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Bir amerikan muharririnin Japonya
da yaptığı harikulade bir röportajı 
neşredeceğiz. Bu yazıyı da "Avrupa 
ve Amerika•nın 400 milyonluk müş
terisi Çin" ismindeki röportaj kadar 
büyük bir a18ka ile okuyacaksınız . 5 KURUŞ 

..... anghayda yenı bir · hadise oldu • 

Zirai kalkınma 
davamızda 

devlet ·ve köylü 
''Ziraat işlerimizin başlıca mütehassıslarından birile konuşma" 

tlkteşrinin başlarında idi. Ankara 
Halkevinin tiyatro ve konferans salo· 
nunu dolduran yüzlerce münevver; be
yaz sakallı, uzunca boylu, sakin ve 
mütevazi bir ihtiyarın anlattıklarını 
derin bir sessizlik içinde dinliyordu. 

Profesör Pittard. bir masal gibi 
naklediyordu: 

rine hasretmek, hayvancılığın inkişa
fını temin edecek çareler bulmak ... 

- BUtiln bu dedikleriniz ... 

- ... Başlı başına birer büyük mev-
zudur ki Ziraat Vekaleti hepsi üzerin
de ayn ayrı durmuştur. Tetkiklerini 
genişletmiştir, bu tetkiklere devam et
mektedir. 

İspanyada hükümetçi lerj n zaferi. 

T eruelde 1500 kişilik 
asi garnizon hükümetçi 
kuvvetlere teslim oldu 

Barselon, 8 (A. 
A.) - Milli mü
dafaa nezaretinin 
bildirdiğine göre, 
saat 23,30 da Te
ruel dahilindeki 

- -· Çok geçmeden insanlık iki mü
him keşifte daha bulunuyor ve bu ke
§iflerle beşerin hayatı esaıından deği
§iyor: Ziraat usulü bulunmu§, hayvan
lar ehlileştirilmişti. Bunlar o derece 
mühim keşiflerdi ki gayed bunlardan 
mahrum kalsaydık, yahud bugün bile 
mahrum kaldığımızı farzetseydik Mli 
eski devirlerde yaşayan insanlar olmak· 
ta devam edecektik. 

* *"' 
Biliyoruz ki Ankara'dan Eskişehi-

C! h 'd k I · mücadele, ancak 
~ang ay a i ranaız ımtiyaz bölgesinde bir japo11 kamyonuna tahliye için tesbit 

refakat eden lranaız cnkerleri ve lranıız zırhlı otomobili olunan mıntakada 

" ... Bu keşiflerden sonradır ki insan
lar göçebelikten çıkarak tehirli ve mu
kim olmuşlar, beldeler kurarak toplu 
yaşamağa başlamışlar... Ve ilk içtimat 
kanunları - çok muhtemeldir ki - bu deM 
virlerde vilcude getirmeğe muvaffak 
olmuşlardu. 

"Bu harikulade keşifleri Avrupaya 
mal etmeğe im.k~n yoktur. Hububatın 
ve ehli hayvanların vatanı neresi ise, 
bunlar nereden gelmiş iae bu kegifler de 
oranın insanlarına aiddir. Bu vatan or
ta Asya'dır. Sizlerin öz vatanınızdır •• .'' 

Ne zaman ziraat bahse konıa Pro
f esör Pittard'ın bu sözlerini hatırla
Jım: Türkler :ıiraat uaulUnU bulup bay· 
vanları ehlileştirmit olanlardır. 

• • • 
-· • • _ı_t • •vt • + +trn,. I 

tını bulmuş bir mritehu111fa görlfid: 
yorduk. 

- Zira.5: kalkınma hakkrndald ilmid
lerimiz artmıştır, dedi. 

- Bundan ne murad ediyorsunuz? 
- Bilirsiniz ki bu yaz sonuna doğru 

Orta Anadolu'nun, Ankara, Çankırı ve 
Eskişehir vilayetlerinde yirmi ziraat 
heyeti iki ay çalışarak, bin dört yüz 
köyde uzun ve derin tetkiklerde bulun
ınuştur, Köylerin zirai, içtimat ve ida
ri vaziyetleri iyice gözden geçirilmiştir. 
Bulundukları mıntaka için zararlı te
lakki edilen, veya küçüklüklerinden, 
yahud topraklarının ~fayetsizliğinden 
dolayı köy vasfına lıyakati olnuyan 
köylere tesadüf edilmiştir. Bazı yerle
rin topraklan inbat kuvvetini kaybet
miş bazı yerlerde çekilmekte olan içme 

'ulama suyu sıkmtıaının tahammUI 
ve 5 b lm ld • edilemiyecek dereceyi u Uf ~ .. ug~ 
görülmüştür. Mesela hayv~. .s~len 
uzaklardaki su başlarına gotürulerek 
ancak 24 saatte bir kere sulanabilmek
tedir. Buralarda münavebe ile ziraat 
yapılmadığı için toprakların akamete 
uğraması uzak görülemez. 

- Bu vaziyet karşısında ne yapıla-
bilir? 

- İmparatorluk idaresinin asırlarc:a 
süren ihmali sebebiyle husule gelmıt 
olan bu vaziyeti - tıbkı bir hekimin has
tasını muayene edip teşhisini koyduğu 
gibi • tesbit etn k cumhuriyet ziraat· 
çilerinin vazifesi idi. Yapıalcak şeylere 
gelince .•. 

- Evet yapılacak şeylere gelince? 
- Ziraat mütehassıslarının köylere 

girmesi, köylerde köylillerle elele ve
rip çalışarak onlara, biltlin şartlariyle, 
modern ziraati öğretmesi lazımdır. 

- Mesela? 
- Bu büyük bir program işidir. Bir· 

ıeştirilmesi Iazımgelen küçük köyler, 
başka yerlere nakledilmesi icab eden 
dağ köyleri, topraksız, susuz köyler 
vardır. Susuz köylere uzaktan su ge
tirmek, arteziyen kuyuları açmak, 
mevcud çeşmelerin sularını tasarruf 
etmek kabildir. Sebze bahçeleri tesisi 
için köylüyil teşvik etmek, ağaç diktir
ınek, toprağın maksada uygun şekildr 
işlenmesini öğretmek, iyi bir nadasın 
fay dasını anlatmak, toprağının kendi
sine refah getirebilmesi için köylünün 
de 0 toprağa karşr vazifeleri olduğunu 
iyice zihinlere sokmak, kopkaç ziraati 
diyebileceğimiz zahmetsiz ziraatten 
köylüyü uzaklaştırmak, gübrelemenin 
yalnız IUzumunu değil, nasıl gübre te
darik edilebileceğini filen göstermek, 
koruluklar tesisi suretiyle yakacak 
maddesini bu korulardaki ağaçların bu· 
danmasmdan hasıl olacak çalı çırpılara 
ve kabil olan yerlerde maden kömiırıe-

rc kadar olan yol üzerindeki köylerde 
ağaçlama başlamıştır. Ziraat fen me
murları daha bugünden bu köylere gir
miş, halk kendilerini memnuniyetle 
karşılamış, ağaçlamanın faydasına §im
diden kanaat getirmiştir. Kanun ve 
büdce mevzuu olan bütün bu tasavvur
lar vaktinde elbette tahakkuk ettirile
cektir. 

Ziraatimizin istikbalini şöyle göre
biliriz: Bir taraftan, köylüye, Adeta 
g8zle göriinilr ve el ile tutulur örnekler 
verecek olan devlet ziraat itletme ku
rumu müesseseleri, di~er taraftan etra· 
fiyle tetkik ve tesbit olunmuş geniş bir 
programa göre çalışan ve bu çalışmada 
köylU ile elbirliği, ülkü birliği eden zi
rai kalkınma tegkilatı, ve nihayet, top
rağına, kendine ve vatanda!flanna kar· 
gı olan bUyük vazifesini hakkiyle anla· 
tm§ olarak gille oynaya emek veren 
köyliller ... 

Dünyaya medeniyet getirmiş olan 
tilrkler dairna aynı tiirklerdir. * 

Denizbank 
umum 

Müdürlüğü 
Denizbank umum direktörlüğüne İf 

bankası İstanbul şubesi müdürü B. 
Yusuf Ziya Öniş'in tayini takarrür et
tiğini sevinçle haber aldık. 

Memleketimizin ve Cumhuriyet re
jiminin bankacılıkta yetiştirdiği mü
him bir phsiyet olan ve İŞ, bankasının 
teeaısUsUnden bugüne kadar ona müte
madiyen hizmet ve muvaffakiyetlerini 
vakfetmiş bulunan B. Yusuf Ziya ar
kadaşımızın bu genel direktörlüğe ge
tirilmiş olması, Denizbankın muvaffa
kiyeti için de kafi bir inanca teşkil e
der. Kendisini tebrik eder ve muvaf
fakiyet dileriz. 

Japonlar az daha fransız 
askeriyle çarpışıyorlardı! 

• 
Fransa ve lngjltere son hOdiseleri 

şiddetle protesto edecekler 

Bir ~pon garnizonunda isyan pktılı ve 
eslrlerln ıabltlerl öldirdlii blldlrlllyor 
Şanghay, 8 (A.A.) - Şanghay'da bugün mühim bir hadise 

daha olmuttur. Japon askerleri kendilerini rüvelverle tehdid 
eden gönüllü bir ruı'la döğü~üşlerdir. 

Franıız polisiyle birkaç ruı gönüllüsü daha mücadeleye itti. 
ri.k ettiklerinden japon askerleri bunlara kar'ı mitralyözlerinin 
ağızlarını çevinnitlerdir. 

Yunan Veliahdı Pa·enı Pol'ün evlen· 
meıi münasebetiyle Y unaniıtan büyük 
ıevinç içindedir. Bu huıuıta gelen ha
berler üçüncü ıayfanuzda.dll'. 

I"rc........ mcs.kaınlo.n hadlıeyi 

~iddetle protesto edeceklerdir. 
Hadise 1Ul8ıl oldu? 

Bu sabahki hadise hakkında Royter 
ajansının muhabiri aşağıdaki tafsilitı 
vermektedir: 

"Bir japon neferi, Nantao'yu fran
sız imtiyaz bölgesinden ayıran bulva
rın fransızlara aid kısmına, nizamna
meler hilafında su doldurmağa giden 
Çinli bir kadım dövmeye başlamış ve 
bir rus gönüllüsü buna mani olmak is
temiştir. 

Şurasını kaydetmek lbımdır ki Çin 
kıtaları Nantao'dan çekilmeden önce 
su tesisatını dinamitle havaya uçur
muş oldukları için burada su yoktur. 

Ruslarla japonhır kar§ı karşıya 
Hadiseyi gören baş_.ka bir rus gônül

ltisü düdük çalmış ve birkaç ianiye 
sonra vaka mahalline iki fransız oto
mobiliy Je içinde rus gönüllüleri bulu
nan bir kamyonet gelmiştir. Aynı za
manda yüz kadar japon askeri de hadi
se mahalline gelmiş bulunuyordu. 
Fransızlarla rus gönüllüleri bulvarın 

(Sonu 7. inci sayfada) 
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Evelki gece Ankarada bQflayan kar dün de kah tiddet{en~re.'. - .dı : elif fa:nlalarla d v 
etmi§tir. Yııkcırdaki reıimde dünkü tipi eınaımda Yenifehitdc .. bir mcw~.u·ayı görüyorı:n:: 

muvakkat bir müd 
det için kesilmi~
tir. Saat 18 de tah
liye edilen eşhasın 
mikdarı iki bini 
geçmiftİr. 

Havas ajansının 
bildirdiğine göre, 
Teruel'deki Fran
ko kuvvetleri ku
mandanı albay Rey 
d'Hancourt hükü
metçilerle saat 21 
de müzakereye gi
rişmi~ ve teslim 
olma anlaşmasının 
imzasını müteakib 
Teruel hastahane
sinde müdafaada 
bulunan asi garni
%Onu 1500 kişiden 

mUrekkeb askerle 
teslim olmuştur. 

Bir iki defa, hükümetçilerden aailere, asilerden 
hükümetçilere geçen Teruel'deki muharebeler esna. 
amda hükümetfİlere tara/tar olan sivil halk evelce 

böyle §ehri terketmi§lerdi. 

Tahliye edilen 2.000 frankist ara
aında 1.4-00 aaker de bulunduğu tasrih 
edilmektedir. Bunlar 500 sivilin tah~ 
liyesi esnasında ve cumhuriyet aske
ri makamları tarafından hayatlarının 
bağıılanacağına ve yarahJarın tedavi· 
edileceğine dair verilen söz üzerine 
teslim olmuflardır. 

T eru.el boşaltıldı 
Baraelon, 8 (A.A.) - Havas ajan· 

sının muhabiri bildiriyor: 
Frankistlerle cumhuriyetçiler a

rasında iki saat süren görüşmelerden 
sonra hasıl olan anlaşma neticesinde 
Teruel'de kalan kadm, çocuk ve ihti
yarlar tahliye edilmiştir. Bu ameliye 
kızılhaç heyeti reisinin teklifi üzeri
ne yapılmıştır. 

(Sonu J. üncil sayfada) 

Pariste nümayişler 
ve kavgalar oldu 
Paris, 8 (A.A.) - Stefani ajansının 

muhabiri bildiriyor: Yiyecek mağaza
larının binlerce memuru Pariste gü
rültülü bir niimayi~ yapmışlardır . .Po
lisle nümayişçiler arasında kavga ol
muf ve birkaç kişi tevkif edilmiştir. 
Tezahürlerin şefleri, birkaç haftadan
beri devam eden grev üzerine salahi
yet sahihlerinin dikkatini çekmek is
tediklerini söylemişlerdir. 

Genel i§ konfederasyonu B. Chau
temps'm çarşamba günkü konferansa 
davetine mtisbet cevab vermişlerdir. 

Patronların da müsbet cevab verecekle
ri zannedilmektedir. 

B. Şotan iki yeni iş statüsünü salı 
günü kabine arkadaşlarına anlatacak
tır. 

Bu arada, franısız halk partisi mem
lekete hitaben yeni bir beyanname neş
rederek milleti komünistlerin 29 ilk
kanunda yapılan ve Paris amme hiz
metlerinde umumi grevle neticelenen 
bir harekette bulunmalarına karşı uya
nık davranmaya çağırmıştır. 

''B . araJ,, 
Günet dil mrtodiyle 

bir arqbrma 

l'azan: Nuri Uluau 

Teruel'deki askeri harekatı ida· 
re eden hükümetçi kuvvetleT 
kumandanı General H. Sarabia 

Fıkra 

Söz ve rakam 
Tıb fakültesinin Haydarpaşadan ls

tanbula ne kadar ağır münakaşalar i
çinde taşındığını hatırlarsınız. Oni
versite'nin yeniden tanzim davası da, 
bir türlü, gündelik gazete kavgası ol
maktan kurtulmamıştır. 

Her yeni nizam, ancak neticesi ile 
muhakeme olunmak ve böyle bir hük
me varılmak için de ona bir ne ti c ~ 
m ü d d e t i payı ayırmak lazım ge
lir. Bu sebcbleui'r ki bazı işleri g ü n -
d e 1 i k J e ş t i r m e ' nin daima aley
hinde bulunmuşuzdur. Madem ki mi
sal olarak tıb faküitesini aldık. Şimdi, 
Jütfon, doğruluğunda şüphe olmayan 
şu rakamlar üzerinde biraz zihninizi 
yorumız. Haydarpaşa.da birinci harici
ye 931 yılı içinde 108 ameliyat, 500 po
liklinik yap1111ştır. 1937 de bu aded şu 
inanılmaz yekuna çıkıyor: 1500 ameli~ 
yat, 8696 poliklinik! 

Dahası var: 931 ameliyatlarının 5 i 
ağır, J ü orta, geri kalanı küçük ameli
yatlardı. Yenilerinin ise 336 sı ağır, 
490 ı orta, 453 Ü hafiftir. Gene bunlar
dan 467 si profesör, 836 sı doçent ve a~ 
sistanlar tarafından yapılmıştır. 

1929 da 140 doğum ve 129 kadın a
meliyatı, 1936 da 14-00 doğum, 1472 a
meliyat ve 106J6 polikliniğe çıkıyor. 

Geniş bir ııeşriyat için sakladığımız 
diğer rakam/arı bir tarafa bırakıyoruz. 
işittiğiniz bunca dedilcodularla yalnız 
bir şubeye aid bu istatistikleri muka
yese ettikten sonra Üniversiteyi ıslah 
eden inkıl§b ve halk hükümetine karşı 
tenkid fırsatı mı ararsınız; yoksa, eski 
usul, ellerinizi açıp dua mı edersi
ni%? - Fatay 
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Tazelenen bir mesele 
Haber gazetesi, bir müddetten beri n~rettiği anketiyle, eski bir ede

bi meseleyi yeniden aktualite sahnesine getirmiıtir : Devlet sanatı ko
rwnalı mıdır ? 

