval - Beyzi - Ovale 
Oval - Beyzi - Ovale (l') 

ULUS: Değerli edibimize bu hazin 
vefat hfidisesi dolayısiyle en samimi 
taziyelerimizi sunarız. 

Bir katilin idamı 
istendi 

İstanbul, 3 (Telefonla) - İlci sene 
evel Kuşdilinde Cideli Hacer adında 
bir kadını parasına tamaen kafasını 

taşla ezmek suretile öldüren ve gözle

rini kasatura ile oyup göğsünü delen 
Hüseyin.in muhakemesi bugün netice~ 
lendi. 

Müddei umumi zanlının idamını is
tedi. Mahkeme karar için talik edildi. 

Çemberlita~ın etrafı 

kısmen açıldı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Çemberli 

taşın etrafı kısmen açılmış, toprak tes

viyesi tamamlanml§tır. Kapalı çarşıya 
giden yol üzerindeki bazı dükkanlar 

da istimlak edileceklerdir. Eski maa -
rif nezareti binasının yanındaki Ayşe 

sultana aid tarihi çifte hamamların da 
tamamen meydana çıkarılması karar

laştırılmıştır. Bunların etrafında son
radan yapılmış olan binalar yıktırıla
caktır. Şehirdeki çeşmelerden tamire 
muhtaç olanların tamiri işi de beş se
ne içinde tamamlanacaktır. 

Enternasyonal ceza hukuku 
kongresine girecek heyetimiz 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Kahirede 
toplanacak olan enternasyonal birinci 

ceza hukuku kongresinde Türkiyeyi 
temsil edecek olan profesör Tahirle 
İstanbul müddei umumi muavinlerin

den Sadrettin yarın Toros ekiopresiy
le Mısıra hareket edeceklerdir. 

İstanbul belediyesine geçecek 
bir fabrika 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Kanali
zasyon tesisatında kullanılan künk 

borular için kanalizasyon şirketi tara
fından Unkapanında yapılan fabrika 
mukavele mucibince bu yıl belediye
ye geçecektir. 

Halkevinde konferans 
Halkevinin daveti üzerine Ankara

ya gelen İstanbul üniversitesi tecrübi 
psikoloji ve terbiye ordinaryüs profe

sörü ve pedagoji enstitüsü direktörü 
Dr. W. Petres (Meslek intihabında 

psikoloji) mevzuunda ilk konferanaı
nı dün akşam halkevi salonunda kala
balık bir kütle huzurunda vermiştir. 

B. Nusret tarafından tercüme edilen 
bu konferans çok sade ve herkesin an
lıyabileceği şekilde söylenmiş ve tam 
iki saat sürmüttür. 

Profesör çarşamba akşamı da (İn
san karakterlerinin yapılışı) nı tahlil 
edecektir. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Muhtelif 
pli.k neıriyatı - 19.00 Türk musikisi •• 
halk şarkıları (Haluk Recai ve arkadaşlı' 
n) - 19.30 Saat ayarı ve arabça neşriyat""' 
19.45 Türk musikisi ve halk şarkıları (S,e!; 
vet Adnan ve arkadaşları) - 20.lS S!~ 
konuıma: Dr. Zek.ii Tahir - 20.30 P1Ps1 
dans musikisi - 21.00 Ajans haberleri ..,, 
21.15 Stüdyo salon orkestrası: (1 - d'Aıt"' 
brosio: Napolitanella, 2 - Donizetti: LI 
Fille du Re&imcnt, 3 - Strauss: Le BeJ11 

Danube bleu, 4 - d' Ambrosio: İnstant d• 
RCve, 5 - L. Seid: Le Premier baiıer ..,, 
21.55 - 22.00 Yarınki proıram ve İstiklal 
marşı. 

İstanbul : 

UP'le Neşriyatı: 12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikll 
türk musikisi - lJ.30 .. 14.00 Muhtelif pl~ 
neşriyatı. 

Akşam Neşrivatı: 17.00 İnkılib der
si: Üniversiteden naklen Yusuf Kem.al 
Ten&;irıenk - 18.30 Plakla dans musikisi -
19.00 Bayan Muiaffer ve arkadaıiları tarı• 
hodan türk musikisi - 19.30 Konferaoı: 
Beyoi:lu Halkevi namına Nizamettin Nuif 
(Kıtab sevgisi), - 19.55 Borsa haberleri..-
20.00 Klasik tiırk musikisi: Okuyan Nuri 
Halil, Keman Reşat, Kemençe Kemal Niya• 
zi, Ut Sedat, Tanbur DUrrü, Kanun Vecibe., 
Nısfiye Salanattın Candan - 20.30 Hava 
raporu - 20.33 Omer Rıza tarafından arab-
ca söylev - 20.45 Vedia Rıza ve arkadaota.ı 
rı tarafından türk musikisi ve halk ıarkıJa.ı 
rı (Saat ayarı) - 21.15 ORKESTRA: 1 -
Flotov: Martha, uvertür, 2 - Musoriskil 
Boris Gadunov, 3 - Bach: Reveil du Prin· 
tempı, 4 - Strauss: Ballnacht, potpurri, 
5 - Defosse: Berceuse - 22.15 Ajanı ha• 
berleri - 22.30 Plikla sololar, opera ve <>-' 
peret parçaları - 22.50 - 23.00 Son haber • 
ler ve ertesi günün programı. 

Avrupa: 
v..ı.·ı.:..ı,n. ve OPERETLER: 18.50 Buda.ı 

peıte - 19.10 Beriın - 20 Monte Ceneri -
21 Brüksel, Roma - 21.30 Paris P. T. T. -
22 Lüksembur& - 0.15 Tuluz. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FON1K KONSERLER: 12.40 Beromünı· 
ter - 14.10 Franlı:furt - 19.30 Stokbolm -
20 Berlin, Kolonya - 20.10 Hamburc -
20.15 Frankfurt - 20.25 Brno - 20.45 Be .ı 
romilnster - 21 Var1ova - 21.40 Milin.o -
23.15 Tuluz - 24 Frankfurt, Sttutgart. 

ODA MUSİK1Sl: 18.15 Königsberg -
19.10 Kolonya, Laypzig - 19.15 Brüksel -
21.15 Paris, Prag - 22.30 Breslav. 

SOLO KONSERLERİ: 16 Münib -
17.15 Milino - 17.30 Frankfurt - 18.20 
Laypzig - 20.45 Kopenhag. 
NEFESLİ SAZLAR (Mar., V. S.): 6.30 

Berlin ve diğer alman istaıyonlan - 17.15 
M ü.nih - 22.30 Viyana. 

ORG KONSERLERİ ve KOROLAR: 
19.10 Breslav - 20.15 Monte Ceneri - 21 
Stuttcart. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hamburıı - 8.30 

Frankfurt, Kolonya - 10 Berlin - 10.30 
Hambure: - 12 keza, Münib, Stutta-art -
13.lS MUnib - 14 Laypzlg - 15 Berlin -
16 Brealav, Hamburtr, Kolonya, Köniı..,. 
berg, Stuttıart 18 Bertin - 18.25 Münib -
19.10 Frankfurt, Hamburg, Königsberg -
19.15 Stutte:art - 21.15 Berlin - 21.30 St.ı 
razburg - 22.20 Kopenha& - 22.30 Ham• 
burg - 22.35 Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart - 20 
Laypzi& - 23 Budapeıte (Sigan orkestraıı) 

DANS M0Zl(;İ: 22.30 Laypzig, Stutt
ıart - 23 Krakovi, Milano. Vilna - 23.25 
Recional (London), 0.10 LUkaembur& -
0.1.S Droitvich. 

P. T. T. idaresinde 
yeni tayinler 

Yüksek fen heyeti basından Bekir 
Vefa ihtısas şubeleri reisliğine, yük• 
sek fen heyeti basından Hasan Ak· 
tan telefon işleri reisliğine, telefon 
işleri reisi Mehmed Ali yüksek fen 
heyeti ~zalığına, İstanbul posta ve 
telgraf müdürü Mazhar yüksek fen 
heyeti ~zalığına, baş müfettiş Hayri 
Bursa posta telgraf müdürlüğüne, 

Bursa poota telgraf müdürü Yusuf, 
İstanbul posta telgraf müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir. 

etmeaini, ne sevmesini, ne de hayatın türlü türlü 
güzelliklerine karıı ali.ka göstermesini biliyorlar .. 
dı. Bir takım ekonomik ve sosyolojik düsturlar 
içinde mahsur kafaları sanki harici ilemle müna .. 
sebetlerini kemıiı gibiydi. Mesela aralarında bir 
lgor lgoreef bile, bütün o taşkın kadıncıl mizacına 

rağmen mutad münaka~lardan birine daldı mı, 

beline sarılmakta veya göğsüne dayanmakta oldu
ğu kadın, canlı bir mahlUk mudur, veya içi pa
muk dolu bir yastıkmıdır, unutuveriyordu. Sonra, 
bunlara, fikir, nazariye ve mücerredat &leminde 
kendilerinden geçmi~ bir takım idealistler gözüy
le bakmak ta kabil değildi. Oyle olsa doktor Hik
met, onlarda he>§ bir taraf bulmakta güçlük çek-

BİR SÜRGÜN 
Doktor Hikmet, silkindi, batını kaldırdı ve önün

de duran siyah kadife caketli, kocaman ponpon 
kravatlı renci. görünce hemen tanrdı : 

- Bonjour Monsieur Ausiere. 
- Çok tefekkür ederim ! Demek ki, adımı bile 

hatırlıyorsunuz. 

" miyecekti. Halbuki, bunlar, doktor Hikmetin an-
ladığı tarzda bir nazariyeciliğin, bir abstraksiyon
culuğun, bir metafiziğin tamamiyle düımanı ve 
:zıddı görünüyorlardı. Her şeyi paraya, hesaba, ra
kama irca ediyorlar ve İnsanı, tek cihazlı ambri
yoner haşereler gibi yalnız mideden ibaret sanı

yorlardı. Bundan ba~ka her biri ihtilalciliği ken
dine meslek edinmit olmakla beraber, dünyanm 
bütün ihtilalcilerini bir takım ahmak ütopistler 
telakki etmekte, yaptıkları veya yapmak istedik
leri teylere dudak bükmektedirler. Doktor Hik· 

met, ilk günler jeune turc'lere karıı kullandddarı 
tezyifçi lisana kartı kızar gibi olmuıtu ve adeta 
bir nevi mukabil taarruza geçmek üzere idi. Son
ra, bir de baktı ki, o sıralarda, St. Petersbourg so
kaklarını kana boyayan Rus ihtilalini de o ukalaca 
tavurlariyle tenkid etmektedirler. 

Morotof'a göre ihtilalcilik batlı batma bir tek· 
niktir. ihtilalin kendine mahsus bir tabya uaulü, 
bir sevkülcey§i vardır. Onun içindir ki, her hıu;aıri 
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bir kıyama baılamadan Önce, evvela ihtilalcilerin 
erkanıharbiye ve kumanda kadrosunu yapmak, 

sonra da tıpkı bir ordu teıkilatıncl'a olduğu gibi 
zabit, nefer, pİ§tar ve dümdar kollarını teais et
mek lazımdır. Bunsuz harekete geçmek bir deli
liktir. 

Morotof, ihtilali bu tarzda anlatmakla onun 
bütün spontane ve lirik taraflarını lağvetmit olu
yordu. Halbuki, Doktor Hikmete göre bir ihtilal 
güzeldir, ulvidi; zira, bir milletin bağrından kendi 
kendine kopan bir fırtınanın, bir boranın kudret 
ve mehabetini taıır. Onun korkunç azameti tabii 

hadiseler, oemaui cifet'ler ıibi bir teY oluıundadır. 
Doktor Hikmet, bu hususta lgur lgoreef'in sevgili· 
si Nataçka Podonatkiya ile mutabıktılar. Nataçka 
öbürlerinin ütopist naınmı verdikleri ıentimental 
ihtilalcilerdendi ve ikide bir : "Siz bana bakma
yın; ben Nihilistim." derdi. Za.ten bu küçük ihti· 
lalci grupunun içinde, o kadar çok fikir, mezhep 
ve çığır nüanıları vardı ki, doktor Hikmet, onları 
dinlerken bir türlü itin içinden çıkamıyordu. O, 
ıimdiye kadar, aoıyalist diye tek bir tip tanıyordu 
ve bunun ilk numunelerine de Emil Zola'nın bazı 
romanlarında raıt gelmift.İ. Fakat kütüphanelere 

deı:ama hatladığı günden beri, b~ de "ıkomüııimı" 

YAKUB KADRi 
diye ayrı bir doktrinin mevcud olduiunu öğren<li. 
Şimdi, bu Ruslarla dütüp kalktıkça anlıyordu ki, 
sosyalistler de aoııyal-demokrat, aosyal-revolüsyo
ner, sadece soayaliat diye bir kaç kola ayrılıyor ve 
komünistlerde Man<İst, boltevik, mentevik diye 
üç muhtelif cephe teıkil ediyordu. Bunlara bir de 
aııartistlerle, nihilistleri ilave edince zavallı dok
tor Hikmet, artık ipin ucunu büabiitün kaçırıyor, 
a.deta derin bir zihin yorgunluğuna dü§Üyordu. 

ilkbaharın ilk nefhalarını almağa baıladığı ıu 
günlerde, o fikir mübarezeluinin bitaraf aeyirci
ıi olmakta bile büyük bir zahmet duyuyordu. Ha
yatı, bir takım nazariyeler ve düaturlarla böyle 
içinden çıkılmaz bir muamma haline ııokUf neden? 
insan niçin, kendini ha)"<l.tın tabii kanunlarına ter

kedip yataınaktan kaçıyor? Şu aaaMe Sacre 
Coeur'ün civarındaki küçük bahçelerde, o yeıil ar
salarda, o yarı rüstai evlerde hayat kim bilir, ne 
tatlı, ne sade, ne gıllıgı§Sızdır 1 Karar verdi. Ma
yısın batında oraya nakledecekti. Arlette, ona 
Rue dea Abbeııses'in fut tarafında, tem Butte'iin 
Pariae hi.kim bir noktaımda, iki odalı bir ev bul· 
du. Her iki odaaınm pencerelerinden Pariıi büWıı 
gün avcunun içi gibi seyredebilecek. 

- Bonjour, Mon•İ•lll'o 

- Çünkü, hemen her gün eserinizin altındaki 
İmzanızı okuyorwn. 

- Biraz yanınıza oturabilir miyim ? 
Ben:oi, doktor Hikmetin onu ilk ıördüğü günde

kinden daha uçuktu. Mavi gözleri bir sıtmalı ada
mın gözleri gibi çakmak çakmak yanıyordu. Saka
lının İpek örgüleri, yanaklarının çukurlarını örte• 
miyordu. Pek le yorgun bir hali vardı. Damdan 
düıercesine : 

- Biliyormusunuz ? Dedi. Mösyö Renard artık 
benim tablolarunı almıyor. O günkü ticaret bana 
uğur getirmedi. Aylardan beri öyle bir "poisse" 
içindeyim ki ..• 

- Tablolannıza bafio:a bir satıcı bulunuz. 

- Kolay mı ? Sonra. bilmiyorsunuz, batıma ge .. 
fenleri ... Şimdi ben sokak ortasındayım. Ne atöl
yem, ne frrçam, ne palet'im var. Ev sahibi, her şe
yimi, hatta "•abot" larımla kadife takkeme kadar 
neyim varsa hepsini zaptedip beni kapı dııarı attı. 

Uzun, ince parmaklı bot ve çıplak ellerini yan 
yane. uzatarak : 

- Na11l çalı§ayım ? Dedi. Bir kurtun kalemim 
bile yok. On me donne a peine a manB'er, juste de 
quoni pour n• pQ/l cre&Jer. 

Bu "on'' doktor Hikmetin merakını celbebnittiı 
"- Hiç tfıpheeiz aileniz veya dostlarınız .•. 

(Sonu ııar) 



H i K A Y E 
Kızağın çıngırakları 

Yazan: Franz Molnar Çeviren: Hikmet TUNA 
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- Bay Stefan Vadasz siz misiniz? 
Ctiye sordu. 

- Evet, benim. 
Eve doğru ilerlemekte olan Bella 

birdenbire dona kaldr. 
- Direktör Stefan Vadasz siz mi-

siniz? 

- Evet ama, ne istiyorsunuz? 
Yabancı erkek, 
- Biz sivil polis memuruyuz. Siz

den, bizimle beraber gelmenizi rica 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Vadasz, afallamış ve çehresi kireç 
gibi bembeyaz kesilmişti. 

Kıza karşı, sükunetini muhafaza e
diyormuş gibi bir tavır takınarak, 

- Sevgili Bella, şimdilik; siz yu -
karı çıkınız, hemen arkanızdan ben de 
gelirim. Bir yanlı§ılık olsa gerek. 

İkinci yabancı erkek, 

. - Hayır, hayır. Yanlı§lık, falan 
dıye ortada bir şey yok .. dedikten son
~a, yoluna devam etmek isteyen kıza
&ın sürücüsüne. 

- Nereye gidiyorsunuz? l Önce bi
zi polis direktörlüğüne götürünüz. 

Bella, hızlı adımlarla eve girdi ve 
dışarda olup biteni pençereden aeyret
meğc başladı. 

Vadasz, 

- Hangi meseleden dolayı? Diye 
memurlara sordu. 

- Braun ve kumpanyası firması
na karşı işlenmiş olan muazzam dolan
dırıcılık :meselesi! 

Delikanlının dudakları oynayıp 
duruyordu; dalgın dalgın önüne bakı
yordu. 

- Peki öyle ise gidelim; dedi ve 
kızağa atlamak istedi. Fakat, ayağını 
birdenbire basamaktan geri çekti. 

Yava9 bir sesle, 

- Yan çıngıraklar, dedi. 

İki sivil memurla birlikte polis di
rektörlüğüne götürülürken profesö -
rün önünden çıngırak mızıkası ile ge
semczdi. 

- Çıngırakları kızaktan çıkarmak 
lazım; dedi. 

Sivil polis memurları, çıngırakla -
rın çıkarılmasına yardım ettikten son
ra, Vada.sz bunları sürücüye verdi. 

- Bayan Kis'e götürüp veriniz .. 
Sürücü verilen emri yerine getir -

dikten sonra, geri döndü. Hepsi de 
birlikte hareket ettiler. 

Kızak hiç bir ses çıkarmadan şeh
re döndü. Profesörün evi önünden ge
çerken, Szalo'nun hala pençerede oıup 
olmadıgını görmemek için Vadasz ba-
9mı çevirdi. 

Sayfiyedekilerin her şeyden haber
leri vardı. Sivil polis memurları, bir
çok eve baş vurarak Vadasz'ı sorup a
raştırmışlardı. Bella'nın annesi kana -
peye oturmuş hüngür hüngi.ır ağlıyor· 
du. 

.l"rofesör, dalgın dalgın Bayan Kiı>
in evin~ doğru yurüdü. :tahiren keder-
11 görünuyordu ama, içinden kızı ziya
rete giderken, baş.ka zamanlar, ona ne 
aöylıyeceğini, sözlenne nasıl başlıya
cagını oncecıen tasarlamayı adet edın
mışti. J;<akat bu scıer kendine o kadar 
emin ve o derece sakin idi ki. bu rolü
nü yapmaya ihtıyaç hassetmiyorou. 
Kayıdsız bir tavırla evin birinci katı
na çıktı. 

Bella onu gülümseyerek kar§ıladı 
ve ona, 

- Nihayet ininizden çıkabil diniz 1 
dedi. • 

her ikisi de, Szobo'nun sevgisi kadar 
be.rrak olan çaydan içiyorlardı. Bayan 
Kıs yanındaki odada oturuyordu, fa -
kat artrk ağlamıyordu. Kulaklarını 
sivrilterek dinlerken, profesörün bir -
den bire, 

- Bunlar da ne oluyor? Dediğini 
işitti. 

Birkaç saniye hiç bir ses ve sada 
çıkmadı; ondan sonra pençerenin açıl· 
dığmın ve arkasından bir takım acaib 
seslerin çıktığını işitti; havaya fırla· 
tlmış olan bir çok çıngıraklar, acı acı 
sesler çıkararak kara gömüldüler. 