Verilen cevablan okumuısanız. bu bahis üzerinde fikirlerin ne ka· 
dar dağıldığını ve çaprazlaıtığım görmüşsünüzdür. Bazıları sanatın, 
inkitaf edebilmek için mutlaka devlet himayesine muhtaç olduğunu 
ıöylerken (Nurullah Ataç gibi), diğerleri bu himayenin sanata vurula. 

cak en büyük darbe, olacağını ileri sürüyorlar (Hüseyin Cahid gibi). 
Fakat bütün fikirlerin atağı yukarı üzerinde hirleıtiği bir nokta 

'Var: Sıkı bir kontrolun sanatın inkitaf imkanlarını daraltacağı key· 
fiyeti. Devletin memur gibi maaşlı sanatki.r kullanmasını iste'yenler, 

tıpkı memurlar gibi bu sanatkirlar üzerinde de bir kontrolun teesaüsünü 
kabul etmek mecburiyetindedirler. 

Bütün fikirleri üzerinde birlettirecek, yani deTlet himayesiyle sanat 
hürriyetini telif edecek bir kombinezon bulmak imkansız mıdır ? Şüp
hesiz ki değil. Fakat, bu ancak, sanatkarı, aylıklı memur tahdidlerine 
tabi tutmamakla, yani aanatkarı değil doğrudan doğruya aanatı kur
makla kabil olur. 

Memleketimizde sanatın inkiıafma en büyük engel sanat eaerine 
kartı talebin azlığı değil midir ? Devlet, bu taleb azlığmı bizzat sanat 
eserlerinin mÜ§terisi olmak suretiyle teli.fi edebilir. Sanat eserini, ki· 
tab, tablo, heykel teklinde aatm alarak, bu vasıta ile aanatm icrası kar
lı bir meslek haline getirebilir. Bu İf için devletin sarfedeceği para da 
boıuna harcanımı olmıyacak, mukabilinde alınan kitablar halkın oku
ma ihtiyacını kartılamak üzere umumi kütüphanelere ve mekteblere 
gönderilecek, halk terbiyesi ve kütüphaneler iti ile aanatın himayesi 
tek elden görülmüı olacaktır. 

Kültür Bakanlığımızın tuttuğu yol da eaaıen bundan baıkası değil
dir. Bakanlık kaç seneden beri birikmit olan müracaatları intaç ede
r-ek geçen yıl ehemiyetli mikdarda kitab aatm almıttır. Her sene bu ite 
ayrılan kredi tedricen artırılır, ve eser aahibleri, kitablarmın karlı bir 
ıekilde basılabileceği emniyetini edinirlerse, sanatın en doğru himaye 
tekli kendiliğinden teeaaüa etmİ§ olacaktır. 

Ya musiki eserleri 1 Yeni musikimizin, kendisine çizilmiı olan isti .. 
kô.mette ilerlemesi, genç kompozitörlerimizin çalıımalarına bağlıdır. 
Fakat unutmıyalım ki, musiki eseri, bugün en alımsız matadır. Bu iti
barla, acaba, Bakanlık, bir jüri heyetince kıymeti takdir edilecek yeni 
kompoziıyonları bizzat satın alıp baımak kararını veremez mi ? Böy
le bir karar, edebiyat ve resim sanatları yanında musikinin de devlet 
himayeıinden hiaaeaini almasını mümkün kılacaktır. Mahdud mikdar
daki genç kompozitörlerimiz için himayenin maaılı memuriyet ıeklin. 
de olmasında da bir mahzur yoktur. Devlet kontrolu, musiki aahasm

da, edebiyatta olduğu kadar korkulacak bir §eY değildir. - YAŞAR NABi 

İzmir enternasyonal 
fuarı için hazırlık 

8. Celôl Bayarın alakalı dairelere 
hazırlık yapmalarr için direktifleri 

20 ağustosta açılarak 20 eylule kadar bir ay devam edecek 
olan 1938 enternasyonal lzmir fuvarmm geçen senelere nazaran 
daha iyi olmasını temin için çalı§ılmaktadır. Baıbakan B. Celal 
Bayar yurdun yegane enternasyonal fuvarı olan lzmir fuvarına 
laznngelen ehemiyetin verilmesini temin için alakalı bakanlıkla
ra yeni direktifler venniıtir. B. Celal Bayar'ın direktiflerini yazı
yoruz: 

1938 entemaayanal lzmir fu-r------------
varı her sene olduğu gibi bu se
ne de 20 ağustosta açılacak ve 
20 eylUle kadar devam edecek
tir. 

Tıbbi müsamere 

Birinci mıntaka etıbba odasının her 
on beş günde bir verilmekte olan tıbbi 
müsamerelerinin 5 incisi 13-1-1938 
perşembe günü saat 18.30 da eskisi gi· 
bi Ankara Nümune hastanesi konfe -
rans salonunda yapılacaktır, 

Mevzular gunlardır: 

1 - Had anjin ve apandisit (Dr. Ne
jat Kulakçı). 

2 - Çoçuk anteritlerinde bakterio • 
phage isolmam (Dr. Niyazi Erzin). 

3 - Bir hançere amiloide vakası 

(Dr. Nüzhet Atav). 

Bir otomobil 
bir çocuğu 

ezdi, öldürdü 
Dün Samanpazarında feci bir vaka 

olmuş, 5 yaşında bir çocuk otomobil 
altında kalarak ölmüştür. Hacettepe
sinde, Köprücüler sokağında 33 No. lu 
evde kiracı oturan Ayş.c ismindeki ka
dının küçük kızı Neriman, Çocuk yu
vasının nehari talebesindendi. Çocuğu 
hergün Hacettepesinden mektebe geti· 
rip götüren Ayşenin komşusu bir ka
dındı, çünkü Ayşe maske fabrikasında 
çalıştığından çocuğu ile meşgul ola
mıyordu. Dün saat 14.5 da kar yağar
ken şoför Şükrünün idare ettiği 1139 
numaralı taksi otomobili Cebeciden 
Ankaraya doğru gelirken Samanpaza
rı meydanında küçük Nerimanı altına 
almış ve çocuk ağır yaralı olarak has
tahaneye kaldırılmıştır. Şoför adliye
ye teslim edilmiştir. Sorgu bakimi 
kendisini isticvab etmiştir. 

Şoför, farkında değildim, kaldırım· 

dan telaşla "Hey 1 kör müsün çocuğu 
ezdin ı .. diye bağırarak otomobile doğ
ru geldiklerini işittim, sonra çocuğu 
otomobilin altında çıkardık, demiştir. 

Küçük Neriman ise hastahanede, al· 
dığı yaraların tesirile, derhal ölmüş
tür. 

Müddei umumi muavini Bayan Eni
se saat 18.30 a kadar hadise etrafında 
tahkikat yapmıştır. Çocugun hüviyeti 
tesbit edildikten sonra bozuk korneli 
otomobil kullanarak nizamlara riayet 
etmeden yolun sağında hiçbir engel ol· 
madığı halde soldan giderken bir yav
runun ölümüne sebebiyet veren şoför 
Şükrü tevkif edildi. 

"Akşam,, refikimizin 
teveccühlerine 
teşekkür ederiz 

Akşam refikimiz "Türk gazetecili· 
ğinde parlak bir muvaffakiyet" başlığı 
altında "Ulus" hakkında şunları yaz· 
maktadır: 

"29 Teşrinievel Cumhuriyet bayra
mındanberi Avrupadan getirttiği en 
son sistem rotatif makinesinde basıl
makta olan Ulus refikimizin gün geç· 
tikçe daha mütekamil bir şekil aldığı
nı görüyoruz. Diyebiliriz ki bugün U
lus gazetesi istihbaratının kuvveti, 
münderecatınrn zenginliği ve gerek 
resimlerinin fevkaladeliği bakımın· 
dan, 1stanou1 da dahil oınıahı. üzere, 
Türkiyede çıkan bütün gazetelere fa
ik bir vaziyete girmi~tir. Bilhassa haf
tada bir muhtelif mevzular üzerinde 
neşir ve karilerine hediye ettiği ilave
lerinde ve hergünkü nüshalarında çı· 
kan resimler lideta güzel birer tablo 
gibi zevkle seyredilmeye layıktır.,, 
Akşam arkadaşımıza hakkımızda iz· 

har ettiği bu lutufkar teveccühten do
layı en kalpten teşekkürlerimizi suna· 
rız. 

Türk tabi yetine kabul edilenler 
Muhtelif tarihlerde yurdumuza ge· 

len Bulgarya ve Romanya muhacirle • 
rinden 3440 yurddaşıınızın türk tabiye· 
tine kabulü Bakanlar heyetince tasvib 
olunmuştur. 

Kadıköy su şirketinin İstanbul 
belediyesine devri 

Bayındırlık Bakanlığı, Kadıköy -
Üsküdar su şirketinin İstanbul belediye 
sine devri hakkında bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Proje görülmek üzere 
İstanbul belediyesine gönderilmiştir. 

Hayatı aaıılalınak 1 Ekonomi bahlslerl 

Ba~~!~nl~~~!1'!~~rka-I Muhtelif mahsullerimizin 
1 mutaydahükümetin programı- pı·yasadakı· durumları 

nı İzah ederlerken hayat paha-
lılığını önlemek için lüzumlu 
olan tedbirlerin alınacağına da 
temas etmiılerdi. iç Bakanlık 
hayat ucuzluğunun temini için 
lüzumlu olan tedbirlerin alın

ması etrafında çalıtmalara baı
lamııtır. Bakanlık, medeni ha· 
yatta zaruri ihtiyaclardan ma. 
dud bulunan etin yurd içinde 
fazla iıtihlakini temin edecek 
tedbirler etrafında tedkiklere 
baılanuttır. Bu tedkikler sonun· 
da elde edilecek neticelere gö
re et fiatlarının ucuzlatılması 

bir esasa bağlanmış olacaktır. 

FİNANSTA 

Yeni tayin 
ve terfiler 
Sinop Defterdarı Hiimid Erzurum 

defterdarlrğma, Kütahya defterdarı 
Şükrü Antalya defterdarlrğına, Antal· 
ya defterdarı Galib Maraş defterdarlr
ğına, Samsun muhasebe direktörü Ha
san terfian Kütahya defterdarlığına, 
Acıpayam malmüdürü BB. Nuri Yeşil 
ova malmüdürlüğüne, Yeşilova malmü
dürü Mustafa Acıpayam malmüdürlü
ğüne, Siverek malmüdürü İbrahim 
muhasebat genel direktörlüğü memur
luğuna, Diyarbakır muhasebe direktö
rü Şevket Siverek malmüdürlüğüne, 

hukuk mezunu Yusuf muhasebat genel 
direktörlüğü memurluğuna, İstanbul 
defterdarlığı memuru Ruhat teftiş he
yeti daktiloluğuna, Çorum hazine avu· 
katı Şaban terfian aynı yer avukatlığı· 
na, dava vekili Safer Hendek hazine a
vukatlığına, Haydarpaşa lisesi mezunu 
Behiç dahiliye muhasebesi memurluğu
na, adlıye muhasebesi memuru Bahaet
tin terfian İktısad muhasebesi ikinci 
mümeyyizliğine, hukuk mezunu Kadri 
muhasebat umum müdürlüğü ikinci 
mümeyyizliğine, hukuk mezunu Maz -
har merkez daireleri muhasebesi vez .. 
nedarlık namzedliğine, Ankara asliye 
mahkemesi katiblerinden Turğud 
muntaz;:ım hnrrl;u· al"nC) dİrPlrtf\r]jip-ii 
memurluğuna hukuk müıavirliği ıkın-
ci mümeyyizi Münir muntazam borçlar 
ikinci mümeyyizliğine, Muş muhasebe 
direktörü Abdülbaki Muş tahsilat şef -
liğine, Kızıltepe eski tahsil müfettişi 
İzzet Mardin tahsiH\t şefliğine, Tunce
li tahsilat şefi Zeki Elazığ tahsilat şef· 
liğine, Kocaeli tahsilat komisyonu me . 
muru İzzet terfiatn Bursa tahsilat şef · 
liğine, Sıyasal bilgiler okulu mezunu 
N ecmeddin Ankara tahsilat komisyonu 
memurluğuna tayin edilmişler ve ha • 
riciye muhasebesi memuru Mehmed 
Ali, Dahiliye muhasebesi memuru Tu
ran, iktısad muhasebesi ikinci mümey· 
yizi Fazıl, muhasebat genel direktörlü
ğü memurlanndan Atıf, bir sayılı ka • 
zanç temyiz komisyonu raportörü Hu
lusi ve İffet, varidat genel direk
törlüğü mümeyyizlerinden Suad, Be
yoğlu tetkik itiraz komisyonu ra· 
törü Necati, İstanbul hesab mü
tehassıslarından Rasim ve Ali iki sayı
lı kazanç temyiz komisyonu raportörü 
Zihni, İçel tetki kitiraz komisyonu re
isi Münir, muntazam borçlar genel di· 
rektörlüğü memurlarından Ahmed, 
Ankara defterdarlığı muhasebe memu· 

Ege mır,.takasındaki tütün satışı 
33 milyon kiloyu buldu 

İhraç mevsimi olması dolayısiyle 
muhtelif ihraç mallarımızın piyasalar
daki satı~ı gün geçtikçe memnuniyet 
verecek bir şekilde inkişaf etmektedir. 
Son gelen malumata göre Egede tütün 
satışı 33 milyon kiloyu bulmuş, üzüm 
fiatlarr on para yükselmiş ve satışı ha
raretlenmiş, incir piyasası ise normal 
bir şekilde inkişaf etmiştir. 

Kuruiizüm: 
Noel ve yılbaşı bayramlarından son

ra hariçten İzmir pıyasasına vaki mü
racaatlar neticesınde üzüm fiatlarında 
yeniden artma temayülleri müşahede 

edilmektedir. lzmirden gelen son tel
graflara göre borsada muamele gören 
çekirdeksız üzümlerin fiatlarr şu sey· 
ri takib etmektedır: 

7 
8 
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lu 
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12,50 
13,25 
14,-
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Bu sene n.ıevsim başınuan son gün

lere kadar ızLuır ııuıdnınaan ecnebi 
memlek1.. le.t! Ld .. ~,-·uı..n tu milyon kılo 
kuru u..:uuı ::ı.evn.euıırnıştır. ...ue:;..tn 
mÜStahoU Vt LU..;Car elıncıe lkü.l. uJ.::O 

14-15 m.ı..;vn kilo kadar bir stv •. h ....... -

cuddur . ...,u Sı.OK1aro.an mÜhlm vır n.k)

mının önuillü.ıdeki yortular do~ayı~ıy
le ihraç ecıileceği ümid ediJmeK~edır. 

Bu itibarla İzmir piyasası canu vazı
yetini muhafaza etmektedir. 

Kuru incir: 
Yenilebilir incirlerin hemen kısmı 

azamı ecnebi memleketlere ihraç edil
miş ve bir kısmı da yurd içinde sarfe
dilmiştir. Son günlerde İzmir borsası
na kaydettirilen ellemelerin kilosu 
8·5,25 kuruş arasındadır. 

Bu sene mevsim başından son gün
lere kadar takriben 23 milyon kilo İn· 
cir ihraç edilmiş ve inhisarlar idaresi 
4 milyon kilo kadar mübayaada bulun· 

ı<vy 

hakkında talimatn Jme 
Büyük zirai kalkınmada kendileri

ne mühim vazifeler verilecek olan e
ğitmenler hakkında Ziraat Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı ile müşterek bir 
talimatname hazırlamıştır. Talimat
name eğitmenlerin okuma, çalışma 

ve diğer işlerine aid esaslı hükümleri 
ihtiva etmektedir. Önümüzdeki ders 
devresinden itibaren eğitmen sayısı
nın 1500 ze çıkarılması kararlaşmış 
gibidir. Yeni alınacak eğitmenler ilk· 
bahardan itibaren faaliyete geçilecek 
olan Orta Anadolu köy kalkınma 
mıntakasına dahil Ankara, Çankırı 

ve Eskişehir vilayetleri köylülerin· 
den olacaktır. 
Eğitmen olarak yetiştirilmek üzere 

alınacak köy gençlerinin bilhassa e· 
ğitmeni olmayan ve kalkınma hareke
tine daha evvel başlanacak olan köy· 
!erden alınmasına dikkat edilecektir. 

ru Mehmed, Balıkesir tahsilat şefi Sü • 
reyya, tahsilat direktörlüğü ikinci mü
meyyizi Mediha terfi ettirilmişlerdir. 

mu,tur. Elde bulunan çok az stokıll' 
da inhisarlar idaresi ile satış kooperr 
tifleri tarafından satın alınacağı ff 
bir kısmının da doğrudan doğruya d4 
ülkelere ihraç edileceği haber veril' 
mektedir. 

Tütün: 
Son gelen ma!Umata göre Ege JI!IO' 

takasının 38 milyon kilodan ibaret O' 

lan tütün rekoltesinden şimdiye kadat 
33 milyon kilosu müsaid fiatlarla sa: 
tılmrştır. Samsun mıntakası tütünlerl 
de peyderpey mübayea olunmaktadır. 
Rekoltenin az zaman içinde elden çı• 
karılması müst~hlikin yüzünü güldür 
milftür. 

Fındık: 
Karadeniz havalisinden verilen ha• 

berlere göre kabuklu fındıklar 14, ii 
fındıklar 33 kuruştan satılmaktadır. 