Pençere kapandı. Kızla profesör 
fısıldayarak konuşuyorlardı. Bella'-

nın kahkahaları, Bayan Kis'in rahat 
rahat nefes alarak oturduğu yandaki 
odadan işitiliyordu ... 

NÖBETÇİ ECZANELER 

İstanbul eczanesi 
Merkez 
Ankara ., 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarııamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci ecz.lerl 
Halk ve Sakarya 
Ege eczanesi 
Sebat ve Yenişe!'ıir ec.leri 

HALK ve YENİ SlNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergıin 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden başka 
HALK sinemasında bergün H a l k 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
şehir: 1023 - 1024. - Şehirlerarası: 2341 -
2342. - Elek-ırik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - M esajeri Sehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirlicarni civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civan: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuz başı Eizim taksi: 2323 -

Havuz başı Birlik taksi: 233~ 

OTOBÜSLERİN t l k ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah 
1 ık 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dereden Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiörenden Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. da 7.00 
Cebeci'den As. fabl ra 6.30 

Ak şanı 
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 

As. fabl. dan Cebeci'ye 17.15 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazarı'na - 9.45 

Yenişehir, !stasyoo ve Bakanlıklara 
her saatı beş geçe muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler birer 
saat sonra başlar. 

POSTA SAATLERİ 

Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare postası 13 e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 

Haydarpa§aya Her sabah 8.20, her 
akşam 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perşembe, cu
martesi Toros sürat). 

Samsun hattına : Hcrgün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir), 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.40 
Zonguldak battı : Hergün 15.00 
Kırıkkaleye rayotobüs 16.05 

GÜNLÜK: 
Arabi - 1356 
2 Zilkade 

Rumi -1353 
Birinci kanun 23 

Kız, elini Szobo'nun dudaklarına 
uuttı. Profesör biran içinde bütün 
muzafferiyetini unutarak Bella'nın 
önünde diz çöktü. Bir müddet sonra, 

Muhafız Gücü atlılarının, Muhafız 
,;e'nin başkanlığında pazar günü çok 
nuştık. Yukard;ll.ri ı·esimlerde bu atlı 

alayı Kumandanı B. lsmail Hakkr Tek 
güzel bir atlı yÜrüyüş yaptıklarını yaz
yürüyüşe İ§tİrak edenleri görüyorsunuz 

.~ ..... a.... a~ 
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Demokrasileri bu kadar 
silCJhlanmıya Totaliter 

devletler mecbur etmiştir 

beyan ettikten sonra 3 ikinci kanun
da, arabca olarak, İngiliz radyoları· 
nın yapacakları neşriyatın İtalyada 
dikkatle takib edileceğini ve şayet 
bu neşriyatta tahrik eseri görülecek 
olursa İtalyanın buna mukabelede ku· 
sur etmiyeceğini söyliyor. 
Diğer taraftan Havas ajansına Ro

madan şu telgraf gelmiştir: ''Virgi· 
nio Gayda, aynı gazetede yazdığı ma• 
kalede 3 ikincikanunda ingiliz rad
yolarının yapacakları arabca neşri
yatın İngiltere tarafından İtalyaya 
karşı yapılmağa teşebbüs olunmuş 
bir taarruz mahiyetinde bulunduğu
nu isbata çalışmaktadır. 

İtalyanın mali bakımdan 
İngiltereye nisbeti 

bire on bile değildir EndOstrl ilemlnde İngiltere ve Fransa gibi eski de
mokrasiler, geniş ölçüde silahlanmak 
zaruretinde kalmalarına rağmen zih -
niyet değiştirmiş değildirler. Onlar 
sulhçu devletler kalmakta devam edi -
yarlar. Fakat, zengin oldukları ve sür
atle ve mükemmelen silahlanmak mev
kiinde bulundukları için, bu zamana 
kadar onları tehdid etmiş olan millet
ler, şimdi endişeli feryadlara başlamış
lardır. Bu vaziyeti hesablarına uygun 
bulmuyorlar. Nasxl? İngiltere ve Fran
sa, servetlerinin ellerinden alınmasına 
karşı mr koyacaklar? Totaliter devlet
ler indinde bu kabul edilmez bir du
rumdur. 

Böyle düşünenler fena niyetlerle 
mi hareket ediyorlar? Hayır. B. Virci
niyo Gayda, Ciyornale Ditalya'daki 
son makalesinde fena niyet sahibi 
Fransa ve İngilterenin çürümüş olduk 
larını anlattı; imdi, bu iki devletin ge
nişliği başını döndüren kalkınmasına 
şahid olmaktadır, çünkü silahlanmak 
ancak para ile kabildir, ve mali sahada 
İtalya ile İngiltere arasında - müteva
znm - birle on gibi bir nisbet vardır. 

B. Virciniyo Gayda kendini biraz gü
lünç buluyor; bu yüzden, o zamana ka
dar masayı yumruklamış olan, şimdi 

italyan meslektaşımız ilave ediyor. 
Kendisi alman - italyan - japon blo

kundan daha sulhçu bir blok olamıya
cağmı iddia ve ilan ediyor. (Delili de 
Çin harbıdır, bu notu B. Virciniyo 
Gayda değil, ben ilave ediyorum.) Ve 
italyan meslekta§ımı zilave ediyor; 

"Bununla beraber, üç devlete karşı 
birleşen husumet grupu silahlarını 
rerketmiyor. İki dünyanın resmi beya
natları ve gazetelerin kullandıkları li
san, her gün, genç milletlere, hayatla
rının tehlikede olduğunu ve hakları -
nın daima çiğnendiğini haber veri • 
yor." 

Bu haklar nelerdir? Virciniyo Gay
da bunu size söyliyecektir. Totaliter 
devletler silahlarda müsavata hak sa
hibidirler: 

" j aponyanm ne diye Amerika ka
dar sııanlanmak hakkına sahib olamı • 
yacagının sebebi anlaşılamıyor. Ma
demki japon sahillerinı Amerika top • 
raklarınaan ayıran mesafe amerikan 
sahillerini japon adalarından ayıran 
mesafeye musavidir . ..l;iakat silahıarda 
müsavata muhalefet mülkiyet ve vası
talarda müsavata muhalefettir.,, 

Çünkü B. Virciniyo Gayda endişe
dedır. Japonya bugün fakirdir; Ame
rika zengın imkanlarının üstünde bir 
gayret sarfederek büdcesinin yüzde 47 
sini silahlanmaya tasis etmek suretiy
le Japonya iflasa mahkum olmuşsa da, 
Fransaya çok üstün bir deniz devleti 
manzarasını almıştır. Fakat şu anda, 
Amerika dort ve ıngiltere beş zırhlı 

inşa ederlerken Japonya ancak iki 
:.ıırhlı inşa etmektedir. Bugüne kadar 
dünyaya bir süngü ormaniyle tabak -
küm edeceklerini ilan eden bu baylar 
şimdi süngünün pahalıya mal olduğu 
kanaatindedirler, ve kendilerine yetiş
tiğini görerek telaşa düşüyorlar. Biraz 
geç kalmışlardır. 

Esasen B. Virciniyo Gayda'nm Ja
ponyadan ziyade İtalyayı düşündüğü 
hissediliyor. ltalyanın bıidcesi 20 mil
yara varmıyor. Ne kömür, ne demir, ne 
bakır, ne petrol, ne fosfat, ne potas, ne 
pamuk ne de kauçuğu vardır. Altını 

da yoktur. Endüstrisi kuvvetli değil

dir Amerika ve İngiltere gibi devlerin 
karşısında, maddi bakımdan, İtalyanın 
hesnba katılır yeri yoktur. Halbuki 
onlara müsavi silahlara sahih olmak is
tiyor? Büdcesini ele alırsak, Fransa
run 56 milyarlık büdcesi yanında 20 
milyarlık italyan büdcesinin kıymeti 
nedir? Fransa, silahlanmaya ondan da
ha az para ayırmaktadır, fakat istediği 
takdirde bu sahada onu geçmesi güç 
olmzdı. 

Donanmaya gelince, bu da bir inşa, 
yani para işidir. 

Havacılık sahasında, Fransanın u
zun ve yorucu bir yokuşu tırmanması 
lazımdır. Fakat !ngilterenin yani yo • 
kuşu ne kadar tırmandığını görerek, 
İtalya, l<'ransanın da buna muvaffak 
olacağını hissetmektedir. O zaman, 

Yazan: 
Piyer Dominik 

La Repüblik 'ten 

hatasını ölçerek bağırıyor: 
" Birinci sınıf devletler, zengin ol

sun, fakir olsun, aynı derecede silaha 
malik olmalıdırlar." 

Bu bir şaka mıdır? Hayır, İtalya şa
ka etmiyor. 

Kudreti meydana getiren, mantıki 
bir rejimle, politik ananeler, askeri 
meziyetler, endüstri, ticaret ve para -
dır. B. Gayda bunu bilir. Herkesin ha
diselerin veya komşularının kendisine 
icbar ettiği hayat sigortasına imkan
ları nisbetinde iştirak ettiğini bildiği 

gibi. Bizi, hayat sigortası hususunda 
bu kadar geniş davranmaya mecbur e
den komşularımızdır. Biz, dün silahla
rın tahdidinden başka bir şey istemi
yorduk, bugün de arzumuz budur. Fa
kat aldatılmaya niyetimiz yoktur. Ve 
B. Gayda bizi aldatmak istiyor giıbi 
görünmektedir. 

İtalyanın bu zihniyete sahih olma
sı, süngü ve top adedinin bir milletin 

büyüklüğünü vilcude getirdiği kanaa • 
tinde bulunması, ne yazık 1 Ona karşı 

şu hakikat ayaktadır: Toplar ve sün

güler, miletlere ancak sulh içinde her 

sahada ihtira ve tatbikat kabiliyetle • 

rini inkişaf ettirmek müsaadesini - o
da bir dereceye kadar - vermeye yarar. 
İtalya bundan mahrum degildir. 

B. Virciniyo Gayda'nm bu tezi va
tandaşlarına izah etmesini isterdik. 

Fakat buna cesaret edemiyecektir. 
Halbuki bu satırları, okumak, İtalya • 
nm üstünlüğü fikri iliklerine kadar iş

lemiş olan italyanlar için faydasız ol -
mazdı. Bu suretle anlamış olurlardı 

ki, Fransa, tıpkı İngiltere gibi, daha 
az mali vasıtalarla, fakat aynı azimle, 
silahlanmaya karar vermiştir, öylesi -
ne ki, kendisine hücum etmek istiyen· 
ler ölüm tehlikesine maruz bulunsun
lar. 

Fransa 
İngiliz - İtalyan radyo 

mücadeleı;i 

Le Temps gazetesinin Roma mu
habiri yazıyor: 

Giornale d'İtalia, arabca olarak ya

kında başlıyacak olan ingiliz radyo 
neşriyatını, ilk önce şu suali sorarak, 
tefsir ediyor: "Filistin arablarına 

İngiltere aleyhinde hitab eden radyo 
neşriyatı var mıdır?,, Bu suale kati 
bir "hayır" cevabı veren italyan ga· 
zetesi, geçen temmuzda intişar eden 
Peel raporunun 94 üncü sayfasında 
3 üncü fıkrayı, Bay Eden'in dikkati
ne arzederek Filistindeki karışıklık
lardan İtalyayı mesul tutmanın bir 
hata olduğunu ileri sürüyor. 

United Press'in Avrupa direktö
rü tarafından Kudüs'e gönderilen bir 
telgrafa istinad eden Roma gazetesi, 
Filistin arablarının İtalyadan hiç bir 
yardım görmemiş olduklarının bu 
telgrafta da bildirilmekte olduğunu 

Dünya yapıcılık endüstrisinin 
vaziyeti 

Milletler Cemiyetinin neşrettiği 
son risaleye göre, dünya yapıcılık 

endüstrisi 1937 senesinin ilk on ayı 
zarfında, - 1936 senesinin aynı ayları 
inşaatına nisbetle hafif bir yükselme 
göstermekle beraber - muhtelif mem· 
leketlerde mütevazin ol.nıyan fark
lar arzetmiştir. Mesela !sviçrede ve· 
rilen inşaat ruhsatiyelerine bakılırsa 
birdenbire bir misle yakın bir yükse· 
liş kaydedilmek lazımdır. Eski sevi· 
yesi oldukça aşağı olan Kanada ve es· 
ki seviyesi oldukça yüksek olan Fin
landiya yapıcılık endüstrilerinde % 
60 nisbetinde bir yükseliş görülmüş
tür. Arjantin ile Kolombiyada % 30, 
Hollanda ile Yeni Zelandiyada % 18, 
Amerikada % 14 tezayüd müşahede 
edilmiştir. Bunlar meskenlere aiddir. 
Amerikada ticaret ve endüstri bina
ları inşaatındaki yükseliş nisbeti % 
50 dir. İngiltere, Fransa, İsveç, Belçi
ka, Almanya ve Polonyada ise % 6 
dan % 27 ye kadar sukut vardır. 

Almanya 
Almanya'nın silahlanma 

masrafları 

La Republique gazetesinden: Al· 
manyada çıkarılan Ekonomik Ar~ 
tırmalar adındaki b,aftahk mecmua• 
nın son nüshasında "kışla, tayyare li· 
manı, müstahkem mevki gibi devamlı 
inşalara" hükümet tarafından konu-

lanlar da dahil olduğu halde Alman
yada vazolunan sermayeler hakkında· 
ki tahminlerini neşretmektedir. 

Bu mecmuayı çıkaran enstitüye 
göre Almanya teslihatına harcadığı 
paralar 1933 de 5,1, 1934 de 8,3, 1935 
de 11,2 ve 1936 da 13,8 milyar mark
tır. 

Bir genç otobüs 
altında öldü 

17 yaşında bir genç otobüs altında 
kalarak ölmüştür. Vaka, Hamamönü 
ile Cebeci arasında Kasablar durağı 

denen yerde olmuştur. 
Şoför Nuri oğlu Hamidin idare et· 

tiği 19 numaralı uray otobüsü Hamam 
önünden Cebeciye doğru gitmekte i · 
ken Kasablar durağı mevkiine geldiği 

sırada karşı tarafa geçmek istiyen Ali 

oğlu Hasana kuvvetle çarpmış, genç 
çocuk aldığı yaranın acrsile kendisini 
kaybetmiştir. 

Hasan derhal hastaneye kaldırıla
rak tedavisine girişilmişse de yapılan 
acil tedbirler fayda vermemiş ve genç 
ölmüştür. 

icra dairelerinin 

islahı ıçın 

Adliye bakanlığı tarafından icra da· 
irelerinin ıslahı için İsviçreden getir
tilecek olan mtitehasısla muhabere e
dilmektedir. Bakanlık bu mütehassıaı 
en kısa bir zamanda getirtecektir. 
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RUZVEL T DİYOR Kİ: 

ULH! 
Demokrat devletler elinde 

daha emin haldedir 
(Başı 1. inci sayfada) 

ketler ile sulh halinde yaşa -
maktır. Biz, bu yolda daha faz-
la da ileri gitmiş bulunuyoruz. Biz, 
enternasyonal anlaşmızlıklara da sulh 
perver müzakere ve uzlaşma usulleri -
ni ilk defa ileri sürenler arasında yer 
almış bir hükümetiz. Askeri kuvvetle
rin ve silahların azaltılması için de 
cok mücadele ettik. Fakat medeniye -
tin hakiki muvazenesinin cidden tehli
kede bulunduğu dünyanın bu günkü 
şiddetli gerginliği, karışıklığı içinde, 
muntazam bir hayatın yegane esasları
nı teşkil eden anlaşmazlıkların sulh -
perver bir tarzda halli prensiplerine 
sadık kalabilmek için dahilde, hariç • 
te, enternasyonal sahada sulh yolun
da mücadele eden her milletin olduk
ça kuvvetli bulunması, bu gün bir va
zifedir. Diğerlerinin hukukuna riayet 
etmek ve kendi hukukumuza da riayet 
ettirmek azmi ile, şahsi müdafaamız -
da kuvvetli olarak bulunmamız lazım 
gelmektedir. 

Bu gün dünyada, muahedelerin lafız 
ve manalarından inhiraf yolunda bir 
temayül vardır. Biz ,mazide olduğu 
gibi şimdi de muahedelerden doğan 
kendi taahhüdlerimize riayet etmeğe 
azmetmiş bulunuyoruz. Fakat, diğer· 
leri tarafından mukabele olarak aynı 
muamele ile karşılaşacağımızdan emin 
değiliz. Muahede tcahhüdlerine bu ri
ayetsizlik, hükümetlerde demokratik 
ve temsili şekillerden uzaklaşılması 
satıh cereyanını takib eder gibi gö· 
zükmektedir. Enternasyonal anlaşma
lar yolu ile dünya sulhunun, demok
ratik ve temsili htikümetler elinde da
ha emin bir halde bulunduğu söylene· 
bilir. Başka kelimelerle fikrimi anla
taymı: Sulh, demokrasiyi atan ve ya· 
hud demokrasiyi hiç tanımamış olan 
milletler tarafından bu gibi milletler 
içinde daha çok vaka ve daha çok va· 
bim surette tehdit edilmektedir. 

Burad satıh cereyanı tabirini kul
landım. Çünkü, medeni insanın, kendi 
bükümetine aamiaıi aur~tte iştiraki i· 
çin gittikçe daha fazla ısrar etmekte 
olduğuna bundan böyle daha ziyade 
ısrar eyliyeceğine daima inanıyorum. 

Amerika Birleşik devletleri halkı, 
bugün demokrasiden b1ha~e.r olan 
memleketlerde, demokrasının, onu· 
müzdeki seneler içinde, yeniden tees 
süs edecğinc inanmaktadır. insaniye· 
tin müstakbel sulh hayatı bu ümidde· 
dir. 

Dahili politika meseleleri 
B. Ruzvelt, bundan .sonra dahili po· 

litika meselelerine geçerek: yevmiyele
rin fazlalaştmlması ve sermaye ile işçi 
arasında bir işbirliğinin tesis edilmesi 
suretiyle kütlelerin satın alma kabili -
yetlerinin arttırılmasını teklif eylemiş 
ve kongreden, iş saatlerini tahdid eden, 
asgari yevmiyeleri tesbit eyliyen ve 
fazla ziraat mahsulünün kontrolunu te· 
min eden kanunları tasvib etmesini ta -
leb etmiştir. B. Ruzvelt, büdceye de te· 
mas ederek, 1939 büdcesinin de açığı o· 
lacağını, fakat bu açığın 1938 açığın -
dan daha az tecelli eyliyeceğini bildir • 
miş, yoksuzlara yardım siyasetinde de· 
vam edeceğini ve yedi milyar kadar tu
tan idare masraflarından tasarruf yapı· 
lacağını haber vermiş ve vergi tarhı sis
teminde değişiklikler yapılmakla be -
raber vergilerin umumi miktarının 1938 
mıktarmda idame ettirileceğini kay
deylemiştir. 

B. Ruzvelt, hükümetle sermaye ara
sında çıkan anlaşmazlık hakkında kon· 
greye hususi bir mesaj göndereceğini 
bildirmekle beraber, bu bahiste demiş
tir ki: 

- Sermaye esastır. Sermayenin ge· 
liri de esastır. Fakat sermayenin fena 
istimal olunmasına ve yahud bu istima· 
lin hotbin bir şekilde durdurulmasına 
bir nihayet vermek lazımdır. Aksi tak -
dirde kapitalist sistemi, kendi kendisi
ni boğacaktır. 

B. Ruzvelt, bilahare, sosyal mesu • 
liyetlerini kabul etmekten imtina eden 
bazı büyük sermayedarlara hücum ede· 
rek bunlar cemiyetin verdiği meyvala
rı parasını vermeden yemektedirler, de
miştir. 

B. Ruzvelt, nihayet, işçi meseleleri
ni tetkik ederek aşağı gündeliklerin 
derhal yükseltilmesini taleb eylemiş ve 
sermaye ile işçiler arasında işbirliği ya
pılması lüzumunu tebarüz ettirdikten 
sonra demiştir ki-

- Hiç bir hükümet bu işbirliğini 
kuvvetle ve zorla vücudc getiremez. Fa
kat endüstride, ziraatte umumiyetle iş 
sahalarında tatbik olunan demokratik 
usullere imam bulunanların cümlesinin 
vazifesi, millet vekilleri tarafından tas· 
vib olunan hükümet programı etrafın-

da, hükümetle işbirliği yapmak bükü • 
mete yardım etmektir. Ben halla terk
etmek niyetinde değilim ve eminim ki 
kongre de aynı fikirdedir. 

Ruzvelı' in sözleri l ngilt.ere• de 
nasıl karşıl.andı 

Londra, 3 (A.A.) - Royter bildi· 
riyor: B. Ruzveltin beyanatındaki ifa
de ve esas fikirler, ingiliz sellhiyettar 
mahafilinde çok iyi karşrlanrruştır. B. 
Ruzveltin demokrasi hakkındaki ümid 
verici beyanatı, bilhassa yerinde telik
ki olunmaktadır. 

Gerek bunlara gereg bittabi muahe
delerden doğan taahhütleı • hakkında
ki sözlere tamamiyle iştirak edilmekte
dir. Bu keyfiyet, sıkı işbirliğine ve fi • 
kir ve haber teatisine ilave edilecek o
lursa, müstakil fakat muvazi hattı ha
reketler takibini kolaylaştıracaktır. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Nevyork 
Tymis gazetesi Alaskarun ilk hava üs
sünün kuvvetli bir ihtimalle pek yakın
da teçhiz edileceğini bildirmektedir. 

Başka bir üs de Sitka'da kurulacak
tır. Burada iki aydanberi hareket .saba
lan geniş oln altı keşif tayyaresinden 
mürekkep bir filo bulunmaktadır. 

Aynı gazete, Kadiak adasında Baic 
des Dames koyunu da ihtiva etmek ü -
zere geçenlerde deniz bakanlığ ıtarafın
dan satın alınan arazide ileride bir ha -
va üssü daha tesis edileceğini haber ver
mekte ve Aleoute adalarında bir kaç 
hava üssü kurulması ihtimali mevcud 
olduğunu ilave eylemektedir. 

Ameril&a hemen 300.000 
a.'fker çıkarabilir 

Vaşington, 3 (A.A.) - Harbiye 
müsteşarı albay Johnson tarafından 
"Coast artillery Jurnal" gazetesine ya
zılan bir makalede şöyle denilmekte
dir: 

"Muhasemat yann başladığı tak
dirde Amerika hemen 300.000 kişi, o • 
tuz gün sonra da bir milyon 230.000 ki
şi çıkarabilir. 1917 de 300.000 kişi si • 
lalı altına alınmış ise de dört ay sonra 
ancak 551.000 kiti teçhis edilebilm&f 
idi.'. 

lstanbul borsası 
3 - 1- 1938 

PARALAR 
ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 624.- 629.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 99.- 106.-
Bele;. Frangı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.50 
İl. frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 18.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pengö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron ts. 30.- 32.-
Altın 1oso.- 1082.-
Banknot 269.- 270.-

ÇEKLER 
AÇILI~ KAPANIŞ 

Londra 625.50 o .. :ı.-
Nevyork 0.7997 0.8004 
Faris 23.5475 23.5675 
Milano 15.2022 I5.2144 
Briıksel 4.7136 4.7175 
Ati na . 87.37 87.44 
Cenevre 3.45154 3.4592 
Sof ya 63.9480 64.-
AmsterdalT' 1.4363 1.4375 
Prag 22.7650 22.7792 
Viyana 4.2256 4.2288 
Madrid 13.7490 13.76 
Berlin 1.9864 1.9880 
Varışova 4.2160 4.2192 
Budapeşte 4.0160 4.0192 
Bükreı 106.975 106.88 
Belgrad 34.4925 34.52 
Yokohama 2.7465 2.7487 
Moskova 23.6225 23.6025 
Stokholm 3.1013 3.1037 

ESHAM VE TAHViLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

.1933 türk borcu ı 18.50 18.45 
(Vadeli) 

I 18.35 18.35 
(Peıin) 

II 18.40 18.40 
" 

" " " 
" " Ill 

1918 dahili iıtikraıı 
Sıvaa - Erzurum il 

hattı ls. ~~ 
Ha:ıne bonosu 

% 5 faizli 
Anadolu demlryolları 

1 ve il 
Anadolu demiryolları 

% 60 
Mümessil 

Arılan ı;imento 

(Pe;ıin) 
18.40 18.40 
96.75 96.75 
95.- 95.-
95.- 95.-
95.- 95.-

71.50 71.-

40.35 40.35 
(Vadeli) 

25.35 25.35 
(Vadeli) 

40.20 40.20 
(Vadeli) 

9.50 9.45 

Filistin • • 
ıçın 

Leh yahudilerinin 
bir istekleri 

Varşova, 3 (A.A.) - Pat Ajansı 

bildiriyor: Siyonist teşekküllerde 

toplanmış olan Lehistan yahudileri 
ingiliz Başvekili B. Çemberlayna bir 
telgraf çekerek, Filistinde yahudileri 

ekalliyet telakki eden bir statünün 
nazarı itibare alınması imkanı müna
sebetiyle duydukları derin teessürü 
bildirmişlerdir. 

Telgrafta deniliyor ki: 
Üç buçuk milyon Leh yahudisi, 

yahudi milletini kendi cetlerine aid 
olan ve halen bunların torunlarının 

gayreti ile iymar edilmiş olan bir 
memlekette ekalliyet olmağa mahkum 
eden bu planı asla tasvib etmezler. 

Telgrafta, Filistinde yahudi dev
letinin tahakkuku için İngilterenin 
işbirliği ümidi gösterilmektedir. 

Noel günü Amerikada 

298 kişi öldü 
Nevyork, 3 (A.A.) -Amerikada no

el dolayısiyle vukua gelen kazalarda 

en az 298 kişi telef olmuştur. 200 kişi
nin ölümüne buz tutmuş yollardaki vi
rajlarda kayan otomobiller sebebiyet 
vermiştir. Diğer ölümlere avcılık ka
zaları, boğulmalar, yangınlar ve kış 
sporları kazaları sebebiyet vermiştir. 

Bir otomobil uçuruma 

yuvarlandı 
Milano, 3 (A.A.) - Cenubi Tirolda 

kayakçıları dağa götüren bir otomobil 
70 metre derinlikteki bir uçuruma yu
varlanmış. ve uçurumun dibinde ak· 
makta olan dereye batmıştır. İçinde 
bulunanlardan üçü ölmüş, diğer üçü a
ğır ıurctte yaralanmış ve 11 kişi de ha· 
fH yaralarla kurtulmuftur. 

Küçük Dış Haberler 1 

X Londra - Uzun senelerden beri 
dominyonlar müsteşarlığını yapmakta 
olan Sir Davis 64 yaşında ölmüştür. 

X Atina - Pek yakında Prenses 
Fredrik ile evlenme töreni yapılacak o
lan veliaht Prens Paul, Atina'ya dön -
müştür. 

X Berlin - Japon halkı mümessili, 
Baron Okura yılbaşı tatili geçirmek ü
zere İtalya'ya gitmiştir. 

X Paris - B. Delbos ile Sovyetler
birlifi büyük elçisi, Fransa-Sovyetler 
birliği ticaret anlaşmasını 1938 senesi 
nihayetine kadar temdit eden bir pro -
tokolu dün akşam imzalamışlardır. 

X Varşova - Gripten rahatsızlığı 

dolayısiyle yılbaşı kabulünü yapama
mış olan Polonya cumhur reisi iyileş -
miştir. Yarın öğle üzeri Varşovaya ge
lecektir. 

\,. 

ANKARA 
Boraaıı 

Günlük fiyat cedveli 
3 - 1- 1938 

Azami Asgari Vas;ıti 

Yumuşak buğday 4.69 4.00 4.41 
Sert .. 4.95 3.80 4.32 
Mahlut 

" 
4.00 3.88 3.95 

Sün ter 4.55 4.55 4.5S 
Cavdar 3.00 3.00 3.00 
Arpa 2.90 2.80 2.86 
Nohut 6.00 4.50 5.40 
Yulaf 4.00 4.000 4.00 
Mısır 3.50 3.50 3.50 
Mercimek 4.00 4.00 4.00 
Bulgur 6.00 5.00 5.70 
Fasulye 7.01 7.01 7.01 
Tiftik 90 kr. 90 kr. 90 kr. 

Ankara piyasasında mühim bazı 
maddelerin vasati perakende fiatları: 

VAHlDl KIYASI 
ve METAIN 

lSMt KALiTE KUR Uf 

Ekmek 
Francala 
Koyun eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Balık 

" Koyun baıı 

Birinci Kilo -. " Kilosu 

" 
" Torik. Adet 

Kefal. 
" Adet 

-
10 
14 
40 
30 
35 
55 
75 
10 

... 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçük ilanlardan
Bir defa için 30 kuru;ı 
İki defa için 50 kuruı 
Oç defa için 70 kuruı " 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 

Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
ne;ıredilecek bir ilin için 140 kuruş 

alınacaktır. 1 
Bir kolaylılt olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boşluklar müstes

na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 

Dört satırdan fazla her satır için ay- ·ı 
nca 10 kuruş alınır. ...................................................... 

Kiralık : 

Kiralık ucuz daire - 5 oda 1 hol 2 

hela, mutfak ve banyolu daire 45 lira

ya Maltepe İmalatı harbiye evleri civa

n bakkal Rasime müracaat. 1-18 

Kiralık oda - Mobilyeli, kalori

ferli güzel bir oda kiralıktır. Yenişehir 

Atatürk Bulvarı Ali Nazmi apartımam 
daire 11. 3-7269 

Kiralık oda - Möbleli konforlu 

müstakil bir oda (teshin ve hizmet da
hil) kiralıktır. Çocuk sarayı caddesi 33 

daire 7 Tel. 2315 1-66 

Kiralık daire - Yenişehirde Suna 
caddesi 40 No. B. Ferit apartımanında 

3 çer oda birer holden ibaret iki daire 
kiralıktır. Fiat 40 ve 45 liradır. Tele-

fon: 1369 1-76 

Büyük oda - Merkezi teshin, ya

kınlık. Karaoğlan merkez apartımanı 

1 ci daire. Apartman karşısındaki ga-

zeteciden sual. 1-78 

Sabbk : 

nası arkasında Çıkrıkçılar yokuıunda 
bir arsa acele satılıktır. İstanbul Bey
oğlu Nevizade sokak. No. 28 de JUıdJe 
müracaat. 1-7t 

Acele aatrlılt eczane - Ceyba.nda 
29 senelik kıdemli ve tanılmış vatan 

eczanesi sahibinin ahvali aıhiyesindeıı 
dolayı satılıktır Almak için eahibl Ali 
Rıza Atasağuna müracaat. 3-7256 

Satı Irk arsalar - Yeni şehir ·Karan• 
fil sokak 400 M2 Konur ıokak 

373 M:: Telefon: 1538 3-7295 

.Aranıyor : 

Mürebbiye ve muhabere için bayan• 

Iar aranıyor - Almanca ve fransızcayı 
iyi bilen bir mürebbiye ile bir bayan is

teniyor. P. K. 1020 ye müracaat edil-
mesi. 1-63 

l\lütcf errik 

Terceıne - Her lisanda, muhabe • 
re, terceme, eski ve yeni yazıların ko~ 

yesi teksiri muhasebe tanzim ve kont
rol ederiz. ;. kuruşluk pul ile Ankara 

Posta Kutusu 25 müracaat. 3-7290 

Dans dersi - Diplomalı bir profe
sör bayan, beden terbiyesi (kültür fi
zik) ve modern dans derselri vermekte

dir. Ders toplu, hususi olduğu gibi aile 
nezdinde de kab:.ıl olunur. Yenişehir 

posta kutusu 1046 1-38 

Ders ve oda - Fransada münhası
ran fransızca tahsili yapmış bir genç 
ders veriyor, aile içinde veya dışında 

kiralık bir oda istiyor (oda mukabilin· 

de de ders veriyor) Ulus B. B. rumuzu• 
na müracaat. 1-77 

Kayıp - Yılbaşı gecesi saat ikide 

çakmak şeklinde N. R. S. markalı si-
yah deri kaplı bir pudralık kaybol-

muştur. Ulus (R) rumuzuna getireni 
Satılık araa - Ankarada Adliye bi- mUkafat verilecektir. 1-6.5 
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Hademe gömleği alınacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües
ıeaeıi Sabn alma Komiıyonu Reiıliğin
den: 

Şartname ve numunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanunt vesika 
ve teminatlariyle belli gün ve saatta 
komisyonda bulunmaları. 

istida ve birer hal tercümesi ile umum lerle evrakı (4) lira mukabilinde An
talya Nafıa MildUrlUğünden alabilir-

1 - Müesseseye muhammen bede
li 1440 lira olan doktor, mustahzır, ha
deme gömlekleri 12-1-1938 çarşamba 
günü saat 11 de açık eksiltme suretiy
le pazarlığa konulmuştur. 

İskilip Belediye Bnşknnhğmdanı' 

Nefsi İskilip on bin nüfusu müte
caviz bir kasabadtr. Mülhakatiyle be· 
raber yetmiş bin nüfusa maliktir. Ev· 
velce mevcud olan eczane eczacının 

askere gitmesi dolayısiyle kfunilen 

kapanmıştır. 

. Güriırok ve inhisarlar B. müdürlüğe müracaatları 
2 - Eksiltmeye iştirak etmek iıti

yenlerin yüzde 7,5 üzerinden teminat 
akçesinin hudud sahiller sıhhat u
mum müdürlüğü veznesine yatırma
ları lazımdtr. 

•• .J' • • • (4721) 1-6 ler. 

(4581) 3~7076 Elektrikli i kele vinci alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün -

den: 
1 - İdaremizin Paşabahçe müskirat 

fabrikası için şartnamesi mucibince 1 
adet bir tonluk seyyar elektrikli iske· 
le vinci pazarlık usuliyle satın alma -
caktır. 

Boyınd1rlık BokonhOı 

Betonarme köprü in§aatı 
eksiltme ilanı 

Fabrikalar ihtiyacı için: 350 
ton kurşun satın alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Ticaret Kaleminden 

İsteklilerin 28. 2KAnun 938 tarihli 
cuma günü saat 14 de yiizde on beş 
teminatlariyle birlikte Ankarada As
keri Fabrikalar Ticaret kalemine gel
meleri. 

3 - Eksiltme 28-1-938 tarihinde 
- cuma • günü saat 15 de Antalya vi
layeti defterdarlığında eksiltme ko
misyon unca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy
le ve vahidi fiat üzerinden yapılacak

tır. 

3 - Taliplerin ticaret odasında ka
yıtlı olmaları ve bu gibi iş üzerine mu 
amele yaptıklarını tevsik etmeleri la
zımdır. 

Belediyenin bir eczahane binası 
mevcud olup eczactya bilaicar veril· 
mektedir. Eczacıya belediye meclisi 
karariyle ayda yirmi beş lira maktuen 
yardım akÇesi verilmesi kabul edil
miştir. Müsait şeraitle eczane açtlacak 
yer arayan aczactlar için bu fırsattan 

istifade etmek istiyenlerin miiracaat 
etmeleri ilan olunur. (4742) 3-7281 

Nafıa Vekaletinden : 
4- Şartname her gUn müessese baş 

katibliğindetı meccani temin edilebi • 
lir. ( 4671) · 3-7235 lI - Montajı da dahil bütün tefer • 

rüatile vincin muhammen bedeli aif 
İstanbul "8000,, lira ve muvakkat te· 
minatı "60Q,, liradır. 

III - Eksiltme 18/1/938 tarihine 
rastlayan salı günü saat 15 te Kaba· 
t~şta levazım ve mlibayaat şubesinde
kı alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Maraş villyeti dahilinde Ma
raş - Eloğlu ve Maraş • Kayseri yol
ları üzerindeki Aksu, Alikaya. Suça· 
tı ve Tekir köprülerinin betonarme 
olarak inşaatı kapalı zarf usulile mü
nakasaya çıkarılmışttr. 

Şartname : Her gün saat 13,30 dan 
15,30 a kadar Ankarada Ticaret kale
minden, İstanbulda : Fındtklıda As
keri Fabrikalar Yollama müdürlü-

5 - Eksiltmeye girebilmek iç.in 
isteklilerin 4939 lira 6 kuruş muvak
kat teminat vermeleri bundan başka 

aşağtdaki vesikaları haiz olup getir
meleri lazımdır. Nafıa Vekaletinden 
ahnmış yapı işlerine ait en az 25000 
liralık iş yapttğını gösterir müteah
hitlik vesikası ve yaptığı işlere ait 

Zahma ve tartı kayı~ı alınacak 

Jandar~a Genel Komütanlığı An· 
kara Satın alma Komisyonundan: 

Bu dört köpriinün yen! keşif be
deli (217 500) liradır. 

ğünden parasız alınabilir. ( 4740) 
Hava seferleri tadil t•clilecck 

Hava Yolları Devlet ı,ıetme ldıırc
ıinden: 

IV - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

2 - Eksiltme 17-1-938 tarihine 
miisadif pazartesi giinü saat (16) da 
Nafıa vekaletinde şose ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasın
da yapdacaktu. 

3-7284 
bonservis ve ticaret odası vesikası. 

· 6 - Talipler teklif mektuplarını 
eksiltmenin yapılacağı saatten laakal 
bir saat evel komisyona getirip mak
buz mukabili tevdi etmeleri şarttır. Gümriik Bölük Karakolu 

yaptırılacak 
7 - Hariçten posta ile gönderile

Mardin Vilayeti Nafıa Müdürlü - cek teklif mektupları saat 15 e kadar 

1 - Bir kilosuna dört lira kıymet 
takdir edilen vasıflarına uygun (132) 
kilo zahma ve (36) kilo tartI kaytşı 

11. 1. 938 salı günü saat onda pazar
lıkla satm ahnacaktır. 

25-12-937 tarihinden itibaren 1938 
senesi mart sonuna kadar Ankara - İs
tanbul ve İstanbul - Ankara hava SC• 

{erlerimizin tatil edileceği ilan olu· 

V - Eksiltmeye ifitirak etmek isti -
yen firmalar fenni mufassal teklif 
mektup ve kataloglarını, kaldırma, in
dirme ve fren tertibatını açık olarak 
gösteren resimlerini, kataloglarını bi
rinci sınıf bir firma olduklarını gös
terir evrakı e~siltme gününden en az 
1 gün evetine kadar inhisarlar umum 
müdürlüğü müskirat fabrikalar şube -
•ine vermeleri ve münakasaya iştirak 
edebilmek için de tekliflerinin kabu· 
lünü mutazammın vesika almaları la. 
zımdır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bu
na miiteferri diğer evrak (1088) ku· 
ruş mukabilinde şose ve köprüler re
isliğinden alınabilir. 

ğünden : kabul edilir. Postalarda vuku bula-

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek isteyenlerin elli yedi lira ~"ksan 
ku~uşluk teminat makbuzu ile belli 

nur. (4729) 3-7266 

4 - Eksiltmeye girm~k iıtiyen

lerin (12 125) liralık muvakkat te
minat vermeleri ve bu gibi işleri ya

pabileceklerine dair vekaletimizden 
verilmiş müteahhitlik vesikasile Ti-

1 - Eksiltmeye konulan f · Nu
saybinde Mar Yakup mevkii:ıde ye
niden yapılacak gümrük h?'.li~k ka

cak gecikmeler ve sairedcn bir meı;u- gün ve saatta komisyona baş vurma-
liyet kabul edilmez. (5) 1-70 ları. (4645) 3-7132 . Elbise yaptırılacak 

rakolu. 
2 - Keşif bedeli (24854) lira (23) 

Ankara Hukuk Fakültesinden ı 
• Leyli talebe için 150 - 165 takım İlôç ahnacak 

kuru9tur. 
VI - İsteklilerin pazarlık için ta

yin edilen gün ve saatte - V - inci 
maddede yazılı vesika ve % 7 ,S güven· 
me paralarile birlikte yukarıda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

caret odasına kaY,Itlı olduklarına dair 

vesaik ibraz etmeleri laztmdır. 