Rekoltenin takriben yarısı şimdiye ka• 
dar ihraç edilmiş bulunmaktadır. önü• 
müzdeki aylara tesadüf eden yortulat 
ve çikolata fabrikalarının ihtiyaçları 

dolayısiyle eldeki stoklardan mühiJJJ 
bir kısmının ihracı ümid edilmektedir. 

Fındıklarımızın bu seneki kuvvetli 
alıcıları arasında İskandinav memle· 
ketleri, Çekoslovakya, İsviçre ve Bir
leşik Amerika vardır. Son zamanlarda 
Almanyaya da külliyetli mikdarda 
fındık ihraç edilmiştir. 

Portakal: 
Bu sene Dörtyol ve mersin mmtaka• 

sına gelen alman meyva ithalatçıları• 

nın mümessilleri 200,000 sandık kadaC 
portakal satın almışlardır. Şimdiye ka• 
dar bu iki yüz bin sandıktan 85,000 
sandık portakal sevkedilmiştir. Al• 
manların daha bir mikdar portakal a• 
lacakları; Sovyet Rusya ve İsviçreden 
de portakallarnnıaz alaka gösterildiği 
haber verilmektedir. 

Hububat piyasamız sağlam vaziyeti· 
ni muhafaza etmektedir. Pamuk, tiftik 
ve yün piyasası vaziyetinde yeni bit 
deği§ikiik bulunmamaktadır. 

HG!fHI flUlulul lllll& UCl)lllJVI 

Yeni kağıd paralarımızdan Londra• 

da basılmakta olan 100 liralıkların ba• 

sıtması devam etmektedir. Yeni yüz li
ralıklarımızın basılması şubatın ilk 

haftas içinde bitecektir. Diğer kağıd 

paralarımızın basılmas etrafndaki ha

zırlıklara devam olunmaktadır. 

Dahili ticaret beyannameleri 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı, 

başka başka kimselere aid dahili tica • 

ret eşyasının bir beyanname ile sevki • 

ne müsaade edilmemesi hakkında ev • 

velce verilen emrin yanlış tatbik edil • 

diğini görmüş ve bu emrini tavzih e • 

den ikinci bir emrini gümrüklere bil

dirmiştir. 

Kamutay 
X Dahiliye encümeni 10.1.1938 pa• 

zartesi günü saat 10 da toplanacaktr. 

Senedenseneye sevinç ve ümid ve
rici tekamül ve inkişaf gösteren fu
vara önümüzdeki sene daha ziyade ö
nem vermek istiyoruz. Milli varlığı· 

mızı gerek kültürel, gerekse sınai ve 
zirai noktadan gelen ecnebi ve )lCrli 
seyyahlara göstermek çok faydalıdır 
ve fuvarın bu itibarla da çok büyük 
kıymet ve ehemiyeti vardır. Türkiye
nin yegine enternasyonal fuvarı olan 
İzmir fuvarını geçen sene (608.000) 
kişi ziyaret etmiştir. Bu sene ziya· 
retçi sayısının bir milyona baliğ ola
cağı ümid edilmektedir. Bu itibarla 
bu sene bakanlığımızca sergiye işti· 
rak için şimdiden hazırlığa başlan
ması ve teşhir kadar da satış yapmak 
için tertibat alınması İcab eder. 
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X Maaı;if encümeni: 10.1.1938 pazar
tesi günü umumi heyet içtimaından 

sonra toplanacaktır. 

Fuvar komitesinden gelen raporda 
önümüzdeki sene fuvarın daha verimli 
ve muvaffak olması için alınmasına 
lüzum gösterilen tedbirlerden ve ız

har edilen temennilerden bakanlığı
nızı a!Skadar edenleri sunuyorum. Bu 
dileklerden kabul ve isafı mümkün ve 
lazım olanlar için şimdiden icabına 
tevessül edilerek bir an önce netice
lendirilmesini ve yapılan hazırlıklar
dan malUmat verilmesini rica ede-
rim.,, 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi her sene olduğu gibi bu sene 
de Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kimsesiz (520) çocuğa her gün sıcak 
öğle yemeği vermektedir. 

Bir çocuğun bir öğünlük yemeği beş 
kuruş tutmaktadır. Her vatandaş ku • 
ruma beş kurug vermek suretiyle yok • 
aul bir yavruyu sevindirmek imkanını 

bulabilir • 

Zebaniler 
/aponyanm açık sazlü iç bakanı, 

japonların içindekini dışarıya vur-
mu~ : 

- Biz, Asyada beyaz zrk/arm he· 
gemonyasina bir nihayet vermek is
tiyoruz! Demiş. 

Böylece "güneşin çocukları Al· 
/ahın dünyada kendilerine tahsis et• 
tiği yeri,, alacaklarmış. 

Allah adına Çin'i cehenneme çe
viren orduları düşününce ;ık]Irna 

zebaniler ve bir hikaye geldi : 

Eski devirde ağzını pek tutamaz 
adamlardan birisi, şeriat mahkeme· 
sinin hflkim/eri ve reisleri kahve
nirı önünden geçerlerken yanında
kilere : 

- Zebaniler geliyor! Demiş. 
Sadık mubbirler, bu sözü hakim 

efendiye ulaştzrmışlar; o da bu pa
tavatsız adamı yanma çağzrıp haşla
mış: 

- Be adam, demiş, biz Allah na
mına şeriatın hükmünü yerine ge
tiriyoruz. Dilin nasıl vardı da bize 
"zebaniler,, dedin ? 

Adamcağız, hiç istifini bozmıya· 
rak şu cevabı vermiş : 

- Peki, zebaniler kimin namına 

hareket ederler i' - T. 1. 

Hamsi bolluğu 

Hamsi koydum ta vaya, 
Baıtadı oynamaya 
Eaki ve kıvrak bir halk ıarkısı

nın güfteaidir. Böylece bu ufacık 
balık muaikir!Jize girmiıti. 

Tra.bzonlu §aİr ve meddah Ha. 
mamizade Ihsan, 'Hamsiname,, 
adlı kocaman bir kitab yazdıktan 
sonra hamsi edebiyatımıza da 
girdi. 

latanbuldan gelen haberlerden 
Boğaziçine büyük bir balık akını 
olduğunu, hamsinin kilosu bir ku· 
ruıa aatıldığmı öğreniyoruz. 

Bu musiki ve edebiyat "malze ... 
me,, sinin bu kadar ucuzlamaıma 
acımaz mısmız ? 

Sinema artistleri ve mutfak! 

Amerikadaki Holivuda giden 
"Akıam,, gazetesi muharririne 
güzel sesli sinema yıldızı Janette 
Mac Donald ı 

'
1

- Artist olmasaydım, kendimi 
yalnız evime verirdim; gayet gÜ· 

zel yemekler pitirirdim. Şimdi bi
le mutfağa girip çorba pİ§İrmeai. 
ne bayılırım.,, demiı. 

Erkek artistlerden yakıtıklı 
Clark Golle de tunları söylemi§: 
''Bazan mutfağa girdiğim, kendi 
kendime icad ettiğim hususi bir 
yemeği piıirdiğim olur.,, 

Bu sözleri okuduktan sonra mo
dem bayanlarımız arasında bir 
yemek pifirme hevesi uyanır mı, 
dersiniz ? Uyansa ne kadar da iyi 
olur 1 

Zeyd ile Amir 

Çinde çinlilere ıatır atan japon· 
lar, son günlerde jngiliz polisleri
ne de dayak atmağa baılamıılar. 

Vaktile bize rütdiyede arabca 
okuturlar ve bu kitabda sık ark 
şöyle bir misal geçerdi: "Darabe 
Zeydün Amren,, Bu cümlenin ma
nası §U idi: "Zeyd Amri döğdü.,, 

Boyuna Zeyd döğer, Amir dayak 
yerdi. Biz de kendi kendimize der
dik ki : 

- Ne miskin adam bu Amir? 
Hep dayak yiyor; bir defa dayak 
attığı yok. 
Şimdi japon zabitlerinin İngiliz 

polislerine dayak attığını ogre
nince de insanın hatırına fU sorgu 
geliyor ı 

- Artık Amrin Zeyde dayak 
atmasına mı sıra geldi ? 

Ramazan! gol! kurşun! 

•Birinci kinunun on ikinci gÜnÜ, 

dünya kupası için Mısırda Mııır ve 
Romanya futbol takımları arasın
da bir maç yapılacaktı. Bu maç ge
ri bırakıldı. Bunun sebebini Mısır 
federasyo:--·_ ;u suretle izah etmiş: 

- Raınazandır; bizim oyuncu
lar da oruçludurlar; oyun oynaya· 
mazlar ! 

Bundan bir müddet önce ispan
yada general Frankonun da hükü
metçilere kartı kullandığı milli 
askerlerin çoğu Fas müslümanları 
olduuğ için taarruzunu ramazan
dan sonray bıraktığı yazılmııtı • 

İyi ama, ramazan ve oruç, ye. 
mek yemeğe manidir; fakat gol ye
meğe, kuqun yemeğe değil 1 

X Arzuhal encümeni 10.1.1938 pa• 
zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

Hava karlı geçti 
Dün şehrimizde hava tamamen kapa

lı ve karlı geçmiştir. Rüzgar ş,imalden 

saniyede 4 metre bir hızla esmiş, gece 
ısı sıfırın üstünde kalmış, gündüz ise 

ancak sıfırın üstlinde ı dereceye kadar 
yükselebilmiştir. Dün yurdun bütün 

mıntakalarında hava kapalı ve yağışlı 
geçmiştir. Yağışlar Trakya, Kocaeli 

ve Orta Anadoluda tamamen, Ege mın
takasında kısmen kar şeklinde, diğer 

bütün mıntakalarda ise yağmur şeklin· 
de olmuştur. 

Dünkü yağışların karemetreye bı

raktıkları su mikdarları İslahiyede 39, 
Zonguldakta 21, Kocaelide ve Adana· 
da 15, Konyada 9, diğer yerlerde 1·9· 
kilogram arasındadır. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında E
dirnede 6, en yüksek ısı da srfırn üs
tünde İzmirde 4, Kayseride 9, Antal· 
ya ve Adanada 10 derecedir. 

1 
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Deniz silôhlorı yarışı 

DÜNYA HABERL.ERi ... 
, 

ltalya hükümetinin 
çekilmesi karşısında 

Fransa Ye lnglltere bir 
nümaylı mi yapacak ! 

Veliahdın evlenmesi dolayısile 
Y unaniıtan sevinç İçinde 

nişanhlara birçok yerlerden Genç 
kıymetli hediyeler gönderildi 

Uç seneden beri, büyük devletler 
arasında büyük harbdan evelki dev
ri hatırlatan bir silah yarııı devam 
etmektedir. Büyük harbdan evelki 
aeenler içinde silah yarııı büdce tah· 
11isatı ile takyid edilemiyecek bir SÜ • 
rat içinde yiirümekte idi. Devletler, 
aenelik büdcelerine silah için büyük 
tahsisat koyuyorlar. Fakat büdce, 
meclise getirilinceye kadar vaziyet 
değiıiyor. Ve tahsisatı arttırmak lü. 
zumu hissediliyordu. Müzakere baı- Atina, 8 (A.A.) - Atina a1·ansı bil- ve dü.,es de Kent, İngiliz kralının he-

d l. Cenevre, 8 (A.A.) - Havas ajansı- :ı 
ladıktan ve hele büdce kabule i ıp. ğ · . l ·ı diriyor: Bütün Yunanistanda veliah- diyelerini getirmiı::.tir. Romanya veli-nın ö rendığıne göre Fransa, ngı te- :ı 
te tatbikatma g~ildikten sonra da k. · · M'll dm nııunlısı prenses Frederika için ahdi prens Mihai de gelmi•tir. re ve bel ı de Sovyetler birlığı ı et- :r-· :ı 
aık sık bu tahsisat artırılırdı. ı · · · k" 'h' tezahürler yapılmakta ve gazeteler bu Prenses Frederı'ka şerefı'ne 1·1k •a-er cemıyetının 17 son anun tarı ın- .. 

Bugün de bilhassa deniz silahları de açılacak olan içtima devresinde san- tezahürlere geniş yerler ayırmaktadır. ray ziyafeti dün akpm verilmiştir. Bu 
yarııında aynı vaziyeti görüyoruz. siyonel beyanatta bulunacaklar ve İ- Fransız elçisi, cumhur reisi B. Lôb· akşam da ikinci ziyafet verilecek ve 
Amerika bükümeti, uzun heıablar • t 1 · k'l · b' rön'un düğün hediyesi olan Sevr ma- bunu mu·'teakı'b kral aı'les·ı erk"nı'le a yanın cemıyetten çe ı mesıne ır " 
dan aonra deniz silahları için 1938 cevab teşkil ve küçük devletleri temin muHitından bir masa tezyinatını saray misafirleri tiyatroya giderek Helleni
- 1939 senesi büdcesine tahsisat etmek üzere milletler cemiyetile mu- müşirliğine takdim etmiştir. des kulübüne mensub genç kızların 
koymuftu. Fakat büdce meclise tev- kavelenamesine karşı sarsılmaz sada Atinadaki elçiler heyeti, kıymetli yapacakları dansları seyredecektir. 
di edilir edilmez, cmnhur reisi Roose- katlrini teyid edeceklerdir. bir hediye verecektir. Saray ricali, 
Velt ml'llı" mu-dafaa encümenine bir d' ~ b V eliahd ile nışanlısı, yanlarında Londradaki ve ıger ya ancı memle -

' k b t h · t k" f' İngiltere ile Fransa Milletler cemi- prenses Frederika'nın annesi ve baba -mektub yazara u a sısa ın a 1 ket şehirlerindeki elen kolonileri, bü-
gelmedı.ğı·nı" ve bu sene içinde iki bü- yetini tekrar canlandırmak için gayret .. y . h' 1 . kk"'ll sı olduğu halde, dün havanın çok gü-tun unanıstan şe ır erı, tcşe u er, 
yu •. k zırhlı, ı"kı" kruvazör, aekı"z muh. sarfetmeğe karar vermişlerdir. Bu . . hd .1 1 zel olmasından bilistifade gehirde bir ve bırlikler de velıa ı e r şan ısına 
rib Ve altı denizaltı gemiıi yapmak devletler ezciimle seri halinde enter- d kl d" H d' gezinti yapmışlar ve her tarafta halk hediyeler takdim e ece er ır. e ı - 1 irin icabeden tahsisatın verilmesini nasyonal konferanslar tertib etmek ta-

1 ,, d tarafından alkış anmışlardır. 
3' savvurundadırlar. yeler arasında ''karta yavrusu a mda 

taleb etmittir. Rooaevelt mektubuna bir turizm tayyaresi, yelkenli bir yat Veliahdın evlenmesi hatırası olarak 
ıunu ilave ediyor: Bu fazla tahsisat Milletler cemiyetinin umumi katibi ve lüks behşt'in piyanosu vardır. yunan posta ida \ yeni pullar çıkar-
da bugün içindir, •liyor. Yarın vazi. Avenol fransız ve İngiliz ricaliyle bu Dün öğleden sonra yugoslav kral mıştır. Bu pull •.. ı üzerinde prens ile 
yet icabettirirse, daha fazla tahsisat meseleleri gözden geçirmektedir. naibi ve refikası ile birlikte gelen dük prensesin resimleri vardır. 
istiyeceğim. Amerika ordularının ve ------------------------------------------------
donanmasınm baıkumandanı sıfa
tile, memleketi müdafaasız bıraka· 

mam. 
lngilterenin geçen sene büyük bir 

deniz inpatı programını tatbika 
baıladığı mahimdur. Şimdi İngilizler 
de geçen seneki programı kafi gör -
miyorlar ve yeniden üç büyük zırhlı 
ve bir takım harb gemileri yapma
ya karar vermişlerdir. Deniz inşaatı 
rekabeti geçen senenin batından iti
baren batlamıştır. 1936 senesinin 
aonuncu gününe kadar Vaıington 

deniz silahları mukavelesi meri idi. 
Bu mukavele ile lngiltere ve Ameri
ka'nın beş nisbetine karşı Japonya
ya üç nisbet tahsis edilmiı ve büyük 
harb gemilerinin azami tonajı 35 bin 
olarak tahdid edilmitti. Japonya, bu 
mukaveleyi geçen aene feshetti. 
Bundan sonra Japonyadan gayri di
ğer devletler, Londra•da içtima ede. 
rek, Vatington muahedesinin yalnız 
azami tonaja, yani 35 bin ton haddi
ni geçmemeğe aid olan hükmünü ib. 
ka ve diğer hükümlerini ilga ettiler. 
Fakat Japonya bu tahdidatı kabul 

.,----, .. - · 1 ---=-...1- --
miler İnfasına karar verdiğinden, 

Amerika ve Almanyada 1 Küçük Dış Haberler 
X Roma - Walther Darre buraya 

I
• 

1 
• d • gelmiştir. İtalya ziraat bakanı B. Ros-

sini'nin misafiri olacaktır. ta yanın yenı enız X V~ington-Kor~eUHu~lyakı~-• 
1 

• da bir tıcaret muahedesı aktedılmek u-

p roğ ram 1n1 n a ki S e rl zere !ngiltere ile ~~ak~re.lere başla-
nacagmı resmen bıldırmıştır. 

sunda aldığı karardan bahseden Finan- X Paris - Cenubi İspanya kıyıla -Vaşington, 8 (A.A.) - Salahiyet -
li amerikan mahfilleri yeni İtalyan de • 
niz progranunın amerikan inşaatına te
sir etmiyeceğini çünkü Amerika'run 
yabancı inşaatına her vapura karşı bir 
vapurla mukabele etmek niyetinde ol -
madığmı bildirmektedirler. Bu mahfil
ler İtalya tarafından verilen kararın a
merikan donanmasının takviyesi lehin
de olarak Ruzvelt'in mevkiini sağlam· 
laştıracağını iddia etmekte, buna karşı 
italyan deniz inşaat programının İngil
terenin Akdenizde fazla gemi bulun
durmak knvgısiyle uzak şarktaki vazi • 
yetini zayıflatmasından korkmaktadır
lar. 