3 _ Bu işe aid şartname ve evrak Çanakkale Vilayeti Daimi Encüme 
ninden: 

şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 

Muhammen Muvakkat 

Lisan bilen memur alınflcak · 
O. O. Yolları Satın Alma Komisyo-

nundan: · 

elbise yaptmlacaktır. Muhammen be
del 4950 lira ve muvakkat teminat 
371 lira 25 kuruştur. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün ve mü
nakaaaya girmek için 21-1-938 cuma 
günü saat 15,30 da fakülteye miira· 

İsteklilerin teklif mektuplarım 

,(8358/4698) 3-7228 

l\liiskirat satı§ depoı;u 
yaptırılacak 

~kinci maddede yaztlı saattan bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde· vermeleri muk· 
tazidir. Postada olacak gecikmeler 

bedeli teminat 
C - Bayındırlık ifleri genel şart- Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

namesi 
D - Kefif, tahlil ve silsilei fiat 

cetvelleri Mualice Laboratu-
var. ve ameliyat-

Devlet demiryolları idaresi için Al'\
lcarada istihdam edilmek üzere türkçe
den almancaya ve almancadan türkçeye 
iyi tercüme yapacak memur alınacak
tır. Bu memurlara tahsil derecesine 
göre iicret verilecektir. Taliplerin ve
sikalatiyle birlikte devlet demiryolla
rı zat işleri müdürlüğüne müracaat et
meleri ilan olunur. (4716) 3-7262 

caatları. (7) 1-72 

Ankara Ticaret ''c Sana)i 
Oda ı Riyasetinden 

Ankara inhisarlar Baş Müdürlü -
iündcn: 

kabul edilmez. (4710) 3-7285 

· Ankara Belediyesi 
Parke yol yaptırılacak 

Adana Belediye Riyaıetinden : 

E • Proje hane 2000 00 
İstiyenler b.ı fB.rt:ıamel,. .: Mar-

150 00 

din nafta dairesinde görebil:rler. 1 - Çanakkale memleket hastaha
nesinin Eczane, ameliyathane, ve la
boratuvarı için lüzumu olan yukarda 

muhammen bedeli yazılı mualice alat 
ve edevatın açık eksiltmesine tayin 
olunan gün ve saatte istekli çıkma-

.. . 
·. Defterdarhk .... 

• Ticaret ve sanayi odaları kanunu
nun üçüncü maddesine tevfikan oda
da mukayyet her sınıf tacir ve mil· 

esaesatın her sene ücreti kaydiyeyi 
tesviye ederek tecdidi kayıt muame· 

lesini ifa ettirmeleri mecburidir. 

1 - Baş müdürlüğümüz binası bah· 
;esine yaptırılacak müskirat satış de
posunun (5596) lira 10 kuruftan ibaret 
lıte~if verakasına göre inşası resim, 
plan, fenni ve idari şartnameleri veç· 
tıile açık eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Açık eksiltme ve ihale 17-1-938 
tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
Bankalar caddesinde inhisarlar baş 
müdürlüğü binasında mül'eşekkil ko
misyonda icra edilecektir. 

1 - Divan yolunun asfalt dörtyol 
ağzından - yazlık sinema önilne kadar 
olan ktsmmm parkeye tahvil in~aatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bedeli keşfi (7745,56) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (580,54) 

liradır. 

4 - 20 birinci kanun 937 t<•rihin 
den itibaren yirmi gün mü !detle ka
palı zarf usuliyle ekıiltmeye çıkarıl
mış olan bu işin ihalesi 10 ikincika · 
nun 938 pazartesi günü s: 12 d<! 
Mardin nafıa dairesinde tonl?.ı.acak 

olan komisyonu mahsus marifl tiyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebil~ek için 
isteklilerin 1864 lira teminat ak~esi
ni vermesi vto 1 temmuz 937 tilrih ve 

dığından 10-1-938 tarihine rastlayan 
pazartesi günü saat 15 de ihalesi ya
pılmak üzere 31-12-937 tarihinden i

tibaren 10 gün müddetle temdit edil-

Dosyı •11111, Dosyı 1111, mlSI 

e muıamb lerıi yıptınlacak 

Tecdidi kayıt muamelesine 1·1·938 
tarihinden itibaren başlanmış oldu
ğundan alakadarların müddeti kanu
niyesi zarfında odaya müracaatla üc· 
reti kaydiyeyi tesviye ederek tecdi
di kayıt muamelesini ifa ettirmeleri 

3 - Talihlerin tayin edilen gün ve 
teren resmi vesikalariyle ve bedeli 

saatte fenni ehliyet ve liyakatlannı gös· 
ınuhammenin yüzde yedi buçuğu olan 
419 lira 70 kuruş ilk teminat paralariy
le birlikte komisyona müracaatları la
zımdır. 

4 - Yapdacak inşaatın keşif varaka
ıı, resim, pHin ve şartnameleri her gün 
aatıt tubemizde görlilebileceği ilin o-
lunur. (4719) 3 - 7264 

A Levazım AmirliOi 

pamuk ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

:Alma Komisyonundan : 

1 - Ordu hastaneleri için 30 ton 
pamuğun kapalı zarfla eksiltmesinde 
verilen fiat vekaletçe pahalı görüldü
ğünden 6 - 2. k!n. - 1938 saat 15 de Top
hanede İstanbul Lv. Amirliği Satınal
ma komisyonunda pazarlıkla eksilme· 
ıi yapılacaktır. 

'2 - Muhammen bedeli 10050 lira ilk 
teminatı 753 lira 75 kuruştur. ıirtname 
ve nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin belli saatte komisyona gel· 
meleri. (4770) 1-55 

126000 kilo pirinç alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satın Al
ma Komisyonundan: 

ı - Ankara garnizon birlik ve mil
eıseseleri için 126.000 kilo pirincin 
kapalı zarfla eksıltmesi 10. 2.Kan. 938 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.160 lira 
ilk teminatı 1512 liradır. Şartname ve 
numunesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin belli saatte komisyonda 
bulunmaları. (4582) 3-7077 

38000 kilo nolınt alınacak 

Ankarn Levazım Amirliği Satm 
:Alma Komisyonundan : 

4 - İhalesi 1938 a~nesi tubatın 
3 Uncil perşembe gUnil saat onbeşde 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Proje ve şartnameler fen mü
dürlüğündedir. İsteyenler oradan 
dört kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale tarihinden 
bir hafta evveline kadar Belediye en
cümenine müracaatla bu işin ehli ol
duklarına dair ehliyet vesikası alma
ları lazımdır. 

7 - Teklif mektuplarının 3-2-938 
perşembe günü saat 12 ye kadar ka-
bul olunacağı ilan olunur. 3-7085 

Hindi, ördek, koyun ve 
deri ~atılacaktır 

Ankara Belediyesinden : 

Başı bo olarak yakalanan beş 

hindi, bir koyun, bir kuzu, bir ördek 
ile mezbaha direktörlüğüne ait üç 
koyun ve dört keçi derisi satılacaktır. 
İsteklilerin 7-1-938 cuma günü saat 
tam sekizde mezbaha civarında hay
van t;azar.11tfaki memurumuza müra-
caatları. (9) 1-74 

Satılık eşya 

Ankara Belediyesinden : 

Belediyeye ait 56 kalem eski etya 
18-1-938 tarihinde açık artırma ile ıa
tılacaktır. İsteklilerin o gün ve saat 
onda itfaiye arkasındaki levaztm an-
barmda bulun~aları. (8) 1-73 

Askeri Fabrikalar 

154· kalem makkap, rayba, 
erkek ve saire 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 
lüğünden : 

Tahmin edilen bedeli (1950) lira 
olan 154 kalem makkap, rayba, erkek 
ve aaire Ankarada Aıkeri Fabrikalar 
Umum MüdiirlUğü Satın alma komis
yonunca 21-1-938 cuma günü saat 14 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parastz olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (146) lira (25) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin • 
deki vesaikle mezkQr güıı ve aaatte 
komisyona müracaatları. (4778) 

1-56 

Tabib ve eczacı alınacak 

Askeri Fabrikalar \Jmum Müdürlü
ğünden: 

3645 sayılı ni gazete ile neşir ve miştir. 
ilan olunan mUteahhitlik vea.ikasiyle 2 - İsteklilerin cins ve nevini ha-
maıt vaziyeti hakkında ticar~! oda
sından alınan belgeyi ve işin ehli ol
duğuna dair ehliyet vesikasını gös
termesi şarttır. 

6 · - Bu it için daha fazla malfı-
mat almak istiyenlerin Mardin nafıa 
dairesine müracaatları iHin ohnur. 

3-7213 

Soşe inşaatı 

Seyhan vilayeti daimi enümenin
den : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kara 
İsalı - Tarsuı yolu iltisakmdan 1544,50 
metre uzunluğundaki şose inşaatı ve 
keşif bedeli (16,446) lira (44) kuruş
tur. 

2 - Ketif evrakını görmek iıotiyen· 
ler nafia müdürlüğüne müracat edebi· 
lirler. 

3 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
17-1-938 tarihine müsadif pazartesi gü
nil saat on birde vilayet daimt encUme· 
ninde yapılacakttr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1233) lira (48) kuruş 
muvakkat teminat vermeai ve res· 
mi gazetenin (3397) sayılı nüshasında· 
ki talimatnameye tevfikan nafia veka· 
Jetinden verilmiş müteahhitlik vesika
ıunı göstermesi lazımdır 

İsteklilerin teklif mektublarını üçün 
cü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline k,•dar ·ı~\ayet dai:ni encümeni 
reiıliğine makbuz mukabilir.de verme· 
ıi muktezidir.Posta ile gönderilecek 
tekliflerin dc1 zarfı mühür mumu ile 
iyice kapatılmıt olacaktır. Postada o· 
lacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4680) 

3-7181 

Giimriik hina~n yaptırılacak 

Antalya Vilayeti Defterdarh • 
iından : 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: An· 
talya gilmrük binası inşaatı 

Bedeli keşif: 73781 lir;ı 13 kuruş· 
tur. ı 

2 - Bu işe ait şartnameler evrak 
şunlardtr: 

A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındtrlık işleri genel şart· 

namesi 
D-Husuıi prtname 
E - Ke~if cetveli 
G - Proje 

vi listeleri görmek ve pey sürmek ü
zere Çanakkale daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. (4760) 

·1-59 

·~ -... · Mektepler 
, ~ 

Filarmonik orkestrası 

konserleri haftada iki 

defa verilecek 
Müzik Öiretmen Okulu Direktör

lüiünden: 
Müzik Öğretmen Okulunda veril

mekte olan Cumhur Başkanlığı Flar
monik Orkestrası konserleri bu yd çok 
fazla rağbet görmüştür. Bunun için 
konserler 7-1-938 cuma gününden iti
baren haftada 2 defa verilecektir. 

Cuma konserleri akşam saat 20.30 <la 
başlıyacaktu. Bu konserler için bilet 
dağtılmıyacaktır. Her istiyen bu kon· 
sere gelebilecektir. 

Cumartesi konserleri eskisi.gibi öğ
leden sonra saat 15.30 da başlıyacak· 

tır. 

Bu konserler için hususi bilet dağı
tılacaktır. Eldeki biletler 1·1-938 den 
itibaren muteber değildir. Bundan baş
ka flarmonik orkestrasına bağh salon 
orkeatraaı her cumartesi günü halkc
vinde konserlerine devam edecektir. 

(4677) 3-7217 

,~I·-'~=~ s~_hat bakanliğı ? . 
. ·~t. \' · ' •. •.. . . 

Alat ve pamuk 
ah nacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
essesesi Satın Alma Komisyonundan 

1 - Muhammen bedeli 1020 lira olan 
21 kalem alat ile 300 kilo pamuk ve 50 
kilo hidrofil pamuğu rn·l-938 çarşam· 
ha gUnü saat 11 de açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - İştirak etmek istiyenlerin tica -
ret odasında kayıtlı olduklarını ve bu 
iş iizerine muamele yapttklarını tevsik 
etmeleri lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat yüzde 7,5 
üzerinden hudud ve sahiller sıhhat u
mum müdürlük veznesine yatırılır. 

Anltara Defterdarlığından ı 

Defterdarlık Kızılbey maliye "talı· 
sil ve tahakkuk şubelerine yaptırıla
cak dosya dolabı, banko, dosya rafı, 

ilan olunur. 1-64 

masa ve muşamba fer§i fenni kefif ve .ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. 
fartnamesi mucibince 29-12-937 tari- - -
hinde ihale edilmek üzere açık eksilt- : Cebeci hastanesi KULAK, E 
meye kQnulmuştu. : BURUN ve BOCAZ :; 

29-12-937 tarihinde yapılan ekeilt-. : mütchaaııısı : 
mede talipler tarafından teklif edilen - D Ş k H.. ·· T -
bedel komisyonumuzca haddi layık 

E r. ev et usnu :ıray : 

görülmediğinden 10-1-938 pazartesi : Viyana ve Frankfurt -
günü saat l! de eksiltmesi yapılmak : Kliniklerinden mezun = 
üzere on gün müddetle temdit edil • : Her gün hastalarını saat 14 den : 
miştir. : sonra Adliye Sarayı köşesi Sar- E 

Muvakkat teminat 294 liradır. Ta - : raf Hakkı apartımanı No. 5 de : 
tiplerin keşif ve Jartnameyi görmek : kabul eder. Tel. 1279 : 
üzere her gün defterdarlık millt "em - E 1-79 E - -lak müdürlüğüne müracaatları. ,11111111111111111111111111111111111111,. 

Eksiltmeye iştirak edecekler ihale 
günü saat 15 de muvakkat teminatla • 
riyle birlikte defterdarlıkta kurula -
cak komisyonda hazır bulunmaları . 

Bu işe girecekler vilayet nafıa mü· 
dürlüğünden bu i~ler için fenni ehli· 
yet vesikası almaları şarttır. (4773) 

1-58 

_a 111111111111111111111111111111111111 ı ı a.. -- -= BÜYÜK ÇILGINLIKLAR : - -- -- PauJe Wesley : -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

Satıhk ev 
Ankara Defterdarlığından: 

Ktymeti 
Lira K. Cinsi 

2000 Bostancı mahallesinde ada 
sokağında kain bir bab ah· 
şap hane 

• 

Sahibi 

Osman Kızı 
Hacer 

Mülahazat 

672 lira 91 kuruş 

borcu için 

Kazanç vergisinden borçlu Oıman kızı Hacerin BostancI mahallesinde 
Ada sokak mevkiinde kain bir babahf8p evin 2.2-12-1937 tarihinde yapı
lan müzayedesinde talihleri zuhur etmediğinden miizayedenin on gün müd 
detle temdidine karar verilmiştir. Taliplerin 14-1-938 tarihine müsadif cu
ma günü saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatları tekrar ilan olu-

nur. (1) 1-68 

Elbise 
1 
yaptırdacak 

Anılara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuz talebeleri için okuldaki nlimunesine göre aşağıda cins, mik

dar ve tutarı yazıh elbiseler açık eksiltme. ile yaptırılacaktır. lstiyenle
rin ~artnameyi görmek Uıere her giln .okul direktörliiğüne ve eksiltmeye 
gireceklerin de teminatlariyle ve kanunun icabcttirdiği vesaiklc birlikte 
20-1-1938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te Ankarada Okul
lar Sağışmanlığında toplanacak olan alım satım komisyonuna müracaatları. 

Cinsi 

Lacivert H . elbise 
Gri H. H 

Mikdarı Fiyatı 

28 takım 24 T.L.) 
80 ,, 24 T.L.) 

Tutarı % 7,5 teminatı 

2592.00 194.40 

l - Ankara garnizonu birlik ve 
müesseseleri için 38.000 kilo Nohu
dun açık eksiltmesi 11. 2.Kan. 938 sa
at 15 de Ankara Lv. amirliği satm 
alma komisyonunda yapılacakttr. 

2 - Muhammen bedeli 3420 lira 
ilk teminatı 256 lira 50 kuruştur. 

İki tabib ile bir ecaıcı alınacaktır. Şartnameler Nafıa mUdürlüğünde 
(6) 1-71 

4 - Şartname her gün meccanen ve· 
rilir. 1-57 

108 takun 

İsteklilerin ,artlarını anlamak üzere görülebilir. Istiyenler bu şartname-
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.: icra 

Ankara icra Daire&i Gayri Men
kul Satı§ Memurluğundan : 

l - İpotek olup satılmasına karar 
verilen tapunun 245 ada 6 parsel numa
rasında kayıtlı ve Ankaranın Muııabey 
mahallesinde kain ahşap ev aşağıdaki 
şartlar dairesinde açık arttırmaya çı -
karılmıştır: 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Ev üç 
kısımdan ibarettir, 17 No. lu çif t ka -
natlı kapısından girilince üstü açık 

zemini beton bir avlu sağda bir çeşme 
bir ahır. Yandaki ikinci kapıdan g iri -
lince içeride bir hela ve zemin i taş dö· 
şeli üzeri açık ikinci bir avlu tahta 
merdivenden çıkılınca bir balkon bir 
oda avludan çıkan ikinci bir mevrdi
venle çıkılınca zemini beton bir sofa 
iki tarafında iki oda ve karşıdaki kapı
dan çıkıldıkta halen çiçeklik olarak kul 
lanılan ve müstakbel istasyon ve Ce -
heci caddesine cephesi olan bir arsa 
avlunun sağ tarafında bir samanlık ve 

altı bodrum olan bir mutbak cadde ü
:eerindeki 17 mükerer No. lu kapıdan 

girilince zemini taş ve beton üstü açık 
ve içinde büyük bir dut ağaçı bulunan 
küçük bir avlu sağda bir odunluk ve 
bir kömürlük yarı taş ve ahşap merdi
venle çıkıldıkta solda bir kı ie r, sağda 

bir taraça ve içeride bir so fa iki büyük 
oda bir hela bir mutbak vardır. cadde
ye açılan ikinci mükerrer 17 No. lu tek 
kanatlı kapıdan gir ilince zemini taş 

döşeli bir avlu sagda ve karşıda iki oda 
bir mutbak bir hela bir kiler vardı r. 

Bundan maada diğer kısımlarda elek
trik vardır. 30 - 12 - 934 tarihinde 60 
lira icarı vardır. Heyeti umumiyesine 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 6500 
lira kıymet takdir edilmiştir: 

3 - Satış peşin para ile olmak üze
re 7. 2. 938 tarihine müsadif pazartesi 
guniı saat 14 - 16 ya kadar İcra dairesi 
gayri menkul satış memurluğunda ya
pılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yu· 
kardaki muhammen kıymetin yüzde 
7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya mil· 
lı bir bankanın t eminat mektubiyle 
kanunen teminat olarak kabul edilen 
b~zine tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü arttırma bedeli tak
dir edilen kıymetin y üzde 75 şini bul· 
dı;kıan ve üç defa n ida ettirildikten 
~onra mezkiır günün 16 ıncı saatinde 
en çok arttıran t alibine ihale olunacak
tır. 

ti - İşbu tarihteki arttıma teklif e
dilen bedel muhammen k ıymetin yüz

de 75 &ini bulmadığı takdirde 22-2-938 
tarihi~e müsadif sal ı günü saat 14 - 16 
ya l<Adar yapılacak ikinci arttırmada 

muhammen kıymetin yüzde 7 5 şini 
bulmak şart iyle en çok arttıran talibi
ne ihole olunacak ve bu nisbeti bulma

dığı takdirde ise 2280 No. lu kanun 
ahkfı.mına tevfikan borç beş sene müd· 
detle tecile tabi tutulacaktır. - En çok 
arttıranın üzerine ihale edilec~ktir. -

7 - Birinci ve ikinci artt ırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme· 
<ligi takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itibaren 
kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne 
eylemesi için 7 gün kadar mihil veri
lecektir. 

İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak 

ve tıı tarihten evvel en yüksek teklif
te buiunan tal ibe teklifi veçhile alma

ğa razı olup olmadığ ı sorulduktan son· 
ra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci tal ip ten tahsil edilmek 
üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek
lifi veçhile almağa razı olmazsa gayri 

menkul yeniden 15 günlük ikinci bir 
arttırmaya çıkarılacak en çok arttıran 
talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki arttırmada da gayri men 

ETi BANKA 
İmtihanla müfettiş 

ah nacaktır 
Müsabakaya duhul tartları: 

A - Türk olmak 
B - Yaşı 28 den aşağı ve 40 dan yu

karı olmamak. 
C - Banka memurlarına mahsus be

yannameyi doldurmuı bulunmak, 
D - Askerliğini ifa etmiş olmak. 
E - Yüksek İktısad ve T icaret, mül· 

kiye veya hukuk mektebinden mezun 
bulunmak veya bu mektebler muadili
ni ecnebi memleketlerde ikmal etmiş 
olmak. 

F- Mali veya sına! müesseseler de 
asgari beş sene hizmet ifa eylemiş ol· 
mak. 

C - Memuriyete kabul olunduğu 

takdirde 15 gün berayı tecrübe Barıka 
emrinde çalışmağı teahhüd etmek. 

H - Mali ve s ınai muhasebe, riyazi
ye, bankacılık, iktısad ve hukuki ma
hlmattan İstanbul ve Ankarada 15.1. 
1938 cumartesi yapılacak imtihanda 
muvaffak olmak (Lisan H1enl<r tercih 
edilecektir). 

Müsabakaya girebilmek ve memur 
beyannamesi almak için müracaatların 
en geç 10.1.1938 tarihine kadar . E.ti
bımk - Ankara adresine tahriren yapıl-
ması. 3-7214 

Satıhk tarlalar 
Siverek Sulh Hukuk Hakimliğin -

den: 

Sivereğin Ulu cami M. den acem 
oğullarından Ab,ınet ile aynı M. den 

Mehmet oğlu Osmanın şayian muta· 
sarrıf oldukları Hilvanın gölice kö· 

yünde vaki malumu! hudut beş parça 
itibar edilen tarlaların taksimi kabil 

olmadığından Siverek sulh hukuk 
mahkemesince bilmüzayede satılacak 

h isseler veçhile paylaşmalarına ka· 
rar verilmiş olduğundan satış günii 
olan 26-1-938 gününe müsadif çar

şamba günü saat 15 de takdir edilen 
kıymetin yüz yirmi beşini bulmadığı 

takdirde birinci artırmayı takip e
den 10-.2-938 perşembe günü aynı sa· 

atta son ve kati ihalesi yapılmak üze
re satılacağından bu gayri menkul
ler üzerinde bir hak iddia edenlerin 
tarihi ilandan itibaren yirmi gün i
çinde evrakı müsbitelerile ıulh hu
kuk mahkemesine müracaatları ve ta
lip olanların tayin olunan günde yüz
de yedi buçuk teminat ve bedeli iha
le akıbı ihalede tediye edilmek ve rü
sumu delliliyc ve sair masraflar müş
teriye ait bulunmak üzere Siverek 
hukuk hikimliğine müracaatları ilan 
olunur. ( 4) 1-69 

kul talibine ihale edildikte tapu harcı 
ile dellaliye resmi ve ihale tarihine ka· 
dar olan müterakim vergi ve resim ve 
dellaliye satıJ bedelinden ödenecktir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer ala
kadarlardan bu gayri menkul üzerin
deki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrak ı 
müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemi· 
ze bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilli· 
le sabit olmadıkça satış bedelinin pay· 
la~tırılmasından ariç tutulacaklardır. 

10 - Arttırmaya itJirak edecekler 
20 - 1 - 938 tarihinde 34 - 93 No. lu 
dairemizdeki yerinde herkese açık bu· 
lundurulan şartnamemizi okuyabilir -
ler. 1-62 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarış.ın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem

rdir. Cildi besler. Çil, Leke ve ıivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhht güzellik 
kremleridi r. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe rcrıkli. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, htanbul 
1-30 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nüwnne hastahanesi 

cerrahi tefi 

Her gün saat üçten sonra evin· 
de hastalarını kabul eder. 

Telefon: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5 3-5064 

Hediyelik eşyan ızı bizden alın! 

Kendine beyhude yere 
e.ziye! ediyor. 

NEVROZİN 
Varken 

çekilir 
ıstırap 

mi ? 
Baş, diş ağrıları 

Ve üıütmekten mütevellid 
bütün ağrıt sızı, ıancılarla 

nezleye, romatizmaya karşı 

NEVROZİN 
Kaıelerini almız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat 
Taklidlerinden aakmınız 

1-60 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen saçların 

köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, latif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala

rında bulunur. 
LlNlMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 
1-30 
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YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Günde yalnız bir defa 

HASA 

Diş macunu ile dişlerinizi temizlerseniz, 
ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çil· 
rümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7,5· dört 
misli 12,5, en büyük 20 kuruştur. 

1-61 

1 .BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGJNIZ· 5· KURUŞ 

- - -

YARIN· KURACAG 1 N iZ ·EVİ N-TEMfLİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta ol an bu haftalık res imli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 
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= BALIK YAGI ---- Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması --- :: 
Sırasında Sakarya Eczanesi. a-7172 ~ --- ... ., ................................................................................ ... 

ANKARA PALAS 
Avrupada da emsaline az tesadüf edilen 

gayet aanatkAr akrobatik artistler 
gelmittir. Görmek için geceleri paviyona, 

pazarları danslı çaya geliniz. 1-61 
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İnsan eti yiyenler 
Pek garip bulacaksınız ama, in

aan eti yiyenlerin arasında en iyi ta
nınnııı olan meıhur hikayeci Guy de 
Maupass.antdır. Evet tiirkçeye en 
çok çevrilmiı olan, yazılarım daiına se
ve ıeve okuduğumuz büyük edib. Bu 
günlerde gene bir eseri türkçeye 
çevriliyormuş. Ta kendisi : 

Bir gece kulübden çıkarken bir 
yük arabacısı arabasından düşerek 
ağır bir halde yaralanıyor. Büyük 
edib adama acır. Hastahaneye gö
türülürken peşine takılır. Arabacı 
yolda ölürse de Maupassant has
tahaneye kadar gider, orada nöbet
çi hekimle ahbab çıkarlar. otopsi 
yapıldıktan sonra ara.bacnım etin
den bir parçaamın kendisine veril
mesini ister. Et parçasmı evine gö
türür, Ahçısma kızarttıktan sonra 
yer. Tadını nasıl bulduğunu soran. 
lara tatsız dana etine benzediğini 
.söyler .. 

~u gerçekten h~aye onun büyük 
~ıh olmasma, tabu, halel getirmez. 
Tımarhanelerdeki hastalar arasın
da da insan eti yemeğe merak et
nıiı olanlar a.rada sırada bulunur 
Bilirsiniz ki, edebiyatta yahud gÜ: 
zel sanatta temayÜz etmiı kimseler 
arasında timarhane hastalarma ya. 
kın olanlar çoktur. 

Ancak insan eti yemek için mut
laka timarhanel.ik haata olmak la
znn gelmez. Yamyam kabilelerde 
herkesin deli o.lduğuna dair hiç bir 
rivayet yoktur. Hatta, Avustra.lya 
adası yerlileri gibi, bazılarının yal
nız kadm eti yemelerine bakılırsa 
yer yüzünde kadınların erkekler: 
d~n ~a~ daha çok bulunduğunu 
goz onune alarak, bir erkeğin bir 
kaç kadm alması zaruretine mey
d.~ bıralanamak üzere, derin dü
tunen akıllı hem de _ kadın eti 
erkek etinden elbette daha tatlı 0 • 

lacağından - zevk sahibi adamlar 
olduğıma inanmak lazımdır. 

Zaten sadece Yamyamlar gibi ya
bani olarak ta:iıımnıı değil medeni 
diyebilinen İnsanlar arasında da İn· 
aa.n eti Yemİf olanlar çok, pek çok
tur. Şarlman zamanındaki Avrupa· 
lılar pek te yabani aayılmadıkları 
halde o imparatorun çıkardığı ka
nunlarda insan eti yemek yaaa.k 
olduğu yazdı olmasına göre o de
~rde insan etine menıkh olanlar 
'Vardı demektir. Otuz yıl muharebe.. 
•İni yapan Avrupalıların, bu kadar 
uzun zaman muharebeye dayana• 
bildiklerine göre, aon büyÜk muha
rebede ancak dört yıl döğütebilmit 
:Avrupalılardan daha ziya.de mede
ni sayılmaları doğru oJur. Halbuki 
o zamanda da İnsan eti yemek Av. 
rupa'da adet olmuıtu. Bu modamn 
:Avrupada on yedinci asra kadar 
aürdüğü rivayet edilir. 

Bq adetin yalnız Bab memleket· 
lerine mahaus olduğunu saımıak ta 
yanlıı olur. Bizim Doğu memleket
lerinde, Orta Çağlarda, İnAD eti 
gıdadan daha yüksek, ilaç derece: 
aine çıkarılmııtı. Şu kadar ki o za
manda eti taze taze yenile«:k in
san buhmamadığmdan, eaki Mısır
lılardan kalma mezarlardaki hiç 
bozulmadan aaklanılmıt İMUl eti 
•anılan mumyalara bq vurulurdu. 
O zamanın pek methur bir tedavi 
mütehassısı diye tanmınq olan lb
nil-Baytar'm kitabında mumyanın 
bat ağrılarına, felçlere, baı dönme• 

sine, sara hastalığına ve yÜzdeki 
tiklere iyi geldiği yazıhdır. Bir buğ
day mumyanm meryenku.s otunun 
suyuna karıştırılarak içirilmesi la
zmı olduğu da gösterilmiştir. Bu 
kadar büyÜk bir tedavi mütehassı
aı mumyayı ilaç diye tavsiye edince 
onun her türlü haplara, ıurublara 
da girmiı olduğunu tahmin edebilir
siniz. 

lıin asıl tuhaf tarafı §Udur ki orta 
çağ hekimlerinin İnsan eti sandıkla
rı mumyalar, hiç te insan eti değil
dir. Yeni zamanlarda yapılan ana
li~derin neticesine göre mumyalar 
eski Mmr rahiblerinin bir dolabm
dan ibarettir. Asırlarca müddet in
san eti diye sanılan mumyaların 
Nil nehrinin çamurundan yapıhnıı 
birer heykel olduğu anlatıl1DIJtrr. 
lbnil-Bayta.r da Mmr mumyası bu
lunamadığı vakit, tabii mumya adı
nı verdiği karasakızın ayni işi göre
ceğini yazmıttı. Karasakız da Nil 
çamuru gibi kireçli olduğundan iki
sinin de ayni iti görmesi tabii idi. 
Gene ondan dolayı XVll inci asır· 
da Avrupada methur Purgon'un 
Mısır mumyası çok mikdarda yedi· 
rildiği vakit kemiklere kuvvet ve
rir, verem hastalığını iyi eder, de
mesi de - kendisi farkına varma· 
dan - haklıydı. 

Bir zaman Avrupalı ressamlar da 
insan eti sandıklan mumyalardan 
boya yaparlardı. Fransanm büyük 
inkilabı zamanında methur ressam 
Martin Drolling - zorlu bir ihtilal· 
ci olduğunu göstermek içuin - ea
ki kıralların sa.klandmış yüreklerin· 
den boya yapmıftı. On dördüncü 
Lui'nin yÜreğiyle boyadığı ''mutfak 
içerisi'' tablosu - kıralm öldükten 
sonra bile taliine bakınız ki - gene 
kendi sarayındaki müzeye girmiı ... 

insan etinin hekimlikte ve res
samlıkta. gördüğü büyilk rağbetten 
dolayı ıimdi Mısırda pek az mum· 
ya bulunabilir. 

G.A. 

Necib Fazıl K.ısakürek 
İş Bankası müfettişi 

Nıecib Fazıl Kısakürek Türkiye iş 
bankası müfettişliğine terfi etmiştir. 
Öteden beri iş bankası mensublarm· 
dan ve eskı bir bankacı olan güzide 
sanatkarın maddi mesleğinde de iler
lemesini memnuniyetle karşılarız. 

Manyetizma, ipnotizma 
yapanlardan damga resmi 
Manyetizma, ipnotizma ve emsali 

hünerlerin icra edildiği mahallerde 
kullanılan duhuliye biletlerinden 

damga resmi kanununun mahsus mad· 
desine uygun olarak almacak damga 

resmi hakkında Maliye bakanlığı tara· 
fından vilayetlere bir tebliğ yapılmış
tır. 

Bu tebliğe göre Manyetizma, ipno· 
tizma gibi hünerlerin; tiyatro, konser, 
sinema, sirk, stadyom ve emsali gibi 
mü~seselerde gösterildiği takdirde 1 
kuruştan aşağı olmamak üzere bilet 
bedellerinden yüzde S vergi alınacak
tır. 

Eğer bu hünerler balo, dansig, bar i
le bilumum eğlence ve temaşa mahal· 
lerinde gösterilirse 5 kuruştan aşağı 
olmamak üzere bilet bedellerinden 
yüzd 15 nisbctinde vergi alınacaktır. 

KESİK BAŞLAR 
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Fakat, sanki yer yarılmış ve adam 
yerin dibine girmişti. Karanlıkta, tah· 
ta perde boyunca bir hayal süratle u
:.:aklaşıyordu. Briksan adamın arkası 
sıra koşmağı düşündü. Fakat kararı 
başka oldu: U ğra~ıp çabalı yarak dıva
rı a!itI; üstünü başını silkti. Dıvarın 
etrafını dolaşarak, ıslık çala çala, tabii 
bir ziyaretçi haliyle, şatonun kapısına 
kadar geldi. Cephe önündeki tarhlar a
rasından geçerken kimseye tesadüf et
mediğinden ilk işi gidip rovelverini 
bulmak oldu. 

Stellanın tehlikede olmadığını tes
bit etmeı>i lazımdı. Aktirisin otomobili 
ilerde duruyordu.'! am kapınm zilini 
!jekecegi sırada holde bir takım sesler 
işitti. Bu seslerden biri Stella Mendo
zanın sesi idi. Briksan hemen bir ke
nara gizlendi. 

Önde artist arkada Sir 'Gregori, dı
şarı çıktılar. Muhaverelerini dinliycn 
ve biraz evvel hangi şartlar içinde bi
ribirine hiddetlenmiş olduklarını bil
miyen bir yabancı, vaktin geçikmiş ol
masına rağmen, alelade bir ziyaretin 
sonuna rastlamış olduğunu sanırdı. 

- Geceniz hayır olsun, Sir Gregori. 
Yarın gelir, sizi görürüm. 

Yazan: Edgar Wallace 

- Öğle yemeğine geliniz. Arkadaşı
nız olan genç kızı da getiriniz. Araba
nıza kadar geleyim mi ? 

- Hayır, hayır teşekkür ederim. 
Briksan, Stellayi gözden kaybolun

caya kadar nazarlariyle takibettL Bi
raz sonra, şatonun ağır kapısı, maHlm 
zincir ve sürgü sesleriyle, tekrar ka
pandı. 

Fos nerede idi? Sir Gregori FQsun 
gelmiş olduğunu haber verdiği zaman 
yalan söylemedi ise daha evvel gitmiş 
olacaktı. Briksan tabii halin avdetini 
bekledi ve ses seda kesildikten sonra 
ayaklarının ucuna basarak bahçeden 
çıktı. 

Bir müddet de bakır ret.kli ve kısa 
boylu adamı görmeğe çalıştı. Fakat o 

ortadan kaybolmuştu. Hafiyenin bir

denbire aklma kulenin penceresine i
liştirmiş vlduğu merdiven geldi. 'Gitti, 
onu da yerinde bularak topladı, kena-

ra bırakmış olduğu çantaya yerleştir
di. Beş dekika sonra Briksan motosik
letinin yanında idi. 

Bay Longvalın yemek salonu pence
releri sarımtırak bir ışıkla aydınlanı
yordu. Miıel, Longvala uğraınağı dü-
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lngiliz boksu hafif sikletlerin boksudur. 
Amerikan boksu ağır sikletlerin boksudur. 
lngilizlerin fikrince bok&, boksdur. Amerikalıla-

rca döğÜ§mek. 

Amerika yığmanın boks sporu dıtında ki tapın
dığı Jack Dempseydir. Çünkü Dempsey sıkı vurur, 
hasmının üstüne yürürdü. Öldürfü:ü yaman bir sağ yum-
ruğu vardı. 

Tabii, bu Dempsey, pek te en iyi formunda ol
madığı bir zamanda, 1926 ve 1927 senelerinde 
hiç te kendisinin kadar öldürücü bir yuınruğu ol
mayan, körü körüne hasmının üstüne atılmayan, 

bilakis has.rıun etrafmda ihtiyatla ve durmadan 
dana eden hafif siklet çevikliğinde bir ağır siklet 
olan, su katılmamı§ lngiliz ananelerine göre so
lunu kulla.omasını adamakıllı öğrenmiş bir adam, 
bir türlü önüne geçilemeyen ve vurduğu yerden 
haber getiren bir solu olan bir adamla kar§ıla§tı. 
lıte o zaman boks yapmanın döğÜ§mekten daha 
pratik olduğu ve boksun yalnız kendini koruma
ya değil hasmının da pek ala hakkından gelmeye 
yaradığı meydana çıktı. Jack Dempsey dünya 
§ampiyonluğunu gene Tunneye kar§ı kaybetti. 

Gene de gene Tunney hiç bir zaman §(ibret ka
zanamadı. Bu, Amerikan seyirci ve sporcularının 
ne kafada insanlar olduğunu gösterir. Gene bu
gün de, Dempsey daima büyiik kitlenin ideali ol
maktan çrkmamı§tır. 

Gayri meşru bir spor 
Yer altı treniyle gidiyorunı, nihayet büyiik 

Newyork şehrinin ti öbür ucunda Wally-street 
civarında küçük Mınhattan adasında yer yuzune 
çıkabilmek için, Manhattaru §İmalden cenuba, 
boydan boya geçiyorum. Burada evler, alabildiği
ne yÜkselmi§, otuz kattan altını§ kata kadar. So-

kaklar da dar ve karanlık, Mükellef bir binada 
on yedi katı asansörle çıkıyorum. Newyork §ehri 

boks komisyonu makamının bulunduğu büroya 
giriyorum. Uç komiserden biri olan General Phee· 

lan bana memnuniyetle bir mülakat vriyor. Ve 
böylece bir sürü yenilikler öğreniyorum. 

"Bizim bütün boks sporumuz o kadar eski de
ğil... Hiç değilse me§rU boks sporu .. '' 

Bu hakikat bir bakmıa yeni, bir baknna değil. 
insan eski gazete kolleksiyonlarmı karı~tırabilir. 
Y ahud boks sporu üzerine yazılmı§ cildleri aça
bilir. Burada, Amerikada, muhakak ki herkes bu 
iti bir defa öğrenmi§, ama her halde gene unut
muı olacak. Her halde Avrupada bu mesele ile 
hiç bir zaman esaslı surette me§gul olunmamı§tır .. 
Bir kaç meslek adamı veya meslek yazısı hariç .• 

Bunun için Amerikan boks sporunun tarihini kı
saca anlatıverelim : 

Tıpkı lngileterede olduğu gibi Amerikada da 
çıplak yumrukla boks yapılırdı. (Bare Knuckle 
fights) ilk önce ta 1816 tarihinde döğüıülmüş. 
Hal'lbten sonraya kadara Amerikada yapılan bü
tün boks maçları, aıağı yukarı meıru değildir. A

la.kadar maıkamlarm göz yumdukları muhakkak. 
Yoksa bütün harbten önceki senelerde oldukça 
§Öhret alm.q boks maçlarım da yapmağa imkan 
bulunamazdı. Şu var ki boksun 1920 ye kadar A
merikada gayri meşru olduğu bir vakıadır. (Kali
fornia, Louisiana. ile Newyork hükfunetinde 1896 
dan 1900 e kadar olan devirler müstesna). 