Herlin mahfillerıne gore 

cial News gazetesi diyor ki: rm~a karaya oturm~ş olan franaız G~-
"Bu karar, 1938 ve 1939 italyan ary1a vapuru .tam~~ıyle.b~~mı~tır. M~

bildceleri üzerine pek ağır surette te • rettebattan bır muhendıs olmuş ve dı-
sirini gösterecektir. İki zırhlıdan her ğer 19 kişi yaralanmıştır. . 
biri 1 5 milyon İngiliz lirasına mal ola- X Moskova - (Tas) Sovyetler Bır
caktı;. Esasen bu rakam da, sırf İtalya- liği ~erkezi icra . ~~mitesi, ~uç~nko, 
da işçiliğin ucuz olmasından dolayı bu Ku~ın ve Per~u~ın ı ~ğır en~iistrı h~lk 
derece aşağıdır. Fakat her halde mu • komıser muavınlıklenne tayın etmış • 
hakkak olan bir şey var ise o da, 18 ay tir. . 
zarfında üç milyon ingiliz lirasını bul· X P~s :-- St~~pa ve Gazetta . d;l 
mak mecburiyeti olmasıdır. Bu keyfi • Popolo ısmındekı ıtalyan gazetelerının 
yet ise, bundan bir ay evvel neşredilen Fransa'ya girmesi yasa~.edilmitt~r. 
italyan bUdce t3hminlerini ciddi suret- X Ruen - On beş gundenberı de-
te değiştirecektir." vam etmekte olan deniz amelesinin gre

Ajansın notu: 
vi nihayet bulmuştur. 

X Bükreı - Dolaısan şavialar hila
fına olarak, Rador ajansı müdürü Dr. 
Hurtig işinin başında kalmaktadır. 

B. Van Zeelancı'ı:ı görüşmelerde 
bulunan B. Nevi} Çemberlayn 

B. Van Zeeland 
temaslar1nı bitirdi 

Almanya ve ltalyaya 

kredi mi açdacak? 
• 

Londra. 8 (A.A.) - Van Zeeland 
ekonomik raporunu Leith Ross'a ve 
fransız hükümetine tevdi etmiştir. 
Fkat bu rapor henüz kati şeklini al
mamıştır. Raporun bazı yerlerinde 
değişiklikler yapılacaktır. 

Çemberlayn ile Van Zeeland ara
sında dün yapılan görüşmeler esna
sında İtalya ve. Almanyaya kredi a
çılması için enternasyonal bir altın 
sermaye ihdası teklifi bilhassa müna
kaşa edilmiştir. 

İyi haber alan mali mahfiller Van 
Zeeland'm Amerika da dahil olmak 
üzere ihtiyat altını bulunan bütün 
memleketlerin milli bankalarında bu
lunan ihtiyat altınlardan ve kambiyo 
muvazene sermayelerinden 'yüzde bi
rini mezkur sermayeye yatırmalarını 
teklif ettiğini bildiı .nektedirler. 

Bu suretle meydana gelecek olan 
meblağ yalnız enternasyonal kambiyo 
sermayesinin muvazenesini temin et
mekle kalmıyacak aynı zamanda eko
nomik otarşiden vaz geçmeleri şartiy
le İtalya ve Almanyaya kredi açılma
sına yarayacaktır. 

Mali mahfiller İtalya ile Alman
yanm böyle bir pazarlığa girişecek
lerinden şüphe etmektedirler. 

Van Zeeland istiıarelerini bitir
miştir. Londrada ağlebi ihtimal yarın 
hareket edecektir. Van Zeeland'ın 

görüşmeleri hakkında henüz malu
mat alınaınamıttır. 

diğer devletler de Japonyayı takib 
etmek mecburiyetinde kalacaklar
dır. Binaenaleyh deniz sili.hlarr ya -
rııı iki cebheli olacak: Hem müın
kün olduğu kadar büyük, hem de 
mümkün olduğu kadar çok harb ge
misi. Bu rekabetin bütün silah ima
linde bir inkılab meydana getirece
ği anlatılnıaktadır. Büyük harb ge
misi demek, büyük aili.h taııyabile
cek gemi demektir. Halbuki on dört 
aeneden beri, harb gemilerinin ha
cimleri 35 bin ton olarak tahdid e
dildiğinden bu gemiler ancak 14 ve 
nihayet 16 pusluk toplar taııyabilir
lerdi. 46 bin ton gemi, belki de 16 
pusluktan daha büyü~ top taııya~ak. 
Hele gemi h ... ciınlerı yarın ellı ve 
altmıı bine çıkacak olursa, t?p ha
cimleri de o nisbette büyüyebılec~. 
Böyle bir vaziyet kartısmda sah•! 
müdafaa iıtihkimlarının da yenı 

Berlin, 8 (A.A.) - Deniz mahfil -
}erinde söylendiğine göre, şimdiden de
nize indirilmit olan Rittario ve Vitto
rio - Veneto zırhlılarından maada Ro -
ma ve İmpero zırhlılarını inşa etmek 
suretiyle bahriyesini ültra modern dört 
yeni saffrharh gemisiyle takviye etmek 
isteyen İtalya'mn bu kararı alman de • 
niz in~at programında hiç bir deği~ik
lik husule getirmiyecektir. • 

Telgraftaki rakamlarr aynen muha
faza ediyoruz. Maamafih bunların 1,5 
ve 3 milyon değil fakat IS ve 30 milyon 
olması daha ziyade ihtimal dahilinde
dir. 

Programın en dikkate 
değer tarafı 

Londra, 8 (A.A.) - İtalyanın de
niz inşaat programı hakkında tefsi
ratta bulunan Times gazetesi, bu pro
gramın en dikkate değer tarafı deniz
altı gemilerinin çoğaltılması oldu
ğunu ve şimdi Akdeniz gibi nisbcten 
mahdut denizlerde dahi bu gemilerin 

saffıharb gemilerine yardım için o
lan lüzumunun tahakkuk etmiş bu
lunduğunu yazıyor. 

Roma protokollan 
devletleri toplanırken 

k · · l" gele-ıartlara göre ta vıyesı azım 

cektir. 
Gerek keyfiyet ve gerek kemmİ

yetteki bu rekabet yalnız Üç büyük 
deniz devleti arasına münhasır de· 
ğildir. Deniz intaatını yakın zaman
lara kadar oldukça gevıek tutan 
Sovyet Rusya, son bir kaç sene için
de büyük bir donanma kurmaya 
karar vermit görünüyor. Sovyetler, 
Amerika ocaklarına büyük bir zırhlı 
11ınarlamıılardır. Sovyetler, bilhaa
sa denizaltı gemileri inıaaına ehe
miyet vermektedirler. Bir kaç gün 
evel deniz itlerinin milli müdafaa 
vekilliğinden ayrılarak ayn bir 
vekalet ıcklinde idaresine başlan
ması da gösteriyor ki sovyetler, bü
yük bir deniz in~aatı programı ta
hakkuk ettirmek yolunda çok ciddi 
t bbüse giriımiı bulunuyorlar. 

Gerçi İngiltere ile Almanya ara-

d 1935 s nesinde imzalanan de· 
sın a w • 

. "t"lafı Almanyanın ulu orta hır 
nız ı ı , . . 
deniz inıaatı yarıı~~a. gırmesıne ma· 

d . F kat 1935 ıtılafı, Almanyaya 
nı ır. a ~ d 35 . 
İngiliz donanma~ının yu~ eT ~ıs-
b tini tahsis ettiğinden, .ıngı ız ·ıdo-

tt kça otomatık f kı e 
nanması ar 1 • d 

1 d nması da artmakta ır. 
aman ona . 'l"f 
B. 1 h ı·ngiliz • alman ıh a ı u-
ınaena ey • k b. 

• .. üne geçebılece ır 
mumı yarııın on .. k 

1 d w "ld' Düğum no taaı an aşma egı ır. • 
J d d 1922 denı:r. anlaşma· 

aponya a ır. Lo d da n ra an. 
sını fesheden, sonra 
1 ·ıti'hak etrniyen Japon· 
aşmasına ı . t 
ya'dır. Ve Japonya kernmıye ve 

k f . t "t"b "le tahdidat• kabul et. ey ıye ı ı arı • • b 
mediği içindir ki 1937 aeneıının .~-
tından beri yan§ başlamıştı.~kveh gıb· 

B" u ar • tikçe hızlanmaktadır. uy 

Bu mahfiller Almanyanın 1935 ta -
rihli İngiliz - alman anla~masının a!ıka
m:rıa -..ıyalilk programını İngiliz derıiz 

inşaatınıt göre tanzim edeceğini i~vc 
etmektedirler. 

Zikredilen anlaşm«ya göre İnf!iliz
lerin inşa edeceği her 100 tona kar§ı 

almanlarşn 35 ton in~a etmeğe hakları 
olduğu malfımdnr. 

Progrcımın İtalyan biidcesin
delı·i tesirleri 

Londra, 8 (A.A.) - İtalyanın de -
niz kuvvetlerini fazlalaştırmak husu-

Deyli Ekspres gazetesi, İtalya de
niz programının İngiltere mahfille
rini hayrete düşürmediğini, İngilte· 

renin kabul edilen 25 geminin hep

sini yapması ihtimal dahiline girece
ğini bildirmektedir. 

İspanyada hükümetçi lerj n zaferi 

T eruelde 1500 kişilik 
asi garnizon hükümetçi 
kuvvetlere teslim oldu 

(Başı ı. inci sayfada) ı radyosu Teruel cephe-sinin Muela 
Şehirden önce gıdasızlıktan bit- mıntakasında cumhuriyetçi kıtaların 

kin bir halde bulunan beş yüz kadın Muela istikametinde çok mühim mev 
s;ıkarılmıştır. Muharebe yalnız tahli-1 iter ele geçirmiş olduklarını bildi
ye yapılan mınt~kada. durmu~tu: r n mü~af~a nezaretinin bir notunu 
Tahhliye edilenlerın mıkdarı ı ı bı- ne etmıştır. 

ni geçmektedir. . . Asilere göre 
Teruel muharebesının .. b~şlnngıcın .: Salamanka, 8 (A.A.) - Umumi 

danberi ilk defa ol~rak sıy.ah oklar karargahın tebliği, Teruel bölgesin 
ve diğer İtalyan mufrezelerı muhar - de Franko kuvvetlerinin büyük ehe 
beye iştirak etmektedirler. miyeti haiz mevziler ele geçirmiş o' 
llükii.mctçileriıı duğunu bildirmektedir. 

muvaflakiyctleri Asilerin lngiltere ne~tlindc 
Barselon, 8 (A.A.) - Barselon bir talebi 

Londra, 8 (A.A.) - Burgos hü 
kümeti Londraya bir muhtıra gön· 
dererek Barselon ve Burgos tarafın 
dan gönderilen siyasi delegelere ay· 
ni suretle muamele edilmesini iste -
miştir. Burgos bilhassa Londradaki 
resmi "ajanı" Dük d'alba'ya sefirlik 
payesi verilmesini taleb etmektedir. 

den evelki devrin tarihi göstermİt· 
tir ki deniz silahı rekabeti, silah ya
rışlarının en tehlikeliaidir. Büyük 
harbin en büyük i.ınili deniz silahla. 
rı yarışı idi. Ve eğer yarı§ geçen se
nenin batından beri yÜrÜmekte o~· 
duiu çığırda devam ederse, aynı a· 
kıbetten korkulabilir. Burgos hükümetinfn bu talebi ken 

A. Ş. Esmer disinin hukukan tanınmaaına doğru 

Bir alman gazetesinin yazdıkları 
Berlin, 8 (A.A.) - Roma protokolu 

devletlerinin önümlizdeki toplantıla
rından bahseden Korrespondans Poli
tik ezcümle diyor ki: 

"Roma protokolu devletlerinin son 
konferanslarından biri, en ziyade isti
haleye uğrayan orta Avrupa vaziyeti 
olmuştur. Bilhaaaa İtalya ile Yugos
lavya arasındaki salaha itaret etmek 
isteriz. Yalnız bu iki memleketi alaka
dar etmekle kalmıyan bu inkişaf umu
miyet itibarile vaziyet üzerinde mü
aaid tesirler hasıl etmittir. Çünkü şim
di orta Avrupanın müsalemetinde ala
kadar bütün memleketler arasında ~ -
henkli ve semereli bir elbirliğine yol 
açılmıştır. Romanyada da buna benzer 
temayüllerin zuhuru memnuniyetle 
görülmektedir . ., 

Tuna havzasının ekonomik 
vcıziyeti 

Gazete biraz sonra yazısına şu su -
retle devam ediyor : 

"Tuna havzası işinde de İtalya ile 
mlitesanit bulunan Almanya, bu hav. 

atılmış bir adım mahiyetinde oldu
ğu için Londranm bu teklifi kabul 
etmiycceği umumi olarak sanılmak
tadır. 

Barselon bombardıman edildi 
Barselon, 8 (A.A.) - Asi tayyare

ler dUn Barselonun dış mahallesini 
~om.?ardım~n etmişlerdir. Sekiz kişi 
olmuş ve bırçok kiti yaralanmıttır. 

Royter muhabirinin 
cenaze töreni 

. Londra, 8 (A.A.) - İspanyada 
• eruel cephesinde ölen Royter mu· 
ıabiri Sheopbanksm cenaze merasimi 
3ride kilisesinde yapılmıttır. 

Royter genel direktörU Roderik 
Jons bu münasebetle bir nutuk s<sy
liyerek vazifesi uğrunda 8len bu ga
zeteciyi methüsena etmittir. Törende 
ajanıın ve ingiliz gazetelerinin mU
measilleri hazır bulunmuıtur. 

zada ekonomik inkişafın hiç bir zaman 
politika yüzünı:len zarar görmemesi 
lizım geldiği fikrini müdafaa etmiş
tir. Tuna devletlerinin menfaatleri bu 
topraklara dahil bulunan büyük dev· 
letlerle i§ birliğini icabettirmektedir. 
Tardiyö ve Hodza planları gibi politik 
pllnlarla Almanyayı kendi hayati top· 
taklarından çıkarmaya çalışmak boşu
na bir teşebbüs olur. Filhakika kendi
lerini tamamen meggul edecek öteki 
toprakları da bulunan başka devletle
rin Tuna havzasında istedikleri nilfuz 
tamamen siyasi olmasına ve menfi ne
ticeleri tazammun etmesine mukabil, 
Almanya orta Avrupanın tabii bir uz-
vudur. İtalyanın da bunu kayıdsız ve 
şartsız teslim etmesi, Roma - Berlin 
mihverinin bu sene iki hükümet ara-

Binda yapılacak mülftkatta teyid edile
cek olan prensiplerinin ne kadar reel 

olduğunu gösterir. Alman ve macar 
münasebetlerinin mahiyeti itibarile, 

macarların da Budapeştede yapılacak 
konuşmada aynı prensiplerden mül
hem olacaklarına şübhe yoktur. 

Micesko'nım ~cyahati eırofırula 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Stefani a

jansının muhabiri bildiriyor: Buda
peşte siyasi mahfilleri, Romanya hari
ciye nazırı B. Micesko'nun Prağ seya
hatini alaka ile takib etmektedirler. 
Macar gazetecilerine göre, Prag gö
rüşmelerinde Romanyanın ltalyaya 
karıı olan yeni vaziyeti mühim bir yer 
tutacaktır. 

lacar naibi Horti kordip
lomatiği kabul etti 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Naip Hor
ti bugün kordiplomatiki kabul etmiş
tir. Elçiler adına söz söyliyen Papa 

~ekili kendisine yeni sene için te
mennilerde bulunmuş ve Naip, verdi
ği cevabta Macaristanm maksadına 
muslihane çahftna yolu ile muvaffak 
olacalı ümidini göstermiştir. 