Harbten sonra bir boks kulübü kunnak üzere 
Amerikaya Gavin isminde bir lngiliz geldi. Bu i§İ 
için kanunların değİ§tirilmesi icab ettiğini öğrenin
ce, sonraları Newyork Belediye Reisi seçilen J a-

Ruğbi' de kaleci başlığı 
mes J. Walker ile anla§tı. Nihayet James J. Wal
ker boksu Newyorkta meşru bir hale sokan (Wal
ker Boxing Bili) denilen kanunu meydana getiren 
adam oldu. Bu nizamlara az zamanda ba~ka hü
kumetlerde iltihak etti. 

Bugün 25 hükfunette boks kanunen meşrudur. 
Diğer on beş hükfunette de bazı kayıdJarla müın
kündür. 

Fakat esas olan ve daima göz önünde tutulması 
icab eden nokta şudur : Boks Amerikada W as
hington hükfuneti tarafından kontrol edilemez. 
Birleıik devleti teşkil eden her hükiimet kendi 
bölgesi dahilinde bu kontrolu yapar. 

l~te boksun bu yolda nizamlaştmlmı§ o]maşı 
A vrupada hiç bir zaman iyice anlaşılmayan bir 
çok parod()ks vaziyetleri izah eder : Böylece, me

sela hiç bir dünya ıampiyonu yoktur ki her hangi 
bir veya bir kaç hükfunette muvakkaten diskalifi-

ye edilememİ§ ve dünya şampiyonluğu kabul edi
lememi§ bulunsun. Oyle ki, bilfarz Denısey dünya 
fampiyonluğu unvanını Tunneye karşı tehlikeye 
koyduğu zaman PhiladeJphiada döğüşmeye mec-

bur kalmıştı. Çünkü Newyorkta boks komisyonu 
pek te haksız olmıyarak zenci Harry Willse 
Dempseyle cihan ~mpiyonluğu için ilk önce kar· 

şılaşmak hakkım bah§etmiş bulunuyordu. Demek 
ki Philadelphiada Dempsey Tunneyin kartısma 
çıktığı zaman kendiliğinden Newyorkta diskalifi-

ye olmağı göze almııtı. Böylece Rövanş maçı da 
mecburen Nevwyorktan uzakta, bu sefer Chiea· 
goda yapılmı§tı. Zira Newyork Dempsey hakkın
da verdiği diskalifiye kararını hala geri almamı§ 
bulunuyordu. 

Mali cihetin neticelerde büyük rol oynadığını 

size söylememe zannederim lüzum yok. Ulkesin· 
de böyle bir maçın yapıldığı hükfunetin kasasına 
duhuliye paralarının yuvarla.k hesab yüzde beşi 

vergi olarak girer. Mesela bu para ikinci Demp· 
sey-Tunney müsabakasında yüz otuz bin dolarlık 
küçük bir yekiin tutmuştu. Buna insan bir defa
cık olsun göz yumar ya ... 

''Newyork hiç bir zaman göz yummadı mı ?" 
''Hayır bunun için mantıkan Newyorkta olması 

lazım gelen bir çok boks maçları bu hükUınetin 
sınırları içinde yapılamadı." 

(Sonu var) 

şündü. İhtiyar, her halde onu, kulenin 
odasında görmüş olduğu beyzi yüzlü 
kadın hakkmda aydınlatırdı. Fakat 
böyle bir gece ziyareti yapmakdansa 
odasına dönmeği muvafık buldu. Ken
dini yorgun ve biraz bıkkın hissedi· 
yordu. Kule ona, ümid ettiği gibi, mü
him bir sır vermemişti. Oradaki genç 
kadın, Sir Gregori tarafından kaçırılıp 
yatı ile İngiltereye getirilmiş bir esir· 

- Yeni bir şey mi var. ? ka gazetelerde yapılmış ve ilanlara ce
vab olarak gelen mektubları, tarife na
zaran, hep aynı kadın almıştır. Her i
landa ilan sahibi adresini değiştirmiş
tir. Bu kadın da bütün müracaat etti
ği dükkanların bulundukları mahalle
lerde meçhul bir kadındır ve dükkan
cıların dedıklerine bakılırsa biraz akıl 
eksikliği de olmak lazımdır. Adı, ya
hud mırrldandığı isim Stivins'dir ... 
Her seferinde, kadının elinde, gelen 
mektulıları alabileceğine dair Mark im 
zalı bir pusula vardır. Bu kadının Lon
dralı olduğundan hiç şi.ıphe etmiyoruz. 
Fakat şimdiye kadar polis kendisini 
bulamadı. 

di. Bunlar olagan şeylerdi. Hatta Lon· 
dra mahkemeleri böyle bir hadise ile 
daha birkaç ay evvel meşgul olmuşlar· 
dı. Fakat nihayet, Briksam daha fazla 
uykusuz bırakacak bir eheıniyeti haiz 
değildi. 

Briksan otele dönünce banyoya gir
di. Uyumadan evvel o günkü faaliyeti
nin bir muhasebesini yaptı: Şahid oJdu 

ğu hadiseleri düşününce kafakesen'in 
esrarını meydana çıkarmak hususunda 

pek ilerliyememiş olduğunu gö:dü. 
Düşünüp taşındıkça zaf hissedıyor 
du. En sonunda ışığı söndürüp uyuma
ğı düşünmeğe tercih etti. 

Ertesi sabah uykuda iken beklenmi
yen bir misafir gelip kendisini uyan

dırdı. Briksan karyolasına bağdaş ku
rup gözlerini uğuşturarak : 

- Ruyamı görüyorum, yoksa Ştay
nes karşımdaki hakikaten sizmi siniz ? 
diyordu .. 

Binbaşı Ştaynes gülümsedi : 
- Uyandınız ya. Evet, karşınızdaki 

benim. 
Briksan yataktan fırlıyarak J 

- Hayır, bir şey yok. Fakat dün ge-
ce geç vakitlere kadar dans ettim. Bu 
hafifliğim dolayısiyle kendime ceza o
larak ilk trene atlayınca gelip sizi gör
mek ve Elmer işinin ne halde bulun
duğunu anlamak istedim. 

- Elmer işi mi ? 

Briksan, kaşlarını çattı : 
- Olur şey değil, adeta şu zavallı 

Elmer'i unutmuştum 1 

Ştaynes, cebinden, gazeteden kesil
mi~ bir parça çıkararak : 

- Onu hatırlamanız için şunu oku
yun, dedi. 

Kağıdda şunlar yazılı idi : 
. "Maddi veya manevi rahatsızlığınız 

şıfa kabul etmez bir rahatsızlık mıdır? 
Uçurumun başında tereddüd mü edi
~orsunuz? Cesaretiniz mi yok? ôyle 
ıse hayırsevere yazınız. 

Briksan, şaşkın, sordu : 
- Bunun manası ne ? 

- Bu kağıd ortadan k~ybolmadan 
üç gün evvel Elmer'in giymiş olduğu 
yeleğin cebinde bulunmuştur, ve 14 ta
rihli Morning Telegraf gazetesinin 
kesilmiştir. Yapılan tahkikat, Hayır
sever namına gazeteye dört tane mek· 
tuh gelmiş olduğunu meydana çıkar
mıştır. Bu mektublar Londrada Stib
lington caddesinden küçük bir dükka
na gönderilmiştir. Dükkandan da mek
tubları, işçi kılığında ihtiyarca bir ka
dın almıştır. Bundan sonra da hiç bir 
iz bulunamamıştır. Bu gibi ilinlar baş-

- Peki şayed bulunacak olursa? 
Bu ilanla katil hadıseleri arasında bir 
münasebet mi göruyorsunuz? 

Binbaşı Ştaynes cevab verdi: 

-Hem evet, hem hayır 1 Ben size 
bu ilanm acaib bir ilan, her halde şüp

heli bir ilan olduğunu haber veriyo -
rum. Şimdi siz bana söyleyin: Tetkik
leriniz ne netice verdi? 

Briksan, tam bir saat maceralarını 
anlattı. Ştaynes, zaman zaman, bazı 

sualler soruyordu. Nihayet: 

- Fikir tuhaf, hatta şaşılacak ka • 
dar garibtir, dedi. .Fakat elinize,. bir 

tek dahi olsa, herhangi ipucu geçirir • 
seniz, durmayıp takib ederek nereye 
vardığını görmeğe çalışınız. lşin doğ

rusunu isterseniz muvaffakiyetsizl~ğe 
uğramış olduğunuzu zannederek ö
düm kopmu~tu. Ve bizim daireye Skot 

Hizmette keyfiyet 

tesisine çahşmahyız 
Bir arkadaş, ate§ püskürüyorduı 

"Ismarladığım yazıhanenin yarı para• 
sını peşin verdiğim halde marangoz, 
bir haftadanberi teslim etmiş olacağı 
işe henüz başlamamış bile ... 

- Esnaf cemiyetine, yahud mah· 
kemeye müracaat etmeli! 

Hayretle yüzümüze baktı. "Bana 
yazıhane liıztm, bir adamı cezalandır
mak veya paramı geri almak değill '' 
demek istediği halinden belli idi. 

Memleketimizde hak kaybolmaz. 
Fakat mesele huzurla iş gördünnekte, 
hizmette ve sayde keyfiyeti tesis et
mektedir. 

Bir ev yaptırrnağa, yahud evinizin 
bir tarafım tamir ettirmeğe kalkışınız. 
Istırabın çeşidlisini çekmeği göze aJ .. 
mamışsamz, karşılaşacağınız anübalat• 
sızl•klara sinirlerinizi hazırlamamışsa• 
nız inşa işinde bir yıkıntı ile çıkarsı
nız: Vücudunuz ve dimağınız harab 
olur. 

Hizmetçi kullanmak mecburiyetin 
desiniz. Fakat ev hizmetinin yüzde 
clotcsanını ya karınız, ya kızınız göre
cektır. Buna da razısnuz, yeter ki ka· 
ba işlere hizmetçi baksın. Ancak ay ba
şında, aylığuu alan hizmetçi, bakkalın 
veya kapıcının delaleti ile, bir lira faz• 
la veren komşunuza intikal ettiği gün, 
rnutbağınızda ve büfenizde nelerin kı· 
nlmış olduğunu göı·crek, bir taraftan 
buna üzülecek, diğer taraf tan iki lira 
fazla verip bir başkasını tutmak için 
aynı bakkalın veya kapıcının d'clfiletine 
başvurmak ıztırannda kalacaksınız. 

Ticrethane sahibisiniz, bir katibe, 
bir muhasibe ihtiyacınız var. Müsaba· 
ka imtihanı nu açacal,sınız? ilan veya 
tavsiyenin getirdiği katib ve muhase· 
heci ekseriya yazı yazmasını ve hesab 
tutmasını bilmemektedir. Kendilerine 
yardıma hazırsınız. Fakat yapacakları 
yanlışlar hayatınıza mal olabilir. 

Bu misalleri istediğiniz kadar ço
ğaltmak kabildir: Müvezzi gazetenizi 
yedide getirecek yerde dokuzda getİ• 
rir; sütçü sütünüzü bir gün hiç getir• 
meyebilir; Zerzavatcıdan ıspanak alır
ken gözünüzü dört açmanız lazımdır; 

ilh .... 
Buna hizmette keyfiyet buhranı adı· 

nt veremez miyiz? Bu müşahedeler, 
tahmin ettiği-miz gibi §ayed umumi iıe, 
keyfiyeti tesis için elbirliği etmeli, hiz· 
mette laubalilik gösterenlere karşı kuv• 
vetli bir cephe teıkiline çaJı§malıyız. 

Bunu nasıl yapabiliriz, bunda ınü
eyyid kuvvet ne olabilir? Bu da mesele
nin lıiı- ba~h· ceuhesidir. - N. Baydar 

v u .(..L..L .t M ıı;: Uünkü fıkrada bir takım 
tertib ve tashih yanlışları olmuştur. Ölen 
fransız bestekarı Ravel'dir. Dafuis'in doğ
rusu Dafnis'dir. Nefha, nağme idi. 

İstanbul Defterdarı şehrimizde 
Maliye vekaleti ile temas etmek 

üzere şehrimize gelen İstanbul defter
darı Kazım Görkay defterdarlığr ala
kadar eden birçok hususlar hakkında 
temaslarına ve görüşmelerine devam 
etmektedir. 

Adliyede soyadları 
Bundan sonra ilam, zabıtname, mu

havere evrakı ile adli evrakta her tür· 

lü suçlu, müşteki, şahid ve sair suret
le ismi geçen bütün şahısların soyad· 
larınm yazılması için itina edilmesini 
Adliye bakanlığı alakadarlara bildir
miştir. 

land Yard'm kahkahalarla gülmesini 
istemediğimden buraya gelip araştır

malarımın neticesini size haber ver • 
mek istemiştim. 

Daha sonra, iki arkadaş sofraya o
turdukları sırada, binbaşı : 

- Fikrinize iştirak ediyorum, de· 
di. Hakkınız var: Çok dikkatle hareket 
etmelisiniz. Skotland Yard'ın memur
larına şüphelerinizden bahsettiniz mi? 

-Hayır. 

- Gene hiç bir şey söylemeyiniz. 
Şüphelendiğiniz adamr hemen tevkif 
ederler ve bu da, muhakkak ki, onun 
suç delillerini ortadan kaldırmaktan 

başka bir şeye yaramaz. Evi arattığını
zı söylemiştiniz, değil mi? 

- Araştırma değil, şöylece görüp 
dolaşma ... 

- Evde mahzen var mı? 
- Tahmin ederim. Bu gibi evlerde 

daima mahzenler vardır. 
- Diğer daireleri de var mı? 

- Zannetmem .. 
Briksan şefini istasyona kadat gö~ 

türdü. Binbaşı hareketi sırasında t:m
niyetle Londraya dönmekte olduğunu 

söyledi ve tiren kalkarken ilave etti: 
- Size bir nasihnt vereyim: Çok 

ihtiyatlı olunuz; karşınızdaki adam 
kurnaz ve mubalatsızdır. Sakın zeka • 
sım istihfaaf kalkışmayınız. Günün 
birinde sizin de kesik başınızı kar~;ım
da görmeyeyim 1 ... 

(Sonu va~ 



uı:us 

Eskişehir çok yakında bir at 
üretme bölgesi oluyor! :!~Ü:~ 1 

Bir adam karısını 1 

yaraladı 
İzmir (Huıuai) - Muharrem a

dında bir adam uzun zamandanberi 
kavgalı bulunduğu karısını dört ye
rinden bıçaklıyarak ağır ıurctte yara
lamıttır. Kadın hastahaneye kaldırıl
mış, Muharrem yakalanmııtır. 

Birinci genel müfettişlik 
bölgesine şimdiye kadar 

20558 gö(men geld 

Mühim 
tedbirler 
alındı 

Beygirsiz tek 
köylü 

kalmıyacak 

Burada yelipn attır bütün 
yurda gOnderllecek 

Eskitehir, (Husus!) - Eskite
bir vilayeti ilerden beri iyi ve 
güzel at yetittirmekle tanınmış 
bir mmtaka idi. 

Bu vilayette kara sapan ve koca ö
kiiz ile ziraat azalmış, bunların ye
rini makine ve taraktör işgal etmiı
ti. Çiftçilikte atın rolünü pek iyi 
takdir eden köylülerimiz, nakliyat iş
lerin de at arabaları ile temine başla
mışlar, bir taraftan da koşu hayvanı 
yetiştirmenin zevkini tatmışlardır. 
Bu bakımdan ziraat vekaletinin haıır· 
lıyacağı bir programın ilk deneme 
ve tatbik sahası ancak Eskişehir Çif
teler bölgesi olabilirdi. Nitekim ve
kalet de böyle yaptı. Büyük Mecliste 
hlildlmct programının okunuşundan 
bir kaç gün sonra Vekalet mütehassıs 
:Or. Çikinin başkanlığında Eskitehi-

re bir tetkik heyeti gönderdi. Bu he
yet şimdiye kadar seksen dört köy 
gezdi. Y cdi bin kısrağı birer birer 
muayene etti. Her köyde nadas, ekim, 
ürün, ot, mera nüfuı vaziyetlerini ih· 
sa! esaslara dayanarak ihtisasın ıilz
gccinden geçiren heyet hayvan ahır
larını.1 ne halde olduğunu, mevcud 
hayvanların ne gibi bünycvl bir hu
susiyet tatıdığına, sifat ve tcnasU! iş
lerine de büyük bir ehemmiyet atfcy
lcdi. Şimdiye kadar memlekete yüz
lerce damızlık aygır dağıtmıt olan 
Çifteler harasının at üretme işindeki 
rolünü de hesaba kattı. Ziraat vekll· 
Jeti lı.cyctinin yaptıkları bu derin ve 
ehemiyctli tetkiklerden anlaşıldı ki, 
Eskişehir Çifteler bölgesi Ziraat ve
kalctinir yeni teşebbüsüne en elve
rişli bir mıntakadır. Ve bu mıntaka· 
da ilkbahardan itibaren tatbikata geç-

Gazianteb'te kültür işleri 

İlk okullarda .9 bin, 
lisede bin talebe var 

Gazianteb izcilerin den bir grup 

Gazianteb (Hususi) - Gazianteb, münevver ve daima yeni
liğe doğru yürüyen bir muhittir. Kültür i,lerini mektebler, halk
evleri ve neşriyat kısımlarına ayırarak mütiı.lea edebiliriz: 

Mektebler 
Gaziantcb'te 932 • 933 ders yılın

danberi bir lise, Kiliste de bir orta 
mekteb vardır. Lisenin bugünkü ta
lebe mevcudu binden fazladır. Panıi
yon halinde olan leyli kısmı seksen 
kişiliktir. Bu sene liseden kırk beş 

talebe mezun olmuştur, 
Vilayet itibariyle ilk mektcblerin 

aayııı doksan ve bunlara devam eden 
talebe yekOnu dokuz bin kadardır 

Bilhassa şehir mektebleri talebe tc· 
hacümü karıısında sıkışık bir vazi-

yete düşmüştilr. Bazı mektcblcrdc 
çifte tedrisat takib etmek zarureti 
hasıl olmuştur. 

Halk.evleri 
Gazianteb'te ve Kiliste birer halk· 

evi vardır. Ga..ianteb h,alkcvinin bü· 
tün şubeleri faaliyettedir. En çok ça
lışan halkcvlcrinden biri olan bu mü
essese, şimdiye kadar yirmi eser neş
retmiştir. Bunların çoğu dil, edebi
yat, tarih şubesi yayınıdır. Gazianteb 
çok eski bir tUrk 9chrl olduğu için, 
lehçesinde asırlarca evci orta Aşyada 

mek lazımdır. 
Köylülerin bu teşebbüse karşı göo

terdikleri alaka derindir. Hatta köy· 
!illerimiz bu teşebbüsün neticelerini 

• 

Uludağda kış sporları 
Bursa (Hususi) - Uludağın her 

tarafı karla örtU!ü bulunmaktadır. 
Dağcılık kulübü, kış sporlarına hara
retle devam etmektedir. 

Kütahyada ilk mekteb 
Kütahya, (Hususi) - Bu yıl biri 

merkezde ikisi kazalarda olmak üze· 
re Uç ilk mekteb binası dah.a yapıla

caktır. Mektcblerin arsalarının iıtim
Jaki bitirilmiştir. 

Adanada meşhud cürüm 
Adana (Hususi) - Geçen ilkka

nun ayı içinde 39 mc~hud cilrüm va
ka&ı olmuştur. 

Mersin öOretmenleri 
Mcr~in, {Hususi) - Şehrimizde 

bulunan orta ve ilk okul öğretmenle
ri Halkevinde bir toplantı yapmış

lardır. 

Karamanda cirid oyunu 
Konya (Hususi) - Karamanda ci

rid oyunu müsabakaları yapılmıştır, 

Müsabakalar çok hararetli olmuş ve 
muhitte büyük bir alaka uyandırmış
tır. 