... _ ...................... ~ 

!_ .... , ......................................... .. TÜRKiYE ~-~İ 

Pamuk ziraatini nasll 
himaye edebiliriz 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 
sekiz seneden fazla bir zamandan beri 
hükümetin pamuk ziraatinc verdiği 
ehemiyeti ve bu ziraat şubesinin ıslahı 
için sarfettiği l'~yretl:ri .. ~~i~tikt~~ 
ıonra, şimdi de fıat duşkunlugu gıbı 
beklenmedik bir derd kar~psında bulun
duğumuzu habrlatıyor, bu vaziyet kar
şmnda en mühim tedbiri_? istihsa~. ~
liyetini ucuzlatmak oldugunu, buyuk 
devletlerle rekabet edebilmek için 
küçük devletlerin teknik usullerle zira• 
atlerini teçhiz yolunda büyük ıuma• 
yelerle fazla gayretler aarfetmeleri 18-
zım geldiğini söylüyor ve diyor ki: 

"Müterakki memleketlerde zirai 
iıtihsal mikdar itibariyle daha az mü
terakki' memleketlere nisbetle laakal 
üçte bir niıbetinde fazla olur, ve bu 
niıbet hazan bir buçuk ikiye kadar çı• 
kar. Türkiye'de buğdaydan üstüste en 
çok bire altı verim alınır. Halbuki zira• 
at ıekilleri müterakki memleketlerde 
va&ati olarak bire 12 den a13ğı mahıul 
verecek buğday ziraati makbul değil
dir. Almanyada bu mikdar ekseriyetle 
yirmiyi geçer, yirmi bete kadar yükse
lir. Bizim ziraatimizle müterakki mem
leketler ziraati arasındaki farkı bu ra
kamlar araıında yapacağınız mukaye
ıeden çıkarabilirsiniz ve bundan anlar
ımız ki memleketimizde henüz el ıÜ• 
rülmemit diyeceğimiz bir ziraat mese
lemiz vardır, ve bu meselenin ergeç 
meıelelerimizin en büyüğü olduğu an• 
!aşılacaktır. 

Pamuk fiatlannın bu seneki dÜ§Ük· 
lüğü karşısında pamuk ekici çiftçileri• 
mizin büyük zorluklar içinde bulun
malan dünya ahvalinin fevkaladeliğiy• 
le beraber yukarıda izah ettiğimiz va
ziyetlerden ileri geliyor. Bununla be
raber garibtir ki bu derdin halli gene 
ziraatte tekniğin peyderpey tahakku• 
kuna vabeste bulunmaktadır. Maliyet 
fiatını düşüren teknik terakkinin bu iki 
şartı birden yerine getirmek için sarf
olunacak mesainin büyük olduğunu ve 
olacağını şimdiden kabul etmeliyiz." 

DEVLET DAIRESl VE 
OTORlTESl 

KURUN' da Aınn Us, koca impara• 
torluğun içinden idare edildiği Babıali 
binalarının harabi ve sefaleti yanmda 
cumhuriyet idaresinin devlet müeıae
ıelerini barındırmak için kurmut oldu
ğu muazzam yapıları mukayese ed1yor, 
eski Ankara'run yanında bet on ıenede 
meydana gelen yeni Ankaranın, yeni 
Türkiye'nin mana ve mahiyetini yerli 
ve yabancı herkesin gözü önünde can
landınnıı olduğunu, fakat cumhuriyet 
hükümetinin Ankara' da kurduğu dev• 
let daireleriyle kalmıyarak umran ve 
imar eayretlerini yurdun en ücra köte
lerine kadar götürdüğünü anlabyor 
ve diyor ki: 

"Fakat zannetmemelidir ki bu mil
yonlar beyhude birer ıatafat içindir. 
Bu eıerler ıimdiye kadar devletin var
lığını bile duymarnıı olan yerlere hü • 
kümet ıatvetini de götürecektir. Şark 
vilayetlerimizin manzarası cumhuriyet 
devrinde inanılmıyacak kadar değiımit 
tir. Buna miıal olmak üzere yalnız do
ğudaki bir (TiUo) tekkesini habra ge
tirmek yetiıir: Çok değil, daha on bet 
yıl evvel Tillo öyle bir yerdi ki binaaı• 

nın etiği gümüıtendi. Etrafında gene 
gümüıten parinaklıklar vardı. Valiler 
cuma günleri orayı ziyarete giderlerdi. 
Bir takım adamlar tekkenin içe
riıine girerken gümüşten olan eıi· 
ğini öperlerdi. Devlet hazinesine 
on para vergi veıımiyen bu yerlerde 
Tillo şeyhi denilen adam her sene halk· 
tan on binlerce altın lira toplardı. Ko -
yun, sığır, at, katır ıeklinde alınan he
diyeler bundan ayrı idi. Yüzlerce iııiz, 
güçıüz adam bu tekkelerde boı yere 
yiyip içmekle vakit geçirirdi. Şimdi o 
tekkeye aid olan her ıey devlete geç
miıtir. Evvelce o tekkede boıu botuna 
yiyip İçmekle vakit geçirenler de di
lenmektedir. On sene evvel kapıımın 
eşiği ancak öpülerek içerisine girilen 
tekkelerin bu manzarası bu vilayetler
deki değişikliğin ehemiyetini gösterir. 

Demek istiyoruz ki devlet büdcesin
den bilhassa Doğu bölgelerinde yapı
lan, yapılmakta bulunan, yapılacak o
lan binalar, hükümct konakları, kııla -
lar, krakollar, mektebler hükümet sat
vetini yalnız gözleri görmeğe ahımıı 
olan yerlerde cumhuriyetin nimetlerini 
de tanıtacaktır. Memlekette on beş yıl 
evvel baılıyan inkılab bu yerlerde bu 
suretle tamamlannuş olacakbr." 

f ~ıanhul' da otoınohilli hir 
polis nıiifrt•zcsi kıırulc1u 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Emniyet 
ikinci şube müdlirlüğündc ilk defa o -
larak bir otomobilli milfreze teşkil e • 
dilmiştir. Bu müfrezenin emrindeki 
otomobillerde daktiloların oturması 
için yerler olduğu gibi memurların ve 
suçluların oturmalarına mahsus ayrı 
ayrı yerler vardır. 
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Osmanlıca - Türkçe Yeni türk 
İstanbul Halkevi tarafından neşre

dilen bu aylık fikir ve sanat mecmu
asının 1. katıun tarihli 60 ıncı sayısı 

şu yazılarla çıkmıştır: M. Halid Bay
ri: bir istatistiğin düşündürdükleri, 
Hüseyin Namık Orkun: Macarların 
yurd kurması, Raşid Gökdemir: Os
manlı devletinin mail ahvali, M. Ha
lid Bayrı: Ahmed Refik, M. Turhan 
Dağlıoğlu: (Dağlar Şiir), Naci Yün
gül: Bizans, Raşid Gökdemir: Os
manlı padişahları ve ecnebi hüküm
darlar, Dr. Kazım Zafir: Çocukları 
kurtarma yurdu, M. Halid Bayrı: 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 13_30 Mub.::: 
neşriyatı - 19.SO Plik: TUrk ın tf 
halk ıarkıları - 14.lS-15.30 DJ.hıll 
ci haberler. 

K Litre - Litre - Litre 

Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Kabili irca - Reductible - Er~inir 
Kabili ispat - Pruvable - Sağıt/anabilir 
Kabili iıtikak - Derivable - Türer 
Kabili tadat - EnumCrable - Ardısıra 

Logaritma - Logarithme - Loga,ritma 
Logaritma cetveli - Tableau de loca· 

rithmes - Logaritma tablosu 
Lüzum - NecessitC - Gereklik 

M 

Akşam Neşriyatı: 18 30 pli) ~ 
yatı - 18.35 Çocuklara ma~al (: 1 

Artam) - 19 1'ı..irk muıikiıi. ve ha sıytlabilen -

Biraz • • 
ışı nızama 

• 
sokmuştuk ama 

heyecanda idik 

Kabili tahdit, kabili tarif - DCfiniasablc 
- Sın~rlanır, tırillenir 

Madde - Article -Artikliğ 

ları (Servet Adnan ve arkadaşları) ; 
Saat ayan ve arapça neşriyat - J9. 
musikisi ve halk ıarkıları (Mahm\J~ 
daş v~ arkadaşları) - 20.lS Edebi telôş ve 

Kabili tahkik - VCrifiable - Sallanabi· 
lir Maden - MCtal - Malden gene Kabiliyeti taksim - Diviaibilite - Bö· 
lü.nebilme 

Madeni - MıE.tallique - Madenil 
(Madeni şerit) dekametre - DCcametre 

ma (Behçet Kemal Çaıi;Iar) - zo.~ 
lonael solo (Edip Sezen) - 21 ~ t 
berlcri - 21.lS Sti.ıdyo aalon ork ' 
21.SS-22 Yarınki program ve lıtiklil T~b~anı~ içi o ka~ar kalabalık-ı surette tutmU§lardı. Kifi - Suffiıant - Yeter 

Kaide - R~gle - lregil, kaide 
Kaide - Basc - Taban 

(ruban mıE.tallique) - (Madenit ~erit) ono
metre 

Mahalli hendesi: - Lieu gComCtrique -
Geometrik il 1 tı kı hız, ııperlere sıgınmak zorun.. Bizim KavanJığa hücum etme

da kaldık. Bizim müfreze, Rıza mizden biraz sonra, lsa tabyaaı da 
beyle Mülazım Azif'in etrafında dÜ§lllÜ§, bu tabyanın müessisi ve ku
toplandığından bu siperlere sığınm- mandanı oJan İsa bey yaralanmıf, 
c~ya kad.ar. geçen zamanda elli §e· bir kaç gün sonra, terfi ettiğini öğ
hıd vermııtı. rendiğinden on dakika sonra ruhu-

Kaim - Orthoconal - Dikgen 
.. K.~im menıur - Prisme droit - Dikey 

puruzma 
Mahdut, muarref - Defini - Sınırlan· 

mış, tariflenmİj 

MahlUt - MElange - Karışıt 
Mahlut - Allie - Alaşılt 

Serpantinler (şiir), Naki Tezel: Ay
dan ilhamlar (nesir), M. Turhan 
Dağlıoğlu: İstanbul Bibliyografyası 
Naki Tezel: Kanbur doktor (hikaye). 

İstanbul : 

Kaim ıibih münharif - Trap~zc rectan· 
ele - Dilı.ey yamul: 

Mahreç - DCnominateur - Payda 
Mahreçten kurtarmak - Chasser les dıE.-

Öğle Neşriyaa: 12.30 Plikll 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.05·1~_.. 
nist. Prf. Liko Amar tarafından ~ 
Piyanoda Bayan Sabo (l· Sonate ~~ 
jör) Korelli. 2- Sonate (re majör) 1' 

Artık ortalık tamamiyle karar- nu teslim etmiıti. 
mıttı. Karıııklık deh,etli idi. Bet, Bu felaket haberleri, öteki üç 
altı taburun neferleri biribirine ka- tabyanın kumandanlarına da bildi
rıımıftı. Tabya, esasen orada bulu- rildi. O gece Rıza bey ve Yunua bey 
nan taburun muhafazası altında idi Müıire atlı postalar göndermitler
ve bu askerler, iyi bir durumda idi- di. Aradaki meıafe düz bir çizgi 
ler. olarak üç mil olduğu halde bu poa.. 

Ben, dağılan askerleri toplamak talar, bir çok yerlerden dolaımağa 
hususunda Binbaııya yardım edi- mecbur kaldıklarından gidecekleri 
yordum. Bu zifri karanlıkta fener- yere, ancak, dört, bet saat sonra u
aiz, sade arada sırada birer kibrit latabilmitlerdi. 
çakarak bu iti batannak oldukça Kavanlık tabyasına, tasvir etti. 
güçtü. Bir takım neferler, ate§ yak- ğim tekilde, yapılan hücuma ne ka
tılar, fakat zabitler bunları söndür- dar kuvvet iıtirak etmişti ve bunlar 
diller. Benim bölükten ilk taarruzda ne kadar zayiat vermiılerdi, bun
üzüm bağlarında ihtiyata kalan ları tayin etmek güçtür. Biz, nefer
takımla üçüncü takım kaybolmuttu. !erimizin üçte birini kaybetıniıtik. 
Bunlar, aksi istikametle rical etmİ§- Fakat bunların yarısının öteye beri
lerdi. ye dağıldıklarını tahmin etınek 

Rifat paşa , tabyadaki taburun ya. doğru olur. O gece tabyaya getiri
naı ve dört bcı taburdan geriye kal- len ve ertesi sabah, kendileri süriL 
mıt 800 askerle hücuma kalkmıttı. nerek gelen yaralılardan tahmin e
Paıa, ayağından vurulmuı, askerler edilebileceğine göre bu kuvvet 2000 
onu, yaralı Emin pa§a ile baıka bir kişilikti ve verilen zayiat yekG.nu 
çok yaralıların yattığı, tabyaya ta- da 300 Ü buluyordu. 
ııyıp götürmüşlerdi. Ayın on birindeki muharebeye 

Bölüğümden (üçüncü takımdan yirmi bir türk taburu iştirak etınit
baıka) elli kiti zayiat vermittik. ti. Altı tabyanın muhafızı olan yedi 
Şimdi yüz neferim kalmıttı. Tereb, tabur bu mikdardan çıkarılacak o
kolundan yaralanmııtı. Kurtun ke- lursa Tahir tabyasından alman bir 
miğe dokunmamı§, yalnız etini par- ihtiyatlardan gelen dokuz, sol ce: 
çalamıttı. Fakat yarasından pek nahtan getirilen dört taburla bu 
fazla kan akıyordu. Azif'a ve san- kuvvet on dört tabur kalmıt olur. 
cak takımına bir ıey olmamıttı,. Tüfek ateti durmuttu. Topçu ate-

Bakkal Çavutun yanağından kan ti devam ediyordu. Bugün için ar
akıyordu. Bir kurtun yüzünü yara- tık boğazla§llla nihayet bulınuıa 
)ayıp geçmitti. Fakat onun bu yara- benziyordu. Gece, her iki taraf ta 
ya aldırıf ettiği yoktu. Yabancı Mü- on bet dakika fasıla ile atq ediyor
laznn, ortalıkta yoktu. Kaybolan lardı. 
takımlardan baıka taburumuz 250 Biraz iıi nizama sokmuı olmakla 
kiti zayi etmitti. Fakat bu mikdarın beraber, gene teli.§ ve heyecan için
yarm, bir müddet sonra geri geldi. deydik. Yapılacak o kadar çok it 
ler. vardı ki dinlenmek bahse mevzu 

Kaim üstüvane - Cylindrc droit - Di· 
key silindir 

Kaim zaviyeli müselles - Triangle rec· 
tanele - Dikey üçgen 
Kasımı müıterek - Diviseur commun -

Ortak. bölen 
Kasımı müıtereki azam - Plus crand 

commun diviıeur (le) - En büyük ortak. 
bölen 
Katı - SCcant - Kesek 
Kat'ı mükifi - Parabolc - Parabol 
Kat'ı nakıs - EJJipse - Elıps 
Kat'ı nakısi: - Elliptique - Eliptik 
Katı zaidi - Hypcrbolique - Hiperbo· 

lilt. 
Katı zait - Hyperbolc - Hiperbol 
Kat'i - DCfinitif -Sınır/ay, kesin 
Kat'iyyen - DCfinitivement - Sınırla· 

yın, kesı'nleyin 

Katlanan dub metre - Double metre pli
ant - Katlı çiftemetre 

Katlanan metre - MCtre pliant - Katlı 
metre 

Kavis - Arc - Yay 
Kaziye - Propositıon - Beyan 
Kemmiyet - Quantite - Çokluk, nicelik 
Kemmiyeti vaziyeler - CoordonnCes -

Koerteller 
Knctal - Quintal - Kental 
Kerrat cetveli - Tablc de multiplication 

- Ç.1rp.1y t.1blosu 
Kesir - Fraction - Kesir 
Kesri adet - Nombre frac t ionnaire -

Kesrit sayı 
Keıri 1şarii devrii basit - Fraction de

cimale pCriodique - Basit devirli ondalık 
kesir 

Kesri lıarii devrii mUrekkep - Fraction 
dCcimale periodique mixte - Karışık de
virli ondalılt. kesir 

Kesri mütevali - Fraction continue -
Ulayı kesir 

Kesri müvellit - Fraction gCneratrice -
Doturay it.esir 

Keyfiyet - QualitC - Özlük, nitelik 
Keza - idem - Ôylem, idem 
Kısım, bap - Partie - Parti 
Kısmı iıari - Mantisse - Ondalık k.ı

SJm 
Kısmı tam - CaractCristique - Tam kı

Jım (loıaritmada) 
Kıt'a - SCament (le) - Parça (çizgi> 

Y•Y ve elri için) 
Kıtlı daire - Secteur - Dilim 
Kıt'ai daire - SCcment (le) - Yaypayı 
Kıymet - Valeur - Değer 
Kifayet - Suffisance - Yeterlik 
Kilo- - Kilo- - Bino-, k.ilo-
Kilocram - Kilocramme - Binogram, 

lc.JltJ•J'•m 
Kilomeue - Kilomeue - Bınometre, i"ı-

lometre 
Kilometre mik&.bı - Kilometre cube -

Kilomtttre küp 

Yağmur altında. iliklerine kadar bile olamıyordu. insanlık hi .. i, biç 
nlanmıt mağlup olmut ve karınları olmazsa eritebileceğiıniz yerlerde 
acıkmıt askerleri nizam ve disiplin bulunan yaralıları toplamağa bizi 
altma almak, Herkül kuvveti İste- sevkediyordu. Gece çok karanlıktı. 
yen bir itti. Fakat bu ite muvaffak Ele geçirilen fenerlerle neferleri bu 
olduk ve beniın taburum, hücumdan İte gönderdik. Sabaha kadar, ara.. 
iki aaat sonra, siperlerin müınkün Jarında bir çok ta rua bulunan yüz 
mertebe, en iyilerinden birisini di- yaralı toplanmıttı. Tabyada bizim 
aiplinli bir kıta olarak itgal ebnitti· O- taburunki de dahil olmak üzere üç 
teye beriye gidenlerden yeni bölük- cerrah vardı. Bunlar, eldeki eksik 
ler teıkil ediliyor ve bunlar, asker- vasıtalarla ellerinden geleni yapı
leriııi kaybetmiı olan zabitlerin ku- yorlardı. Bunları kolları sıvalı, el. 
mandası altına veriliyordu. leri kan içinde, üatleri baıları ıır-

Kilometre murabbaı - Kilom~tre carrC 
- Binometre kare, kilometre kare 

Dört avcı bölüğünden sağ kalan- sıklam, yüzlerinde ter taneleri bi
lan, aiperin öte tarafını işgal etti. rikmiı bir halde bu tasviri imki.n
ler. Tabyaya bağlı olan tabur da aız iıle uğratırlarken gördüm. Bunlar, 
tabyanın içinde idi. bıçakları ve destereleri ile enkizia-

Bu esnada Rıza bey, çerkeıleri, yon mezalimcilerini andınyorlardı. 

Köıeli muteriza - Crochet - Köjelİ pa-
rantez 

Kutbt - P6laire - Kutbik 
Kutup - Pôle - Kutup 
Kutur - Diam~tre - Çap 
Kutur - Diaconale - Köşegen 
Kuvvet - Force - Kuvvet 
Kuvvet, (takat) - Puissance - Güç 
Küre - Sph~re - Yüre 
Küre kutru - DiamCtrc de la sphCrc -

Yüreçıp 
Küre nıııf kutru - Rayon de la apCre -

Yüreyarıç•P 
Kürevt - Sph~rique - Yürevil: 

L 
Llzım - N~ceıaaire - Gerek 
Llzım ve klfi ıart - Condition nCceııai

re et ıuffiunte - Gerek ve yeter şart 

nominateurs - Paydadan kurtarmak 
Mahrut - Cône - Koni 
MaJıruti: - Conique - Konik 
Mail - Oblique - Eğik 

.. ~.ail menşur - Prisme oblique - Eğik 
puruzma 

Mail üstüvane - Cylindre obliquc - E
tik silindir 

Main - Losange - Eşkenar dörtgen 
Main yüzlü cisim - RhomboCdre - Eş-

kenar paralelyuz 
Maksum - Dividende - Bölünen 
Maksumunaleyh - Diviseur - Bölen 
Makta - Section - Kesit 
Maküs - lnvcrse - Tersbirley, ters 
MakU.sen mütenasip - Inversement pro-

portionnel - Ters oranh 
MalCım - Connu - Biley 
Matruh - Soustractif - Çıkan 

Matruhünminh- Plus grand nombre (le) 
[Soustraction] (Minuende) -Eksilen 

Mazrubata tefrik - Misse en facteur -
Çarpanlara ayırma 

Mazrubinfih - Multiplicateur - Çarpı-
lan 

Mazrup - Facteur - Çarpan 
Mazrup - Multipıicande - (..'arpan 
~ebde - Commencemt:ut - ıJa~Jangıç 

Mebde - Origine - Orijin, baş 
Mebde, prensıp - Principe - Prensip 
Mecmuu cebri - Somme algCbrique -

Cebrık toplama 
1.-lecmuu satıh - Surface totale - ôkül 

yuzcy 

Meçhul - Inconnu - N egbi/ey 
Megamctre - MCgamCtre - Milyona-

metre 
Me'huze - Lemme - Almaç 
Menaziri - Perspective - Persp.lt.etiv 
Menazirüttasvir - Stereo&raphie - Js. 

tereocrafi 
Menazirüttasviri - SterCographiquc 

!stereografik. 
Menfi - Negatif - Negatif 
Menfi adet - Nombre nCp.tif - Negatif 

sayı 

Menşur - Prjsme (le) - Püriizma 
Menşuri - Prismatiquc - Pürüzmatik 
Mephası ıstılahat, ıstılahat - Termino-

locie - Terminoloji 
- .... yı.ıa.>.ı. .ıouaauG.•u. ....... ~.......... vuu ... -

Terminologiquc - Termia.olojik 
Mepsuten mütenasip - Directement pro

portionnel - Dolru oranlı 
Merkez - Centre - Merkez 
Merkezi zaviye - Angle au centre -

Merkezaçı 
Mertebe - Ordrc - Ertey 
Mesafe - Distance - Uzaklık 
Meseli - Exemple (par) - Meseli 
Mesele - Probl~me - Problem 
Mesele, sual - Queation - Soru 

İstanbulda bir yangın 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Eski tak

sim kışlasında tütün ardiyesinin ya
nındaki depoda bir yangın çıkmış ve 
söndürülmüştür, 

Atina üniversitesi fahri 
profesörlüğü 

Mecmuanın başmakalesini teşkil 
eden kitabçılrğımız üzerindeki ente~ 
resan etüdden muhtelif senelerde in
tişar eden eserlerin nevilerine göre 
mikdarlarınr gösteren aşağıdaki ista
tistiği alıyoruz: 

1934 1935 1936 1937 

Umumiyat 48 49 68 16 
Felsefe 21 26 14 1 
Dinler 24 26 12 6 
İçtimai ilimler 594 678 649 395 
Filoloji 90 63 74 12 
Nazari ilimler 76 61 99 33 
Tatbiki ilimler 154 303 438 226 
Güzel sanatlar 23 39 202 108 
Edebiyat 305 277 277 183 
Tarih 133 96 139 79 

Yekün 1468 1618 1972 1065 
Muharrir, bu istatistiğe dayana

rak, memleketimizde neşriyat ve kül· 
tür hareketinin inkıl3bın umumi ham
lesiyle kıyaslanamıyacak kadar yavaş 
yürüdüğünü ileri sürmelttedir. Raşid 
Gökdemir'in eski osmanlı devletinin 
mali ahvali hakkındaki etüdü de çok 
enteresan bir tetkiktir. 

Mecmua bu nüshasına il3ve olarak, 
her zamanki gibi, halk bilgisi haber
leri risalesinin 74 üncü sayısını ver· 
mektedir. Bu risalenin yazılarını da 
şunlar teşkil ediyor: Dr. A. Süheyl 
Ünver: Cild hastalıkları, Z. Fahri 
Fındıkoğlu; Ayaşlı Fahri ve koşma
ları, Naki Tezel: İstanbul masalları, 
H. Turhan Dağlıoğlu: Halk türküle
ri, Faika İsamettin: Bursada çocuk
luğa dair adetler, Ziya Günalp: koş
malar. 

Bu kadar mütenevvi ve faydalı 
yazıları bir arada toplayan bu güzel 
mecmua yalnız 20 kuruş gibi küçük 
bir ücretle satılmaktadır. 

Fikirler 
İzmir Halekvi tarafından nesredi

ıen bu guzeı ıc:uıtur mecmuasının ıkın 
ci klnun tarihli 162 inci aayıaı çık

mıştır. Bu sayıda şu yazılar var: Rah
mi Balaban: lktısad haftası münase
betiyle, Celal Uzel: Mikelanj, H. B. 
Pars: Okul ve karakter, M. Özbay: 
Gezinti, R. Balaban: Eski site, 1. Na
il Esin: İktısad haftası münasebe
tiyle, bayrak müsabakası, E. H. Ak
man: Genel pedegoji, Said Tüneyü
rek: Kinderbayin. 

Yeni Adam 
6 ilkkanun tarihli 210 uncu sayı

sında şu yazılar vardır: İsmail Hak
kı Baltacıoğlu: Hayattan kopanlar, 
aradığımız yeni adamı Hüseyin Avni: 
Kı§, Cem Nuri: 2.500.000, Paul Gseli: 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Pi~ 
musikisi - 19 Safiye: Piyano ve k~ 
fakatile - 19.30 Konferans: Prf. ~ 
rat (radyo dersleri) - 20 Mü•eyyeO .ı 
kada~ları tarafından türk muıikisi~fr. 
şarkıları - 20.30 Hava raporu -
mer Rıza tarafından arabça söylev ,,_,. 
Bay Muzaffer İlkar ve arkada15ları 
dan türk musikisi ve halk ıarkıları ~ 
yarı) - 21.15 Viyolon solo. konıer 
Borar. Piynoda Valantin: ı. Vie · 
O bert.ası. 2· Tıchaikovsky: Canzon1 
Montı: Çardas - 21.45 Orkestra: 1-
deJssohn: ~eb~iden ouverture. 2- L~ 
vaılo: Pallıaccı, fantaisie - 22.15 11 
haberleri - 22.30 Plikla ıololar, ope:'. 
operet parçaları - 22.50·23 Son habct-' 
erteıi gunun programı. 

Avrupa: 

OP.b:l<A ve OPERETLER: 17.IS -
(lirik opera musikisi). A• 

ORKESTRA KONSERLER! ve .. 
FONIK KONSERLER: 14.45 Ro ... 
16.lS Bertin - 18 Roma. 

ODA MUSiKiSi: il Berlin - ıs.sol 
ma. 

SOLO KONSERLER!: 17.5 Varıofl 
23,JO Roma, Bari. 
NEFESLİ SAZLAR (Mart v.ı.): 1 

Berlın - 18.2 Bükreı 
HALK MUS!K!Sl: 19.15 Budapeılf 

21 ~elcrad - 22 Roma, Bari - 22.30 
polı, Floransa. 

DANS MUZ!ö!: - 18 Budapcıt• 
19.15 Bükrcı -21.30 Bclgrad-23.30 Nd 
Iı, Floransa, Uypzig - 23.35 Prag - ~ 
Kolonya. 

Hikmet, Sabahaddin Ali, llhami ' 
kir, Nizamettin Nazif, Şükufe ,Njlıl 
ve Suad Dervişin mütaleaları. Ay,
ilave olarak Yeni Adam ansiklolıc' 
si verilmektedir. Mecmua bu aayıııit 
le befinci yılını bitirip altıncı yıl 
na girmiştir. 

Yücel 
lstanbulda genç bir zümre tar' 

:;;;;:ısoiiki~~~da 1938 ~~iİııi 3s ıııel 

Ternina yolu ile Plevneye gönder- Gömlekler, sargı bezi olarak kulla
mitti. Bunlar, yolun ve arkasındaki nılıyordu. Bunlara bir takım gönül. 
üzüm bağlarının düıman tarafından lüler yardım ediyorlardı. Fakat 
itgal edilmit olduğu haberi ile geri manzara, en katı yürekli adamı bi
döndüler. Bu suretle Kriıin tabya- le hasta edecek kadar feciydi. Ha
larmm kasaba ile ve esas kuvvetle yat makinesinin bir kısmı sökülür 
olan muvasalası kesilmitti. Çünkü gibi bir yarun surat bir defa atılı

ruılar, Tuleçeniça vadisini de esaslı yor, bir bacak, bir kol koparılıyor, 

baiırsaklar aa!'kıyor, kan birikinti
leri içinde beyin parçaları ve kop
mU§ baiıraaklar canlı solucanlar gi
bi yüzüyordu. Keailmit kollar ve ba
caklar, birer köteye fırlatılıyordu. 

(Sonu var) 

lstanbul, 8 (Telefonla) - Atina Ü· 

niversitesinin yuzuncü yıldönümü 

münasebetile bu üniversite Prof. Akil 
Muhtarla Prof. M. Fuad Köprülüye 
fahri profesörlük unvanını tevcih et
miştir. 

Meyerhold'un tiyatrosu, Lütfi Erif
çi: Türkiyede gazeteler, Hüseyin 
Avni: Muharrem Feyzi Togay, Tarık 
Onan: Spino~a. ressam Sami Boyar: 
Sinema güzel sanat mıdır; İzzettin 
Şadan: Akıl hastalıkları, Bernard 
Newman: Espion, Suphi Nuri İleri: 
Ludendorf, iç sosyete, dış sosyete, 
kitablar, Yeni Adam hakkında Nazım 

say111 birçok güzel yazılarla çıf<ııllf 
tır. Bu sayıda şu yazıları zilcredelilll' 
Profesör C. Lconard Wosley: SÜlllel' 
ler (çeviren Ziya Nebi), Behçet JCt 
mal Çağlar: Gönülden kopan bir ı' 
(~iir), gençlik anketine gelen cevafl' 
lar, Will Durant: en büyük on ,ali 
(Keats), Suzan Ertz'den Mustafa ı>r 
tem: erkek zevkleri, Cevdet Perill1 

Charles Bandelaire, Haydar ToJuP1 

Kültür sahasında seyah,at ve temasll' 
rm rolü, Arthur Witse: En mükedl' 
mel hayat (çeviren: A. Akalın), 01' 
han Şaik Gökyay: Üç nehir, Orha' 
Burian: Tiyatro tarihi için notla!• 
Ilı.san: Buran: Zamanların içindi 
(Şiir), Rıza Vural: Balta (şiir). 
U m r a n Nazif : Kisenin ağ• 
zı (hikaye), V. Gün yel: Sanatta idea· 
lizm ve realizm, kitablar araıınd• 
ayın kültür hadiseleri, muhtelif ileti• 
baalar, karikatür ve fıkralar. AyrıcJ 
Goethe'nin "Kardeşler" isimli bit 
perdelik dramı ilave olarak verilmek• 
tedir. 

- Ne paradoksal bir aktaml dedi. insan nerede 
olduğunu, hangi iklimde yatadığını bilmiyor. Bütün 
atmoıfer o kadar birbirini tutmaz unsurlarla dolu
dur. 

Arletıe, cevab vermedi, O da, bu aktam gibi pa· 
r-adokaaldı. Etli dudakları, basık burnu, geniı alnı 

\"e uzun narin endamiyle bir eaki Mısır i18.heainin 
putuna benziyordu ve put gibi muammalı, aeuizdi. 
Doktor Hikmet kendini tutamadı : 

- Siz de, dedi, siz de bu aktaın, bambatkasınız. 
Sizi biç bu kadar mahzun ve süküti görmemittim. 

Genç kız davüdi sesinin en pest tempoıu ile cevab 

verdi : 
- En elfet, j'ai le calard_, aujourd'hui ..• 

Arlette'in bu melali etrafına sirayet ediyor gibiydi. 
Zira, doktor Hikmet de birden bire kendini ölesi. 
ye mahzun hissetti. Uzun bir müddet, aktamın 
karanlıkları büsbütün basıncaya kadar hiç bir ke
lime konUJınadan, böyle yan yana, küçük balko. 
nun demirlerine dayanmıt kaldılar. 

Fakat hava gittikçe serinliyordu. Doktor Hik
met, üst üste bir kaç defa öksürdü. O vakit Arlet
te : 

- Girelim, ütüdünüz; dedi. 
Evin içi kapkaranlık olmU§tU. Ne genç adam, 

ne de genç kız li.mba ile kibritin yerini bilmiyor
lardı. Her ikisi de, körebe oynayan çocuklar gibi 
kollar botluğa uzanmıt, ayaklar mütereddid, mut
fağın içinde aranmağa batladı. Bu sırada, ki.h biri 
öbürüne çarpar gibi oluyor; ki.h birinin diraeği 

öbürünün göğsüne dokunuyor; derken ikili birden, 
a.yni noktada biribirlerine o k&dar yaklatıveriyor
lardı ki, adeta burun buruna geliyorlar ve birinin 
nefesini öbürü kendi yüzünde hiasediyordu. 

Bi R SÜRGÜN 
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itte, böyle bir anda, Arlette'in eli, gelip yava§· 
ca doktor Hikmetin elini tuttu ve onu, avcunun 
içinde iki üç defa sinirli ıinirli sıktı. Fakat, genç 
adamın eli bu iıarete hiç bir ceva.b vermedi. Um
bayla kibrit bulunduktan aoınra da Arlette bir da
kika durmadan gitti. 