Mu§lada nafia işleri 
pek iyi takdir ettiklerinden derhal 

Muğla, 3 (A.A.) - 1937 yılı için· 
harekete geçmişler, heyete bir çok de ilimizde 1991 metre murabbaı kaJ. 
kolaylıklar göstcrmitlerdir. Sıfat 

dırım, 5 buçuk kilometre ~ose, 4 muh. 
telif açıklıklarda ahşap köprü, 23 ge
ne muhtelif açıklıklarda menfez ve 

köprü yapılmıştır. 1937 de ikmal edi· 
len umumi köy yollarının yekunu 113 
kilometredir. Geçen yıl 5000 mükel· 
lef amele tahakkuk etmittlr. Bunlar· 
dan 3300 ü çalı,ınış, geriye kalanı pa· 
raaını -vormittir. 

. .. " .. 4 .... 

~m nler tam 

müstahsil bir hale 

geldiler 
Diyarbakır (Hususi Muhabiri

mizden) - Geçen yıllardan, 
ıimdiye kadar Birinci Genel Mü· 
fettitlik bölgesini ihtiva eden 
8 vilayette (20558) göçmen yurd 
da' iskan edilmi§tİr. Bll'nların 

çoğu Romanya ve Bulgaristan· 
dan gelen karde§lerimizdir. 

ıı 374 tür. Geri kalanlar tehirlerde _.. 
köylerdeki boş evlere yerle,t!rllmlf" 
!erdir. 

Ayrıca, Van gölil kıyısında moderıı 
bir şehir olmağa naınzed olan Tatva· 
nın Ortap ve Tuğ köyleri araaında 

da geni' mikyuta göçmen yerleştir!l• 
mesi için güzel bir kasaba plAnı ha• 
zırlanmıştır. ÔnUmüıdekl yıl tatbl· 
kata geçilecektir. Bundan başka ye· 
nlden 6 köy daha kurulması için ça• 
lı~ılmaktadır. 

Birkaç yıl önce !Xllgeyc gelen kar• 
deşlerimiz şimdiden müstahsil vul· 
yete geçmişler, hatta çoğalan nüfut
larını ve vaziyetlerini düıUnerek ken• 
di cmeklerile evlerine lllvelcr bile 

Bölgede göçmen itleri tim bir dil- yapmıılardır. Bu vaziyet de göçmen· 
zenle ilerlemektedir. Bu gaye ile Dl- !erin refahını gösteren kuvvetli bir 
yarbakırda iki ve Van gölU kıyıların· delildir. 

da üç modern köy yapılmış ve bölge·/ Birinci Genel Müfettiflik &İlçmen 
nin muhtelif köylerine de &öçmen itlerini büyük bir önem ve ıonıuz bir 
yerleştirilmiştir. ilgi ile takib etmektedir. Gelecek yıl• 

Bu köylerden Tatvan ve Edremid !arda b81gcnin ve bilhassa Mavi Vaıı 
köyleri Van gölünün iki ucundadır. gölünün yeşil kıyılarının beyaz &ÖÇ• 

H r ikisinin de yeri çok güzeldir. men evleriyle süslenmiş olduiumı 

Göçmenler için yapılan evlerin oayı- gllroccğiz, • Usman ET1 

• na 4 • .... 

mevsimi olan ilkbaharda faaliyete ge· 
çilccck ve at üretme, at yctlttlrmc, 
kısrak besleme, sıfat usulJcri devlet 
eliyle organize edilecektir. Fennt a
hırlar, muntazam yemlikler, kurula

·cak, damızlık hayvanlar satın alma· 
cak, koşu, tımar, bakım ve yayım iş· 

!eri tanzim edilecektir. Pek kısa bir 
zamanda vilayette at&Iz, bcyginiz bir 
tek köylü kalmıyacağı gibi üretilen 
hayvanlar memleketin dört bucağına 
da gönderilecektir. 

1 Yurddan resimler 1 
Adana kurtuluşunun 

yıldönümü büyük 

törenle kutlanacak 
Adana, 3 (Hususi muhabirimizden 

telefonla) - Öbür gün Adananın 
kurtuluşunun 16 ıncı yıldönümü bü
yük törenle kutlanacaktır. Bunun i
çin bir program yapılmış ve çok evci 
başlayan hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Törene Seyhan bölgesi köylerin
den 3.000 köylil mill! kıyafetleri ve 
atlariyle i'tirlk edeceklerdir. Yen! 
hipodromda muazzam bir tören yapı
lacak, akıam fener alayları yapılacak 

ve gece Halkcvinde bir balo verile
cektir. 

Sıtma mücadelesi 
Mersin, (Hususi) - Geçen ıcne La

aıaı bataklığı kurutulmu,tu, Bu yıl da 
sıtma mücade!C heyeti tarafından Er
demli bataklığının kurutulmasına 
ba,laımııştır. Birçok kanalJar açılarak 
bataklığın mühim bir kıamı kurutul
muştur. 

yaşıyan türklerin konuştuğu aşıl ke
limelerden bir haylısi bugün bile ya
şamaktadır. Onun için Gazianteb 
halkevi bu mevzu üzerinde devamlı 

bir çalışmada bulunmaktadır. Bu mu
hit folklor itibariyle de pek zengin· 
dir En eski tUrk varlıklarına daya· 
nan §det ve ananeler bu muhitte can. 
1ı bir halde bol bol gBrUlüyor. 

Gerek Kargamıtta (Cerabluı) ge
rek "Zencirli" de bulunan güzel Eti 
eserleri bu hıvalinln daha birçok yer
lerinden de çıkarılmaktadır. Üç aene 
evci "Cabahöyilk" ten çıkarılan Eti 
eserleri Ankaraya naklolunmuştur. 

Dülük de tarihi, mühim bir mevki
dir. Tarihi eserlerden ele geçenler 
Halkcviniri kurdu~u müzede toplan
maktadır. 

Gaziantcb Halkevinin güzel bir 
sahnesi ile büyük bir salonu da var. 
dır. Halkevl, konferansları ve tem
silleri ile cenubun bu önemli kUltUr 
merkezinde kendisine dUşcn vazife
yi başarı ile gömıcktcdlr. 

Ne4rİyat 
Gaziantcb'te Uç, Kiliste de bir 

matbaa vardrr. !kisi Gazianteb'te, bi
risi Kiliste olrrnlk \izcre viltreU~ Us • 
gazete ı;ıkar, Zons.uldak'ta varal{ele ile ocaklardan fabrikaya kömür nakli 
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Kamutay Fenerler İdaresi hakkındaki 
kanunu kabul etti 

Onnanlanmızda 
devlet iıletmesine· 

baılıyorıa (Bafı 1. inci sayfada) 
binden muteberdir. 

Madde 4 - Bu kanunun blllrllm
Jerini icraya Maliye Velı:ili memur
dur. 

Bu münasebetle ııöz alan F.min 
Sazak: 

"- Biriıi memlekete gelmif, 20 
kurk çakmr§, yüz ıenedir bu kurk 
bili çıkmıyor ... 

Hasan Felımi Ataç (Gümlifhane) 
- Öyle bir feY yok, aennaye koyma
mı,ttr. 

Emin Sazak - Encümen mubata
ernda okudum, teııiı masrafı % 10 u 
geçmez, diyor. Müıaade buyurun, 
farzedelim ki ıermaye olıun? 

Hasan Fehmi Ataç (Gümü.hane) 
- Öyle bir feY yok. 

Emin Sazak (devamla) - Bir ku
ru' 3 olabilir, 5 olabilir, amma 1 ku
l'Uf 100.000 olamaz, teaiı için. (Öyle 
bir feY yok aeıleri) .. Encümen maz
batumda timdi okudum. Teılı mu
rafı % 10 geçemez, diyorlar. Öyle iıe 
bu adamlara verilecek ccvab nedir? 
Dünyanın en adaletperver milletinde 
de ol .. bunları llsrç ederler, gönderir
lerdi. Biz bunlara iki milyon, bet mil
yon lira tazminat, üıte bir de 500.000 
lira vereceğiz. Buna benim aklım er
medi. (Gillüpneler). 

Mazhar MOfid Kanıu (Denizli) 
- Fenerlerini akın gltain. 

Parayı tJerelim ama 
Emin Sazak - Ancak bu adamla

rm idare murafları nedir, teıie mae
rafları nedir. HOJrilmet hineai nedir, 
devlete mükellef oldukları vergiyi 
vermif)er mi, vazifelerini yapmıtlar 
mı? Bunlar tetkik edilil'le Oıte bir 
iki bin lira da onlar biıoe borçlu olur. 
Bunu verelim l1i, fakat bunu ver
mekle bu adamlar bizim lı&ll gaflette 
olduğumuzu ve dedelerimizden mlru 
kalan o gafletten uyanmam11 bulun
duğumuzu zannedecekler ve bizi mu
hakkak ki gafletle, uyku ile lthun 
edecekler. Naaıl olur da cumhuriyet 
Rjimi ile iıbatı riltd etmit olan mil
letimiz gafletle; uyku ile itham edi
lebilir? 

Emin Sazak bu behae dair llS&leri
nln ıonunda bet yüz bin lira tumi
nat verilmeye taraftar olmadığmı 
.ılylemit ve ondan ..,nra da ikinci 
maddenin tavzih edilmesi JUzumunu 
811ylemiftlr. 

HUenil ltiuıpçı, blldce encllmeni 
mazbatuından çok ı.tifade ettltini 
ve bunun cumhuriyet devrine gelin
ceye kadar milli gelirlerimizin ne ıu
retle heder edildilini göeterir acıklı 
bir levha olduğunu, hiç bir teıiı ıer
mayeai koymadan. devletin evelce 
mevcud olan fenerlerini yakmak ıu
retiyle hiç bir maaraf ihtiyar etme
den, ..,nradan yaptıklarını da evelki 
mevcudlarınrn kazancından yaparak 
8enelerce milyonlarımızı ııiSmürdük
lerini aöylemit ve demiftir ki: 

- Buna "ultanatr ıeniyeye kartı 
ııaffet ve udakat,, bir klfi aebeb te
llkki ediliyor ve bu devam edip gidi
yor. Bugün aaltanatın yerinde yel
ler eatili halde, bu mlieaeeae, mukt•
uyı sadakati ifa edip çekilip gide
cekti, hlll gitmemittir. 

Hükümeıi ıebrilc 

CeW Bayar hlilriiınetini ve Maliye 
Vekiletini biJhaaea tebrik etmeği bir 
vazife biliyorum. ÇlinkU bu ifte çok 
candan cehdettilılerini bUdce encilıne
nimiz teabit ediyor. Yalnız bize ancak 
geriye para verıneııl !lzrm gele'?' bir 
müeueaeye, 500 bin lira verm.-z ha
kikaten acıklıdır. Bu iti bırakmam•k 
prtile - çünkü buna bir an ..,,,,.ı vazi
yet etmek llzıındrr - hukukçularııınz, 
para verınemek için bir çare. b~urlar • 
aa çok ,eker bir ,ey olur, HıPl be~r 
adaletle meıbBdur. Bundan dola~ hiç 
k:imae bizi kabahatlendirmez, bıllkiı 
bundan kendilerine bahaedilince men -
faatlerini anlaınıt derler, takdir eder -
!er. 

Celil Bayar hükiimetini tebrik eder
ken btanbulda telefon, nhtım firket -
!eri gibi ve aonra bu firket gibi firket
ler duruyoru bir an evvel getirsinler, 
meclia bunlan tilkranla karplamağa 
amadedir. 

Büdce En. M. M. Raif Karadeniz: 
- 500.000 lira bir tazminattır, akıılyon 
mukabili değildir. Bu tazminatın mik
dannı, mukavele hOlrilınlerine göre, ta
yin ve lntihab edilmit olan hakemler 
teabit etmit bulunmaktadrr. O muka -
velenin bir hükmünde, devlet her ne 
zaman iıtel'le fenerleri idareaine ellı:o

yabilir, fakat tu prtla ki bu idareyi 
deruhte etmiı olanlara 1bıın gelen taz
minat ya nakden ödenir ve yahut onlar 
temin eder, der. Bu tazminatın ne ıu
retle teabit edileceği de mukavelede ya
zılıdır. Tarafeyn uyupbilirlel'le uyu -
turlar. Tayin ettikleri hakemler mari -
fetiyle uyu,amadıklarr takdirde, niha
yet bOtün mukavelelerden netet edecek 
ihtillOann halline ŞBrayı Devlet me -
murdur, denildiği için t<lrayı devletin 
tayin edeceli hakemler marifetiyle 

keyfiyet hallolunur. Nihayet hlildimet 
mukaveledeki bu ıeraiti nazarı dikkate 
alarak Fener idare.sine elkoymak iıte

diği zaııı'aıı bunlarla müttereken hakem 
tayinini iıtemİ§, uyupmamıtlar. Bu -
nun üzerine mukaveledeki t•rlİt daire
linde Şllrayr devlete müracaat edilmiıı
tir. ŞBrayı devlet iae reaen üç hakem 
tayin etmİf, bu liç hakem de Fenerler 
idareainin daha on bir ıene faaliyetine 
devam edeceğini ve mukaveledeki bu 
teraiti nazan itibara alarak 500 bin li
raWc bir tazminat verilmesini teıbit et
mittir. Evvelce yaprlmıt olan mukave
leler hiç tllphe yok ki devletin aleyhin
de idi. Fakat bu mukaveleleri cumhuri
yet hükümeti yapmanuıtrr. Cumhuri -
yet hUkümeti bu mukavelelerin en ao
nuncuıuna tevarüs etnıiıtir. Mukave -
le yaprldığı zaman ne kadar ağrr oluru 
olıun bu devletin ,anına yakıtan ,ey, 
o mukaveledeki kayıt ve §artlar daire
ainde memleketin menafatini tahakkuk 
ettirmek ve onu temin etmekten ibaret· 
tir. Hükümet bu ,artları tamamen ye
rine getirmiıtir. Büdce encUmeninlz, 
enerjik takib fikrinden ve oamanlı im -
paratorluğundan bize miraı kalan bu 
mukaveleyi bertaraf ettiğinden dola· 
yı hükllmeti tebrike llyrk buldu ve 
yUkaek huzurunuzda bunu tebarüz et -
tirmek İltedi. 

Büdce encümeni bet yUz bin liralrk 
tazminatın mukavele teraiti daireııin -
de temin edilmesini ve idareye derhal 
vaz'ryed edilebilmeai için bu kanunun 
bir an eve! çrkarılmaarnı da ayrıca ye
rinde bulmuıtur. 

İkinci madde bafl<a bir feyden babı 
etmektedir. Fenerler idareıile alakası 
yoktur. Büdce kanununun üçüncü 
maddeıinde hükUmete bir aalihiyet 
verilml,tir. Hükümetin elinde bulu
nan elham ve tahvilitr utarak ve bun
ları kartılık göatererek temin edeceği 
kredilerle ittiraki bulunan tirketler · 
deki hiue bedellerini ödemeğe hU.kO. 
met mezun krlmmrıtır. Bu hüküm her 
aeııe büdce kanununda tekrar edile
gelmektedir. İdarenin ve icra kuvveti
nin !Uzum gördüğü yerlerde mliraca -
at edecetl bir aallhiyettir. Tatbikat 
göatermittir ki, büldlmetin elinde 
böyle bir aalllılyet ınevcud olduğu hal
de hazan lıiaaedar bulunduğu tirket
lerdeki kendi hi11eai mikdarrnr arttır· 
mak üzere de gene bu membadan isti
fade etmeai için hU.kUmete bir mezu -
niyet verilmeai icra kuvvetinin böyle 
bir aallhlyetle teçhizini icap ettirmelı:
tedir. Bazı hldiaeler doliyııile bida
yeten verilen aallhlyetin aynı lüzum 
ve eababa binaen encümeniniz hüldi
mete mezuniyetin verilmeaini de ye
rinde bulmuftur. 

Tuadii/ edilen hôdüelu 
Refik İnce \Maniaa) - Bir ıual so

racağım. Hlikllmetin teaadlif ettiği 
bazı hldiaeler dolay11ile,, dediler. 
Bu hldiaeler nelerdir, meaeli hangi 
firketl.erde bu vaziyet olmuıtur? 

Raif Karadeniz (Trabzon) - Bu
nun ufahatını lrl1kUmet, Encilmen
de sureti umwnlyede balı etmiıtir, 
Şimdiden hangi firketlerdeki hi11e ae
nedlerinl alacağız ,hangilerini almıya
cağız, bunu yUbek heyetılnizde teba
rüz ettirmeğe lilzum yoktur. 

Yüklolı: heyete yalnız meıelenin 
zatı itibarile hül<Umete bir ..W.iyet 
verip vermemek mevzuu ile gelmlt bu
lunuyoruz. 

Refik ince (Maniaa) - Bu Fener· 
!er idareıi !findeki muvaffakiyeti mu
cibi tebrik ve takdir görürüm. Haki -
katen bu teııiaatı kendi milli ellerimiz
de bulundurmak terefine tamamen va
arl olmuı bir dereceye gelmit bulunu· 

aatm alınmaaı meaeleeinden dolayı kuvvetli bulundurmak ve hazine men -
kendilerini bizzat tebrik etmeği bir faatini daha iyi korumak için ittiraki 
borç bildiğini ilive etmit ve demftir arttznnalı: mU.U.deaini iıtiyoruz. 
ki : Tasminat mlkdan 

- Sayın arkadaf)ar, .onra bu Ko- Bundan ııonra tazminat mikdan O-
lu Mitel'in .yalnız paraıile, bahfiıile zerinde Refik İnce ile encümen mazba· 
bunlar olmamrı, Hatta Mitel Pap ya- ta muharriri aramnda münakqa cere
pıp ona Tulon'da bir kötk de verilmit- yan etmit ve ııöz alan Mehmed Somer 
Binaenaleyh eaki zamanın yanlrt ve (Kütahya) demiftir ki: 
hain uıullerine kartı cumhuriyet hü- _ Fenerler idareaiyle pazarlrğa gi
küınetinin bu gün yaptığı bu büyük e - ri§İ)diği vakit, hepiniz hatırlıyonunuz 
aer için hepimiz birlikte aaym CeW İıtanbul matbuatı bazr neıriyatta bu
Bayar hüküınetini tebrik etıneği bir Jundu. İtte bu neıriyat bile Büyük Mec
borç bilmeliyiz. liııl bugünkO haaııuiyete ıevketıneğe 

Ahmed thun Tokgöz - Ataları- kifi gelmittir. Çünkü o neıriyatta de
mızdan kalmıı bir darbı meael vardır: niyor ki, falan zamanda mukavele ya
Zararın neresinden dönersen kardır, prlmııtır, devlete % 40 - 50 aini vere -
derler. Bu, bir asırdan beri devam e- cektir sonra bu iradei ıeniye ile kabul 
den zararlr bir ittir. Bütün teferrüa - edilmittir, falan.. Madem ki bu aaltana
tile anlattılar. Beni huzuru ilinize tı kaldırdık, ondan kalan heaabatı öde
çrkaran teY tarihe intikal ile arkadaır- mekteyiz, o halde bunlan da ödemek 
mızın Mitel Paıadan bahaetıneııidir. vazifei milliyemizdir. Acaba hazine pa
Pendiğin karırsında bir ada vardır, bu rasınr verirken haklı bir yere mi ver· 
ada M. Direktör Bodövi namına kayd mittir? gibi dedikodulann önüne çabuk 
edilmitti. Bunların vaktile yediği iç- elden gc ~'.:ıek için hemen böyle bir ka
ti ğ i olmuş. later zakkum olıun, ister nunla parasını verirsiniz. Hakikaten 
zift olsun .. Hüklimeti bu hareketinden ben demindenberi dinliyorum, o neıri -
dolayı tebrik edip levantinizm deni - yatı da okudum, bu meıele hakikaten 
len ve kapitüluyonların aon eaerle- inaana fliphe vermektedir. Maliye Ye
rinden biri olan bu idarenin kaldrrrl - k:ili bizim, bu Meclilin ltimad ettiği bir 
drğrnr görmekle sevinelim. Eeaıen vekildir; niçin bu pazarlık e.anaaında 
Celil Bayar program diıkurunda ıöy- tetkikatını yapıp ta yapmadı bu pazar
lemitti, kapitülaıyonlardan kalan .on lrğr? Büdce encümenine bu mukavele
kökleri de kazıyacağız demiıti· Bu da leri, heaablan getirdikten ıonra arka -
onlardan biridir. datlar heub tamamdır, iıte kanun da 

Refik İnceye cevab veren Raif Ka - budur, taıdik edin diyebilirdi. Hayır, 
radeniz, ikinci maddenin daimi bir evvela bana aalihiyet verin, kanun ya
madde olduğunu ve kanunun mliıtace- prn ondan aonra bunu alayım. Anl§tlr
liyetle müzakeresi lüzumunu aöyle- yor ki pazarlrk bittnemiıtir. Bu meaele 
ml·ııı·r. matbuata intikal etmi§ ve dedikodu da 

(Bll§l 1. inci say/ada) 
mucibince, 1937 haziranından ıonra, 
183,969 kental odun, 3505 M3. köknar, 
5895 M3. mefe, 12071 M3. çam, 1336 
M3. kayın ve diğer ağaçlarla topye
kBn 23.1.12 M3. kerestelik ağaç aer
beat artrrınaya konulmut ve ihaleal 
yaprlmrıtrr. Köyllinlin ,ahı! ihtiyaç
larına tahıis olunanlarla kendi vaır
talariyle pazar mahallerine getirip 
aatacakları mikdar bu rakamın dıırn
dadrr. 

lakin kanunu mucibince yurd için
de yerte,tirilen göçmenler için bu ıe
ne 40.980 M3. kerestelik çam ve kök· 
nar paraarz olarak verilmi,tir. 