Bir dakika durmadan gitti ve erteai gün görün
medi. Daha ertesi gün gene görünmedi. Doktor 
Hikmetin içini yeniden, pipnanlığa, vicdan azabı
na, hasrete benzer bir taknn buhranlı duygular 
kaplamağa baılamıftı. Hayatmm ıükı'.ineti yeniden 
bozulmağa yüz tutmU§tU. Evinde oturamıyar, dı

ıarıda kalamıyor, Günde bir kaç defa Sacre Coeur' 
ün merdivenlerinden Butte Cbaumont'nun yo~ 

kutlanndan inip çıkıyor; lüzumauz yere, Rue des 
Abbeıaea'e dalıyor, oradan hızlı hızlı geçerek aa. 
ğa. kıvrılıyor, tekrar kendi mahallesinin bayırlar-ı
nı tırmanarak soluk soluğa evine dönüyordu. Ve 
evine dönerken garip bir ümid; ona kapıdan çı. 

karken veya kapıdan girerken raatgelmek ve ya
hud, kapıamm anahtar deliğinde onun yazısiyle 

bırakılmıt bir kaiıcl parçası bulmak ümidi •. 
Nihayet üçüncü gün daya...,..yıp Lanliere'le

rin evine gitti. LM<in Arlette'i bulamadı. Kan ko
ca evde yalnızdılar. Onu, hem antitambr, hem de 

YAKUB KADRl 
yemek salonu vazifesini gören bir odaya aldılar. 
Kim bilir kaç zamandan beri pencereleri hiç açıl
maml§ olan bu odanın bavaıı bir hastanın nefesi 
gibi kokuyordu. Doktor Hikmet : 

- Rahatsız olmayın, diyordu. Uzun uzadıya ka
lacak değilim. Şöyle geçerken bir bonjur demeğe 
gelmiıtim. 

Madame Lavaliiıre : 

- Entrea quantl meme, il ya ıi longtempı qu'on 
ne voua a pas vu; dedi. 

Ve vardakosta bir eda ile geçip bir koltuğa ku
ruldu. Oturunca göğsünün balkonu ileri,ye doğru 

daha genit bir çıkıntı, adeta bir yuvarlak taraça 
teıkil ediyordu. Eaki bir tafta bluzun kabarık o
muzları, bu taraçanın iki yanından iki kırık aütun 
baılığı gibi uzanıyordu. 

- Prenez done cette chaiae, docteur. 
Sonra kocaıına dönerek : 

-Jeanot, bir defa git bak, dedi; mutfakta mus
luğu açık bırakmıt olnuyayun. 

Ve §Air Lavıı.liiıre bir gölge gibi süzülüp çıkar
ken, kadm tekrar doktor Hikmetle konUflllaia 
batlıı.dı : 

- Yeni tuttuğunuz evde akar ıu var mı 7 
- Hayır-. 

- Mühim eksik •.. Bunu nasıl oldu da dütünme
dik 1... 

Madame Lavaliere'in, kendine kartr bu anaca 
ali.kası doktor Hikmetin hem botuna gitti; h
de - bilmem nasıl ifade etmeli ? - ta içeriıinde, 
benliğinin ta derinliklerinde bir nevi reaksiyon u
yandırdı. Arlette'e kartı gönlünde gittikçe baria 
bir meyil duyan doktor Hikmet bu "nuıl oldu da 
dütünemedik" sözünde adeta onu, birdenbire, Ar
lette'in mahremiyetine sokan, Arlette'e kendi h11-
auıi hayatı üzerinde bir takım ailevi müdahale 

hakları veren bir mana buluyor; hele "dütüneme
mek'' maıdarından sonra gelen "dik" edatında 
Arlette'in aeıini doğrudan doğruya anaımm aeai.. 
ne karıımıı hiaaediyordu. Hatta bir an oldu ki, 

Madame Lavaliire'in yüzüne bakarken, oman tom

bul ve §İtkin çehresinde, birdenbire Arlette'in çiz• 
gilerini - bozulmut ve katılaımıt bir tekilde -
görür gibi oldu. 

Fakat, öbür yandan, batka bir doktor Hikmet, 
Ruteni beyle Pakize hannnm oğlu olan ve yirmi ..,. 
kiz yaıına ve bütün batından geçen maceralara 
rağmen hala doğup büyüdüğü konağm temiz, saf, 
asil ve ıefkatli havası içinden çıka.mayan bir Hik· 
met vardı ki, bu küçük Franıız burjualarının evin
de, bu, belki, bir haftadan beri pencereleri açıl· 

mamıı odada, bu bir haftadan beri belki hiç tozu 
almmamıt çartı malı 8fya.nm ortaaında, bütün bım

larm sahibi ve ruhu bir yabancı kadın tarafından 
ona gösterilen bu samimiyeti doğrudan doğruya 

kendi anasmm hakkma bir teca.vüz telakki ederek 
İnciniyordu. 

(Sonu uar) 

• 

j 
1 
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~ Bu mevsimde çok öksürenler 
:: Bir kere etraftakileri rahatsız .. e • 

derler, kar§mızda birinin aık s~k ok
Jik aürmesi - tlksırmasa bi~e - nıh.aret 
( içinizi sıkar. Ökaürenın kendısıne 
~ aorarsanız: 

) .fi - Soğuktan bron§it olmuıum da 9,.,.[ 
ud ondan ..•. 
bi Der. Pek mümkün. Soğuk nefes 
·'! yollarına tesir eder, o yollarda biraz 

tahri§ olunca da öksürük gelir. Fa -
kat tahri§ ba§ka bir uzuvdan da ge
lebilir nefes yolu soğuktan ba§ka 
bir sebeble de kan toplayabilir. Sık 
aık ökaürenlerin bir çoğunda aebeb 
yürektir. insan göksünü yum~_şat.~~k 
için günlerce ilac içer de oksuruk 
yine geçmez. Çünkü yürek yorgun -
dur ve yatakta bir iki gün, bir kaç 
gün istirahat ederek perhiz etme. 
yince, biraz da yüreğe kuvvet vere· 
cek ilaç içmeyince öksürük geçmez. 
Bazılarında öksürükle beraber ne. 
fes darlığı krizi gelir, o vakit gene 
yüreği dÜ§Ünmelidir. 

Bazılarında böbrekler işe karııır, 
böbrek hastalanmış, albümin çıkarır 
da öksürük ondan gelir. Analiz yap
tırarak albümin ara tmak lazımdır. 

Kimisi de sık sık öksürmesini si
nirlerine, midesinin bozukluğuna, 
bayanlar kadınlık alalı tarafından 
rahatsızlığa hamlederler, bunlar da 
mümkün, fakat biraz da derinden 
tedkik ister. Göğüs yalıııi dinlen
mekle bir ıey çıkmıyabilir. Halbuki 
Röntgen filmi akciğerlerin bir tara
fında yeni veya eskimi§ bir şey mey
dana çıkarır. 

Çocuklarda vejetasyon yahud ne. 
fes yollarındaki bezlerin şişmesi sık 
aık, hem de devamlı öksürüğe sebeb 
olur. Onlarda da yalnız bronşit dü -
§Ünmek yeti§mez. Onu yapan, öksür
ten asıl sebebi öğrenmek lazımdır. 
Bunda da geen röntgen filmi çok 
yardım edecektir. Bir de boğaz mü • 
tehassısı muayenesi. 

Bu mevsimde devamlı öksürüğe 
karşı yalnız öksürük ilacı her vakit 
fayda vermez. Öksürük ilacı basta· 
lığın ancak bir alametine kartıdır. 

B. Metaksasın 
• • •• •• 
ısım· gunu 

Asıl hastalığa kartı tesiri olamaz. 
Nefes yolunda tahri§e sebeb olana -
sıl hastalık ihmal edilirse pek kıy
metli vakit kaybolmu§ demektir. İh· 
mal edilen hastalık gittikçe ziyade
leıir. Mesela batında sadece yorgun. 
luğundan dolayı nefes yollarında 
kan toplanmasına, öksürüğe aebeb 
olan yürek ihmal edilirse gittikçe 
genişler, o vakit tedayisi güçleşir, 
bir hastalığı başında yahud sonra
dan tedavi etmek farksız değildir. 

Bunlar müstesna haller olmakla 
beraber öksürük sık ark gelir ve de
vam edince hatıra getirilmelidir. Bu 
mevsimde çok öksürenler, gerçek
ten, yalnız bronşitten öksürebilirler. 
O vakit yalnız bronşit ilacı yetişir. 
Zaten hazır ilaçlar o kadar çoğaldı
ğından beri bronşit olanlann bir ço
ğu o ilaçları -hekime danışmadan
kendi kendilerine kullanırlar. Hazır 
ilaç zararsız olunca bunun ehemiye
ti yoktur, fakat bronşitin altında 
söylediğim öteki hastalıklardan biri 
bulununca hazır ilacın ona hiç bir 
tesiri olamaz. Onu meydana çıkara.. 
bilecek ancak hekim muayenesidir. 
Zaten, başka bir ha:stalık olmayınca, 
bronşit kendi kendine de gP.eçr. Hem 
bronşit, hem akciğer iltihabı ,,}ursa, 
o vakit başka. Cene hekim muayene
si i.ster. 

Kımisi de. şişmanlıktıu.ı dolayı kış 
gelince sık sık bronşit olu,· ve ço1 ök
sürür. Onla:-J öksürükten Kurtarmak 
için az çok zayıflatmak lazımdır. 
Romatizmalılar, gut hastalığına 

tutulanlar da kışın sık sık öksürür • 
ler. Bunlar d.ıı yalnız öksürük ilaçla
rile geçmez. Gençlikte fena bir tesa· 
d:if neticesile o kötü hastalığa tutul
muş olanların da, hastalık büsbütün 
geçmi~ sandıkları halde, kışm ök· 
sürdükleri vardu·. 

Sözün kısası, bu mevsimde sık sık 
öksürünce bunu sadece soğuktan bir 
bronşittir, diye öksürmekte devam 
etmek doğru değildir. 

G. A. 

Facia ile biten bir 
niıan töreni 

• •!-- ":--- ı..:1 p; .. lr:or uiin t"vv'"l. Has~noi!'lan kö-
diriyor: Başvekil Mtaksas'm isim gü- yünde çok feci bir vaka olmuş ve on 

• • .,. ... ~,.._., V \••••-,.. I 

nü münasebetile birçok sendikalar ve dört yaşmda bir çocuk ölmüştür. Ha
teşekküller, her tarafta birçok dini a- dise şöyle olmuştur : 
yinler tcrtib etmişlerdir. Hasanoğlan köyünde Mustafa oğ-

Atina büyük kilisesindeki dini ayi
ni, başvekil kefalonyalx olduğundan, 

kefalonyalılar birliği tertib etmiş ve 
bu ayinde bütün hükümet erkanı ile 
büyük bir halk bulunmuştur. 

İngiltere Muıra asker 
gönderiyor 

lu Seyid Ahmedle Şıhlar köyünden 
Zalim Alinin kızınm nişan merasimi 
yapılıyordu. Köy delikanlıları ve et
raf köylerden gelen misafirler eğle
niyorlardı. Gelen misafirler arasın
da Kızılcahisar köyünden Osman oğ
lu Muharrem de vardı. İçtiği rakının 
ve güzel eğlencelerin esiri olan Mu
harrem tabancasını çıkarmış ve geli
şi güzel ateş etmeğe başlamıştır. 

Silfilıdan çıkan kurşunlardan biri, 

Londra, 8 (A.A.) - Harbiye bakan- bu eğlentilerin seyircisi olarak duran 
Osmanın başına isabet etmiş ve yav-

1Ig- 1nın bı"ldirdig- ine göre garnizonu 0 b rucak derhal ölmüştür. sınan u e-
Potsmut'da bulunan dördüncü hava ve damad olacak olan Seyid Ahmedin 
müdafaa livası Mısıra hareket edecek- kardeşi idi. 
tir. Aynı zamanda bir projektör bölü- Vaka Çubuk müddeiumumiliğine 
ğü ile bir hava müdafaa haberalma kı- ve Ravlı nahiye müdürlüğüne akset

tası da Mısıra gidecektir. miş, tahkikata başlanmış, mahalli hü-

b ·· Len kumet doktorluğunca Osmanm ölü-
Bu kıtaların bir kısmı, ugun -

• . misine bindi- mü tesbit edilerek defnine ruhsat 
kasayr asken naklıye ge 1 verilmiş ve katil de yakalanmıştır. 
rilmektedir. 

KESİK BASLAR 
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Kapah otomobilin esrar1 
Gençlik, hislerindeki ve fikirlerin

deki kararsızlıkları önceden göremez. 
Adel Liming~on da evine bir genci da
vet etmek kararını verinceye kadar 
kendi kendine epey mücadele etmişti. 
Fakat bu mücadele nihayetlendikten 
sonra çay saatini acaib bir zevk ile bek
lemeğe başladı. 

Briksan, süratle Londra'ya doğru 
giderken Adel de Jak Knebvortu gidip 
yazıhanesinde bulmuştu. 

_Elbette, elbette kızım; Öğleden 
sonra tamamiyle serbestsiniz. Benim 
muayyen bir programım yok,_ diye~~k 
0 günün ne suretle kullanacagmı gos
teren listesine elini uzatırken Adel 
hatırlattı : 

_ Bugün benim resimlerimi çekti-
recektiniz. 

_ Tamam aklıma geldi. Zarar yok. 
O işi bir başka güne bırakabiliriz. Siz 
bana şunu ı;öyleyin bakahrı::. ç~kme~
te olduğumuz filmde kendınızı rolu
nüzden emin hissediyormusunuz. ? 

- Benmi, Ne gezer Bay Knebvort. 

Yazan: Edgar Wallace 

H . de kendimden emin değilim. Öy-
ıç . .. 1 k k 

1 .. le sinirlenıyor, oy e or uyorum 
e oy "Ik ··b d ki tarif edemem. Zaten ı tecru e e 
. . amama imkan mı var? İnsan ba
ıyı oyn 
zan bu gibi hülyalara dalıy~r, fakat ru-
ya demek olan hülyada manıalar~an at-

ı k güçlüklerin yanından gelıp geç ama, . .. k " 
mek kolaydır. Hakikatte ıse sız ç.e ı-

1. ı haberini verince akhm başım-
ıyor .,, . .. 1 T 

dan gidiyor. Sinirlerım oy e g~rı ıyor-
ki kendi kendime : "Hareketın sert, 

. d"r" dı"ye mırıldanıp du ruyo
acemıce ı, 

rum. d 
Direktör, birden bire sor u.: 
- Fakat bu bal devam etmıyor, de-

ğil mi ? 
Adel güllimsedi : . . . . . . . 
- Hayır, makinenın sesını ~~ıtır ı-

şitmez oynamakta oldu.ğum rolun şah
siyetine giriyorum. 

Direktör, dostça kızın omuzuna vu-

rarak : 
_ işte, her vakit böyle olmalısınız 1 

dedi. Ve devam etti: Mendozayı te~
rar görmediniz mi? Sizi rahatsız etmı· 
yor mu? Fos?.... . 

_ Bayan Mendozayı bir daha hıç 
görmedim. Yalnız dün akşam Bay 
Fos'u gördüm. 

vrupa.. ' 1.. " " ozu ' ıe 

1 
Kayak sporu 

1 
Çeviren: Kerim Bükey 

En başta amerikan futbolu, adam adama mücade· 
le demek olan amerikan spor zihniyetinin en canlı 
gerçekleşmesi olan bu spor gelir. Bunun sayesinde 
fevkalade varidat temin edilir. Lakin diğer taraftan 
"sarfiyat,, başlığı altında bu paranın nereye yatırıl
dığını görürüz. Bu para esas itibarile seyirci rağbe • 
tini ve rantabiliteyi açık gösteren nisbet adetlerine 
asla kulak asmıyor sanılan bir ıemaya gör.? başka 
spor şubelerine yatırılır. 

-9- Yazan: H. Lechenperg 

Geciken kar nihayet dün yağdL 
Ankara, en çok sevdiği sporlardan 
birine, hemen bir senelik ayrılıktan 
sonra, bugün kavuşuyor: K ar spor• 
ları Ankaranın uzun süren kışların
da, bir neşe ka;nağı halinde, şehirli.. 
Lrden pek çoğunu, çoluk çocukla
riyle, dağlara çeken spordur. 

Dün ,lapa lapa yağan kaı·ı pençe • 
re arkasından seyreden ankaralılar, 
onoan uıüyup ürperme vesilesi de
ğil, ~iraz daha çok ya~ıp. ~a~l~_rı 
metreLrce örtecek kesatetını du§U • 
nerek dala çok, daha bol, daha 
kuvv:tli yağmasını beklediler: Dik• 
men ve k:tmadağı bugün otomobille· 
rin dizi halinde yollanacakları iki 
eğlence ve z_vk yeridir. Karlı gün· 
ler devam ettikçe, ta yaza kadar, 
Ankaranın bu semtleri, bir kar topu 
gib her gün, her hafta biraz daha 
büyüyen bir kalabalıkla dolaca~t~: 

Harvard için varid olan, cüz'i değişikliklerle Yale, 
Columbia, California, Princeton ve diğer bütün üni
versiteler için de variddir. Zaten bu üniv~rsiteler 
rekabet dolayısile sporlarını imkan nisbetinde yük
sek bir seviyede tutmağa mecburdurlar. Üniversite
ler Avrupadaki iki ticarethane gibi birbirlerine re
kabet ederler. Bundan başka tabii bir de spor reka
beti'var. Bu bilhassa Harvard ve Yale arasında adam 
akıllı kızışmıştır. Ve Harvardm, İngiliz üniversitesi 
Cambridge, Yale'in de Oxford ile yakın rabıtaları 
yüzünden bu vaziyet bir kat daha sinirli bir cazibi) 
ediniyor. Esasen İngiliz üniversitelerile olan bağlı
lıklar yüz sene geriye, yani bir iki amerikan koleji -
nin tesis tarihine kadar gider. Harvard ve Yale bir 
dereceye kadar, Oxford - Cambridge vaziyetine 
benzemeye özenmişlerdir. 