Tahdid i•leri üzerinde de çahırl
mağa baıtanrlmıt ve ıimdiden Anka· 
ra ve İltanbulda iki heyet tetkil e
dilmittir. Bu ıene onnan koruma it
leri, orman kanununun bu itler için 
koyduğu kati ve cezri hükümler aa
yeıinde çok güzel ilerlemit. kaçakçı
lık ve yangın vakalarr diğer senelere 
göre çok azalmıttrr. 

Yangınlara karır orman tetkilltr
nı:ı, halkın ve idare amirlerinin gös
terdikleri haıaasiyet belirtilmeye de-

Mısırda 

ParlOmento 
tatil edildi 

(Ba§ı ı. inci sayfada) 
Eml·n Sazak, teLrar ıöı< alarak de- elin mevcuttur. Onun için bendeniz bu 

" lantımndan ıonra içtima eden Vafd 
ml' ıtı"r ki : itte hükümetin tekrar nazarı dikkatini 

1 
-'-

be . partiıi par amento grupu m.,..uaan _ Fenerler ı'dareai kadar hangi ke- cel denm. Kuvvetli bir komiıyon teıı- ah' D 
mecliıi reiıi Ahmed M ır pqayr, r. 

lime ile tavıif edeyim, adeti hrraızlık- kil etıinler; heaaplan intaç ettirsinler. Hamid Mahmudu ve diğer bazı mebuı-
tan daha eına bir tekilde hareket e '. Kıamen aaltanat laımen cumhuriyet !arı partiden tardetmiıtir. 
deni. ol-••• gerek ... Ben bir ••"la bu devrine aid tazminatı verirken niçin he- ba•'-• baz .. _ ,... • Sanıldrğrna göre yarın ..-ca ı 
bet yüz bin liranın verllmeaini rica e - aabatı tetkik etmete hakkımız olınuııı. azllar hakkında tard kararı alınacak
deceg· im. Devlet hlaaeıinde vergi borç- Madem 1d bu tamrinatı kabul ediyoruz t 

kil · b bu heubatm düz••"" olınam llzımdır. ır. larr yoksa. Eğer Maliye Ve eti u .. - Kanlı nümayifler oluyor 
noktadan bunları tetkik etmit ve b~~~ Pendik önündeki köık Kahire, 3 (A.A.) - Son günlerde pa 
!arın zimmetinde vergi borcu yo...-

• ı · yitahtta ılikUn hüküm ıUrmüpe de bazı 
güzel. Bir an eve! bunlarm ıam_n•.~ - Arkadatlardan biri dedi ki, Pen- eyaletlerde Nahae pap ve Vafd parti-
trk itittnlyelim. Çünkü bu l~ı 111~- dik önOndeki klitk acaba dahil midir? ıi lehinde nümayiflor olmuf ve polia
mek her türk gibi bana da gıran gelr- Ne malftm bu klltkO yarın gelip ~t- le çarpıfm&lar vukua ge1miftir. Tanta
yor. Bunu Maliye Vekileti tedklk et- mıyacaklarr? Onun iç.in rica edıyo- da bu gibi nümayifler eanuında 45 ki-
ıin. rum Maliye Vekiline itimadıınu var- fİıWl yaralandı&ı aöylenmakted.lr. 

Emin Sazak, dedikoduler olduğun· dır. Niçin yeniden aal&hiyet iıtiyor- VaU .-.u.ı.. ,. ıh • 1 ı,., 
dan ikinci mııddenin tayyırıd& ıeraz • ı- - 1t! tet1ıtl: etlttırhr!er ve bbe yeaıl bWdlmete fi4detle bllcumda de-
derek ldlra84en lmnltdr· getlralnler, bunu bOdce ve maliye en- vam etmektedir. 

Maliye Y ekilinin aö:ııleri cümenleriıniz de bir kere gönOn. Uy- Diğer gazeteler iıe, bugün ilk defa 
gunoa yapalım; alalım. olarak, ıeçimin taliki ihtimalinden 

Maliye Vekili - Bütün IÖz ı.öyliyen Huan Fehmi Ataç, fenerler itin- bahaeylemektedir. Bunun için göate-
arkadaf)arın klffeli kanunun mliltace- deki görütilnO anlattıktan ..,nra: rilen aebeb, ..,n aeneler zarfmda nlifu
liyeti lehinde idare! kelam ettnitJerdir. - Bendenlzce arkadqlar, bu iti ıun çoğalmaaı dolayısiyle, yeni aeçim 
O huau• haklanda aynca maruzatta daha fazla uzaımı,..Jıın. Memnuniyet- Jiıteleri tanzimi lüzumudur. Bu iae u
bulunmıyacağıın. le ~irinci maddeyi taadlk edelim, bu zun zamana muhtaçtır. Tahmin olun-

Fenerler idareainin bir an evvel hO- bltmn. duğuna göre parlamento asgari üç ay 
kümetçe vazıyed edilmeııl IUzumunda Arkadaılarımız heaab fU idi, bu toplanamıya~ır. 
blitlin arkadaf)ar mOttefik bulunmak - idi diyorlar. Biz heaabm tanziminde M , daki • ı Lond 
tadırlar. dellliz. Devletin lmzaeınr t&fryan bir ıaı.r ııaıı!e ~ ra 

Emin Sazak arkadaşmıızın dediği mukavelenin neticeıinin ağırlığını malı/illen 
noktalar tahtı mnandadır. Maliyenin bir an eve! üzerimizden atınak İltiyo- Londra, 3 (A.A.) - Havaa ajansının 
de tktıaad V ekiletinin de mllraldbleri ruz. Bunun için birinci maddeyi ol- muhabiri bildiriyor: Mrıırdalıi ıiyul 
~-Vergiden olan borçları ve diğer duğu gibi tudik edelim. vaziyetin bazı gazetelerce tefsir edili
heaablan tetkik edilmit ve edilmekte - Bundan ııonra Refik İnce, madde- ti tekli diplomatik mahfilleri hayrete 
dir. Eğer bir teY çrkacalı: oluna hiç tllp- ye •soo,ooo lira" kelimeainin illveıl- dütlirmektedir. 
heaiz aynca mütalebede bulunu!Kak- ni tekUf etmit ve bu teklif kabul o- Bu gazeteler Mısırda uıl olan vazi-
tı lunmamıttır. yeti 1nıiltere için bir _bozgun ve i_tal-

r. Emin Sazak (Ealdıehir) - 500.000 Ondan ..,nra gene Refik İnce, i- Y.an pr~p~duınınk bı~~~vaffak:iye-
lira verilmeden evvel bunlar yapıla da- kinci maddenin milıtakil bir kanun tı feklmde gii9terme. te rr er. . 

. . Bu huauıta ullhıyetll mahfıller, 
ha iyi olmaz mı? halinde taıızlmr !çın maddenin encO- Vafd partisi iktidar mevkiine geldiği 

Maliye V.uc (Devamla) _ tkiııci mene iadesini teklif etınit ve bu da !tal lif t · 1 · 
""" kabul ı t zaman yan n uzunun eaır erı 

maddeye gelince: İkind maddenin bu 0 unınanut ır. hakkında buna benezr teflirlere teaa-
kanun meyanına konmaamm err ve hik- Uıul !'-kkında rıllz alan Refik in- düf edilmiı olduğunu fakat hldiaele -
meti; hllldlmetin gerek birinci, gerek ce noktai nazarını bah edere~ Mali- rin ı.u iddiayı kati ıurette tekzip etti
ikinci maddede taleb ettip teY kredi - y~ "ı"lrilin.n izııhat vermeainr iıte· ğini hatırlatınaktadırlar. 
dir, ve o noktadan milnaıebet tuavvur m ft r. 
etti de onu bu kanuna d....,.etti. Birind- Maliye V. Fuad Alralı (Elazığ) 

""I M dded L ı -•- dl reld<Op etıniftir, diye teker teker her yor· aın" de Fenerler idareaine verilecek taz - - a • açr.. 0 ar... arze yoruz. 
L.~ di Lf H · ı f ı ı be ı 1 aene varidat bOdceıinde uyılmakta-Karadeniz ar ...... qrınız yor " , minatın ıuretl tediyeaine aid ııallhiyet azınen n men aat ca y erae cra 

İ F 1 1 _,.,____ V L"Jle 1 H ı L. ·ı h han · dır. Meaell yazdı"ımrz bir buçuk, iki " kinci maddenin ener er e ......._. llrincisinde kezalik hlMei lttlraklmizin ""' r eyet -•arı ı e er gı • 
yoktur. O halde Fenerlerle allkaar ol- artmlınumı faydalı buluğumuz, itti _ bir tirketteki hı...mizin takviyeaine milyon lira iıe bu eıham ve tahvillt 
mıyan bir maddenin bu kanunda yeri rlldmiz bulunan her hangi bir firkette aallhiyet istiyoruz. Kimden ne ala- nerelerden alınmııtır ve kaça alınınrt
nedir? Bir kanun ki mahiyeti itibari- icra Vekilleri Heyeti karariyle gene cağız, niçin alacağız? Bunlarm beaa- tır, geliri nedir? Bunlar birer birer 
le, eıbabr mucibeai itibarile Fenerle - bını huzurunuzda meaul olan hüldi varidat büdceıinde aayılmaktadır. Ve 
rin .. tın alındr"ma.,. buna aid olmak bize kredi açılmam için bu aalihiyetin met her vakit mecllae vermeğe ama: heaabı verilmektedir. Ayrıca herhangi 

• verilmeaini iatlyoruz. b" d · b la daima üzere milletin mU.U.dealni iıtemele ~edir . .Fa.ir&.t herhangi bi• iti yapma- ır zaman • emır uyurur ru 
matuftur. Bunun içinde ayrıca muva- İfte bu noktadır iri ikisi araamda dan eve! Refik ince arkadqımız bil- hunlarm heaablarmı vermeite lı:nide-
zenei umumiyeyl alikadar eden bir münaaebet bulduk ve bu kanuna dere- miyorıım, ne iniyorlar ki Maliye Ve- yiın. 
madde bulundurmak imklnı yoktur. ettik. kili izah etain? Bana deaeler iri tU Baıin Sazak (Eııkitehir) - Bende-

Sözüne devam eden Refik İnce de- Bu tirket baklanda izahat verilain, hiaaeleri neden aldmız? lsaıbat arze- nizin endltem ıudur. Bu kanunla hO -
mittir ki : dedikodu varnuı buyurdular. O dedi - derim. Tekrar edeyim. icra Vekille- kümet bu eıılıamı alacaktır. Bu akıl-

- Binaenaleyh mahiyeti itibarile kodular günden güne bOyüyecepni ve ri Heyeti; yilkaek heyetinizin kart•- yonlarm uhibleri boruda bugOnkü 
mOıtakil bir kanun olmaktadır. Daimt hazine menfaatı aleyhine bir cereyan •mda meaul olan heyet karar verecek kıymetinden iki Uç miıline çrkarrr
olmak bakımmdan ve yahud muaveze- aldığını Maliye V ekileti gördOğünden ondan sonra alınacak, bu huıusta ne lana lıillrilmet sonraki boru fiatile 
ne! umumiye kanununun aenelik bir dolayıdır ki onların önüne geçmek için zaman emir buyuruluna izahat ver- mi alacaktır. 
maddealne illve olunmata deter bir bu ııaJllıiyeti İltemektedir. Mevzuu ba- meğe hazırı.w. Bu madofe ile aalthlyet (Mecburiyet yoktur. Alamaz aeale-
mevzudur. Muhterem heyetten rica e- hia olan firket Em1l1< firketldir. Bu em- lıtiyoruz. rl). 
diyorum. Bence bu maddenin buradan !Ak firketinde hazinenin hi11eai vardrr. Refik İnce ('Maniaa) - Bu beya- Emin Sazak (Eııkitehir) - Vekil 
kaldrrrlmuı !lzımdrr. Karar yUkaek Oradaki hazine hiaaeaini takviye etıne- natrnızdan aııl1tılıyor ki bir hiaae ae- Bey llSylealn. Bu kanun çıkınca hükü
heyetinizlndlr. ti ve daha kuvvetli fttirlkimiz bulun - nedi alınanı.w bunu bOdcede göetere- met almak istikametini tutınut ola· 

maaını hazine menfaatı icabından bul- ceklinlz. calrtır. Satıcılar boru fiatmı yüksel • 
Berç Tiirker'in ıö:ııleri duğumuzdan dolayıdrr ki bu ittlrikl Maliye Vekili Fuad Alralı (El- teceklerdir. Bu kanun çılnnııılatt uau-

Berç TOrker, Fenerler idaresinin arttırmalı: üzere bize mUaaade verme- azıt) - Hazine ınuamelltmda gizli 10 dairesinde hülrilmet bunları alamaz 
kurul.,.u eald imparatorluğun mil- niııi iatiyoruz. hiç bir fOY yoktur. Hangiılni lı&ll&'i mıydı? 
Jeti uyutanılr ve bir aaltanet etrafında Dedikodunun daha faalaamın ne oldu- zaman arzu buyurursanız arsederlz. 'Maliye Vekılll Fuad Alralı (Ellzrl) 
toplanan behtrı alıcı hain adamların ğuna dair izahat lutfederlel'le kendile- Refik ince (Mania) - Yani ayrı - Alacak olaaydık huzurunuza gel
ecnebilere, bir takım millet menfaati· rine llzrm gelen cevablan arzederlnı. ayn bt.ldlreceblnlz. Balıaett11inlz tir- meye IOzum kalmazdı? Fakat fU11a iti
ni blhtıt mukabilinde vermeleri gibi Ortada yalnız ernWı: firketinin aon al- ketin hl- 8eDedlerlni alaanı.w bizim mad eeımenı.ı rica ederim, hazine men· 
bir hldlae olduğunu, ve cumhuriyetle mıt olduğu vaziyete göre; tOrekl diye- yani par1-onun ayrıca haberi ola- faatinl bir sene kadar heder etmiye-
aaltanat araaındaki farkı tebarüz etti· rek mec1İll tetkil eden ve idare bqm • cak ımclır? Olmıyacak mıdır ? cetfz. 
RCek bir vtı.ıa lSntlnde bulunduğumu- da bulunan zevatla hazine menfaatinin Maliye VekW Fuad Atratı (Eluıi) Hllldknetin izahatı üzerine tenev -
ııu 811ylemit ve Fenerler ldareelnin aa- iftirlk etmesi lmlrlnı olmadıtı glSrlll - - BUdcenln içtnde senenin ee1ımn ve vllr edilmlt ve kanun kabul edümit· 
ym CoW Bayar ta." 4tl tarafmdan mektedlr. Buna lraıp Jrendlmlııl dıılıa t1b!JJ1t pliri urd& Bta neleıden tı9o tir. 

ğer. 
Geçen bir yıl içinde o 

öğretimi de verimli bir aafh& 
mlıtir. Bu ıene Yükaek Ziraat 
tüıüne bağlı orman fakülteain 
türk bir, bulgar onnan mühen 
Buru orman mektebinden 22 
mühendiı muavini mezun olm 

İkinci derece orman memur 
olan ihtiyaç dikkate alınarak 
dan ba,ka Boluda bir orman 
daha açrlmıt ve Buru mektebi 
lebe kadroıu iki misline çıka 

gibi orman fakülteaiııe de 30 
60 talebe alınınasr kararlaıtırı 

Avrupada ormancılık tabi 
stajı yapan 18 mühendiıimiz 
Bundan ba,ka 4 mühendis daha 
telif orman i'leri üzerinde staj 
mak üzere Avrupaya gönderil 
dir. 

Orman Umum Müdürlliğ 

hükmi fahııiyeti haiz mülhak 
ile idare edilmeye batlandrğr 1937 
zi " nından beri 3 aylık varidat 
nu 697 .555 liradır. 

Yeni yıl dolayıaiyı 

Atatürk ve 
yabancı devlet 
reisleri arasında 

(Başı 1. inci say/ada) 
kendilerinden rica ederim. 

K. Atatii$ 

Yunaniaran 
Ekaelina Cumhur Bqbm 

Ankara 
Yeni ıene müııuebetiyle plıııl 

detiniz ve Alil doat türk milletinin r 
hı için olan çok .-mimi tebrikle · 
kabulünü rica ederim. 

Jarj 
Yeni sene münasebetiyle bana g 

derdikleri nazik temennilerden ç 
mOtehauiı olarıılı:, kendilerinin •.0-'I 
ti ,,. doat ull Elen milletinin 
.... 

1 

r •tttm en bwwedl 
!erimin lrabıal8na 
ca ederim. 

Bulgariatan 
K. Atatilık 

EL,.tan, Kemal Atatürk 
Cıımlıur Baılrmı 

Yeni aene mllnaaebetiyle ebellna 
1anna en hararetli tebriklerimi ve pir' 
ııl aaadetleriyle Türldyenin refahı içlıl 

olan hararetli temennilerimi arzederi 
• 

Boria 
~te Boria 111 

Bulpr Kıralı 
Salya 

Yeni aene mllnaaebetiyie bana inal 
buyurdulılan nazik tebrik telgraflarm
dan çok mOteha11iı olarak, en lıararct-
1! teteklı:Urlerimle birlikte p1ıst ııaadet
leri ve Bulgariıtanm refahı için old 
ıranıiınl temennilerimin kabulilnO ma • 
jeıtelerinden rica ederim. 

K. Atatürk 
Yugoslavya 

camı-- 8aflrenı 

Ankara 

Yeni aene milnaaebetiyle, en iyi 
tebriklerimin ve p1ıst aaadetleriyle 
doat ve mOttefik TOrkiyenin refahı için 
olan temenn!lerimin kabulOnO ekse 
lanalarmdan rica ederim. 

Paul 
Altes Prenı Paal 

Y_ı...,. Nu1ıi 

Belsrad 
Altealerinin yeni aene münaaebeti• 

le Üade buyurdulılan tebrik ve temen
nilerden çok mütehasıılı oldum. İyi ve 
meıud bir yıl için olan en ıranıimt te
mennilerimle birlikte, plııı! aaadetled 
ve doat ve mOttefik Yugoılavyanm re
fahı için olan en iyi temennilerimin ka
bulünO kendilerinden rica ederim. 

K. Atatüft 
(A.A.) 

9 İKİ mebusu 
ispanyaya gidiyor 

Londra, 3 (A.A.) - Dokuz ifÇi me
bua, lıpanya hükümetinin daveti üze
rine bu aabıılı İıpanyaya hareket ot• 
mitlerdir. Bunlar önce Banelon'a g;. 
dewler ve oradan iki grupa ayrıla
caklardır. Gruplardan birlıi Aragon 
cebheıine, diğeri Madride gidecekler 
ve lngiltereye dönünce müteaddid iç
timalarda iapaııyollara yardımda bu• 
lunulmaaı lehinde nutuklar aöyliye
ceklecdir. 