Bizi temiz havaya, kıı günlerı gu• 
neşine, sporların en güzeline kavuı
turan bereketli karı selamhyahm. 

Fakat ... Bir nokta üzerinde biraz 
durmalıyız: Kar sporlarına hazır· 
lanmış mıydınız? Bu akşam evinize 
döndüğünüzde vücudunuzun her ta • 
rafı sızlamıy acak mıdır? Sızlaya• 
caktır, çünkü, yüzde doks_a~ı geçen 
bir niııbetle, çoğunuz, evınızde, ~u 
günleri düıünerek, kar sporlan ıd· 
manlarına hazırlaamamıt idiniz. 

Ve imkan dahilinde bu benzeyişi bir kat daha 
tebarüz ettirmeğe çabalamışlardır. Böylece bilfarz 
Harvard üniversitesi yakınında Themse ismindeki 
nehircikde senede bir defa bu iki üniversitenin 
sandal yarışı yapılır. 

Şimdi de üniversiteler dahilindeki spor teşkila
tına bakalım : Bu teşkilat üç büyük grupa ayrılır. 
Freschmenleri vücudca kuvvetlendirmek gerek. 
Freschmenler jimnastik ve idman yaparak, seç
tikleri sporlarda kolej hayatlarının ikinci senesin
de, kendilerini gösterebilecek vaziyete geçebilme
lidir. ikincisi bütün spor faaliyeti kolej, yani ko
lej takımlarının veya ferdlerin biribirleriyle mü&a
bakaları kolej dahilinde organize edilmelidir. Bü. 
yük üniversitelerin tahminlerine göre yüz talebe
den altmışı bu takımlarda yahud münferit olarak 
aktiftir, yani dahildeki maçlara iştirak ederler. 
istenilenin ne ık.adar fazla, ve kolejlerde yapılan 
sporun ne kadar yüksek klasta olduğu düşünüle. 
cek olursa, fevkalade yüksek bir yüzde nisbeti. 

Dii11ya siklet atma rekordmeni }ak Torruns 
lan bir takımdı. Yalnız bir hatası vardı. Takımda 
hakiki bir tek talebe yoktu. Ba§tan aşağı devıir
me idiler ...• 

Antrenörler ve spor yerleri 
Universitelerde sporu organize etmek ve kabili

ifetleri imk&.n derecesinde yiikseltmek için fevkal
ade bir makanizmaya ihtiyaç vardır. Bir insan ma
kanizması ve bir de antrenman yerlerinden, stad. 
yumlardan, ve spor yerlerinden müteşekkil ·maka
nızma. 

Uçüncüaü ı ''Varsities" ler. Bunlar diğer üniver· 
sitelerin takımlarına karşı oynayan, ve tabiatiyle 
Kazanmaıarı ıcao ~uen DU ıu ... ı ı.a.b.uı.ı.lcu\l.r. D.. lcıL• 

Newyorktaki Columbia üniversitesini göz önüne 
alalım. Spor faaliyetini organize ve idare eden 
yırmi yedi kişilik b ir personele malik bulunuyor. 
Şöyle ki : kanlar vasıtasiyle para kazanmak ve şerefi müda

faa etmek lazımdır. Kolejde her §eyin bu ''Varai
ties" ler etrafında döndüğüne §A§lllamalı : Bütün 
apor faaliyeti sırf bir atlet ryetiıtirmeğe, gençleri 
kalburdan geçirerek "Varsities" ler olarak ortaya 
çrkarmağa matuftur. Gene "Varaities" azalarının 
kolejde hemen hemen her hususta imtiyaz sahibi 
olduklarına da hiç ıaımamalı. 

x 

Bir umum müdür, bir beden terbiyesi ve aıhat 
müdürü, bir beden terbiyesi profesörü, bir atleti. 
zm şubesi müdürü, bir beysbol antrönörü, dokuz 
beden terbiyesi hocası. iki kürek antrönörü, bir 
futbol antrönörü, dört futbol antrönör asistanı, 

Freachmenler için bir futbol hocası, iki basketbol 
antrönörü bir eskrim hocası, bir tenis antrönörü, 
bir boka ve gÜre§ antrönörü. 

Şayecl "Varsitieı" ler için kafi mikdarda maL 
zeme mevcud değilse, bu malzeme tedarik olunur. 
Bu bilinen bir iştir. Ve bizzat Birleşik Hükumet. 
lerde de tenkid edilmektedir •.•• Bu malzeme her 
hangi bir yerde, limanda, tarlada veya Fabrikada 
bulunup getirilir. isimlerini bile doğru dürüst ya
zamayan talebeler yerlettirilir. Buna mukabil çok 
yüksek futbol oynarlar, ve üniversitelerine çok 
kıymetli oyunlar kazandırırlar. Bazan foyalar 
meydana çıkar, gazete skandalları olur. Ve sahte 
talebeler mektebten çıkarılır. Ortalığı çok karıştı
ran bu kabil en son büyük skandal, bir kaç sene 
evvel Colombia üniversitesinde meydana çıktı. O
radaki futbol takımı çok kuvvetli ve muvaffak o-

Ve bundan baıka masörler, ve saha ve idman 
yerlerini hüsnü muhafazaya memur personel. 

Adel, eski senaryocuyu nasıl garib 
şartlar içinde görmüş olduğunu söyle
mediği gibi Jak Knebvort da bunu on
dan sormak tecessüsünü göstermedi. 
Bunun içindir ki, Adelin bir gece ev
vel Fosu, Arundel sokağı başında, o
tomobil içinde bir adamla konuşurken 
görmüş olduğunu, ve tam otomobil ha
reket ederken kadın eline benziyen, 
büyük bir elmas yüzüklü beyaz bir e
lin sallanıp Fosu dostça selamlamış ol
duğunu öğrenemedi. 

Adel, eve dönmeden evvel çiçekçi ile 
pastacıya uğrıyarak, küçük salonu süs
lemek maksadiyle çiçek ve pasta aldı. 
Yolda yürürken, Briksan gibi ciddi bir 
adam üzerinde ne ,,:ibi bir tesir icra e
debileceğini düşündü. Adel, kendiken
dini tarafsız bir gözle tetkik etmeği 
adet etmişti. Biliyordu ki nefsine hük
mede ede şahsiyetini hususiyetsiz, 
renksiz bir Ş:ahsiyet haline getirmişti. 
Güzel olduğunu takdir ediyordu. Fa
kat yalnız güzellik ancak basit insan
lar için cazibtir. Tanınmak zahmetine 
değen erkekler güzellikten başka bir 
şey isterler. Ve Briksan, muhakkak ki, 
bir don jüan değildi. Hayır, o, bu cins 
erkeklerden değildi. Briksan Adel ile 
arkadaş olmak istiyordu; Briksanın bu 
küçük vilayet şehrinde mecburi ikame
ti esnasında vaktini hoş geçirmek üze
re kendisine yaklaşabileceğini akla 
bile getirmedi. 

~Genç kız saat dört buçukta misafiri
ni bekliyordu .. Saat beşe çeyrek kala 
kapıya inip sokağa baktı. Saat beşte 

Lakin Amerikan üniversitelerindeki spor faali
yetlerinde en ziyade göze çarpan, ve Avrupalı zi
yaretçi için adeta sansasyonel olan şeyler sporcu
lara tahsis edilmiş bulunan binalar ve sahalardır. 

Yale muhakkak en zengin üniversite, ve bunun 
için spor yerleri de devler mikyasmdadır. Büyük 
kapalı spor evi, aşağı yukarı on milyon dolara mal 
olmuştur. On katlı büyük bir ev. Burada, artık her 
şey var : Muhtelif ringli kocaman boks salonu. 
Pançikboller ve kum torbaları için ayrıca bir oda. 
Bir eskrim yeri. Güreşçilere mahsus bir salon. 

dargın, fakat sakin, çayınx içip küçük 
hizmetçi kxza sofrayı kaldırmasını söy
ledi. 

Briksan unutmuştu 1 
Pek tabii olarak, Adel, Briksan le

hinde pek tabii bir takım özürler bul
du; bunları evvela red ve sonra tekrar 
kabul etti. 

Kızıyor, gülüyor ve gene kızıyordu. 
Odasına çıkıp lamba,yı yaktx, rolünün 
yazılı olduğu kağıdları eline aldı, erte
si gün çevireceği sahnelerini ezberle
meğe çalıştı, fakat bir türlü zihnini bu 
işl<: meşgul edemiyordu. Aklma hep 
Brıksan, gördüğü kapalı otomobil, Lav 
ley Fos, ve ona dostça selam veren be
yaz el geliyordu. Tuhaf şey; otomobili 
bir türlü unutamıyordu. 

Nihayet kızcağız kağıdları bir tara
fa bırakıp kalktı, yatıp uyumakta te
reddüd etti; saat henüz dokuzdu. Yor
ğunluk hissetmiyordu. Çeyçesterde 
geceleyin eğlenilebilecek pek az yer 
vardı. Şehirde iki sinema çalı~yordu. 
Fakat Adel sinemaya gitmek istemi
yordu. Şapkasını giydi ve ev sahih ka
dma 1: 

- On onbeş dakika gezip geleceğim, 
diyerek çıktı. 

Adel oturmakta olduğu ev küçük 
köşklerin bulunduğu bir mahallede i
di. Sokak iyi tenvir edilmemişti. Hat
ta hava gazı lambalan ışıklarının eri
şemediği iyice karanhk taraflar vardı. 
Böyle karanlık köşelerden birinde 
durmuş bir otomobil gözüne ilişti. A
rabanın arka lambası sönüktü. Yaklaş-

(Sonu var) 

tıkça arabayı tanır gibi oldu. Evet, bu 
araba, bir gün evvel, vanında Fosu gör 
müş olduğu araba idi. 

Adel otomobilin içine bakmak iste
di, fakat kendi tarafındaki perdeler 
indirilmişti. Arabanın boş olduğunu 

sandı. Sonra birdenbire : 
- Güzelim, yanıma gelsenize! ... di

yen bir ses işitti. 
Bu ses bir fısıltı idi. Adel bir elma

sın parıldadığını ve kapının kenarında 
beya;:: bir elin kendine doğru uzandığı 
nı gördü. Adel birden bire korkarak 
kendini ile .. i : ·~ attı. 

O esnada :otor işledi. Araba Adeli 
takib ediyordu. Kızcağız koşmağa baş
ladı. İleride bir insanın hayali beliri
yordu. Adel bunun bir polis olduğunu 
miğferinden tanıyarak hemen yanına 

gitti. 
- Ne var bayan ? 
Bu sırada otomobil hızla yanların

dan geçti ve bir köşeyi sapıp yan so
kaklarından birinde kayboldu. 

- Arabadan bir adam bana söz attı. 
Arabanın durmuş olduğu yere bakan 
polis : 

- Arabada ışık yoktu. Numarasını 
alamazdım, dedi. Size hakaret mi etti. 

Adel korkmuş olmasından utanarak 
başını salladı : 

- Hayır. Yalnız, bilmem neden, örk
tüm ... Geri döneyim bari. 

Ve dediği gibi geri dönüp hemen e
ve girdi. 

Jak Knebvort kumpanyasında bile 
yıldız olmak vaziyetinin kötü tarafla-

Biliriz ki kar sporları, ve bunlar 
arasında bizim en çok yaptığımız 
kayak, vücuddaki mafsalları ve huı~ 
ıile ayak bilekleri, diz ve kalça ma!• 
sallarını çok iıleten ve bun)~~·-~ al~
kah adaleleri çok yoran butu~ vu
cuddan büyük bir çeviklik beklıye~ 
bir spordur. Yokuş çıkacaksınız, SOJl'" 

ra birdenbire bayır aıağı kayacak va 
kayarken de ani duracaksınız. 

Bunların ne kadar zahmetli hare
ketler olduğunu, genç olduğunuz i • 
çin belki akla getirmediniz. fakat, 
dediğim gibi, bunlar vaktinde hatır
lanıp odanızda idmanları yapılacak 
hareketlerdir. 

Ancak henüz geç kalmıt değilsiniz; 
önümüzdeki aylar kıt aylarıdır. Kayak 
tekniğine aid risaleler bula.bilir, yahud 
bu işin ehli olanlardan bu tekniğe dair 
dersler alabilirsiniz. Bu temrinleri yap
tığınız takdirde kar sporlarından daha 
çok hu duyar, bu s.pora ba§kalarını da 
te~vik salahiyetini kendinizde daha 
kuvvetle bulursunuz. 

Hiç bir ıpor gelişi güzel yapılamaz 
hele kış sporlan •.. 

Bugün Dikmene ve Elmadağına doi• 
ru yola çıkacak olanları ve yalnız onla• 
n dü9ünerek eski sporculuğumu hatır
larım. Karlarda yüzleriniz pembelet• 
miş, yürekleriniz genişlemiş olarak 
telıre dönünüz Yolunuz açık olsun, 
sporcular! - N. Baydar. 

Almanya iki balon daha 
yaptırıyor 

Berlin, 8 (A.A.) - Yeni 130 Lz ba
lonu önümüzdeki temmuzda işlemeye 

başlıyacaktır. Bu balon kırk yolcu ve 
Hindenburg balonu kadar da mürette
bat taşıyacaktır. 

131 Lz adında ikinci bir balon daha 
sipariş edilmiştir. Bu balon 130 Lz den 
~6 metre daha uzun olacak ve yüz ka
dar yolcu taşıyacaktır. Birincisi şimal 
Amerikasına ve ikincisi de cenub Ame· 
rikasına sefer yapacaktır. 

------- ----
rı vardı. Ve Adel sinirlerinin bozul
muş olduğunu hissediyordu. 

Yattı ve biraz sonra rüya görmeğe 

başladı: Otomobildeki adam Mişel 
Briksandı ve kendisini çaya davet edi· 
yordu. 

Vakit gece yarısını geçmişti ki Brik
san, Jak Knebvortu telefona çağırdı ve 
ona bildiğimiz feci haberi verdi. 

- Fos mu, ne diyorsunuz? Bunun 
imkanı mı var Briksan? 'Gelip sizi gö
reyim mi? 

- Ben yanınıza gelirim. Öğrenmek 
istediğim bir iki nokta var. Ve ben si
zi otelde kabul edecek yerde yazıhane
nizde görsem şüpheyi daha az uyan
dırmış olurum. 

Jak Knebvort, Arundel sokağında o· 
turuyordu. Briksanı oraya çağırdı. Ve 
bahçe kapısının önünde durup davetli
sini beklemeğe başladı. 

Briksan gelir gelmez Jak'a kesik ba
şın ne şartlar içinde bulunmuş olduğu
nu anlattıktan başka Sir Gregori Peni 
nasıl gidip görmüş olduğunu izahta 
bir zarar görmedi. 

Jak Knebvort şaşmış kalmıştı : 
- Olur ~y değil! diyordu. Bu işi 

Sir Gregorinin yapmış olduğunu mu 
zannediyorsunuz? Fakat ne maksadla? 
Para istemiş olduğu için insanın başı 
kesilir mi ? 

Briksan cevab verdi : 

(Sonu var) 



Bursa su baskınından 
ve susuzluktan 

Dörtyol portakalları 

İhraç servetlerimiz arasındl 
çok mühim bir yer alıyor Çok yakında kurtuluyor· 

Zararlı sular tanzim edildi bataklıklar 
kurutuldu, büyük işler başarıldı 

Su iflerindeki çalıtmalardan bir görünü{ 

Bursa (Hususi Muhabirmizden) - Devletin; milyonlarca li
ra sarfederek Bursa, Karacabey, M. Kemalpaf& ve Manyas ova
larında yaptırmaya hatladığı ıslah ameliyatı genit bir aahayı it
gal etmekte bulunuyor. 

Buralarda halka aid yüzbin
lerce hektarlık arazinin su bas
kınlarından kurtarılması veya 
toprağın kuvvetinin arttırılmaaı 
gibi iki esas üzerinde çalıtılacak
tır. 

Yapılacak tesisat ile bu ovalardan 
balkın azami bir şekilde istifade et
mesi temin edilecektir. Mesela bu 
cümleden olarak Karacabey ovasında 
yapılan bir tecrübe göstermiştir ki: 
Sulama tesisatı sayesinde burada A
dana ovasından daha çok ve daha gü
zel pamuk yetiştirilmesi dahi kabil o
lacaktır. Binaenaleyh zaten pek mün
bit olan bu ovaların büsbütün ıslahı; 
sarfedilen milyonların milyarlar ge
tirmesi demek olacağına göre: kendi 
kazançları hesabına devletin yaptır
dığı bu muazzam işlere karşı balkın 

duymakta olduğu büyük sevinci an
latmaya imkan yoktur. Bursa ovası

nın ıslahından sonra yapılmaya baş
lanan ikinci iş: Karacabey, M. Ke
malpaşa ve Manyas ovalarındaki de
relerin ıslahıdır. Bu mevzu da; Bur
sa ovası gibi ovalarda hasıl olan ba
taklıkların kurutulması, feyezan za
manlarında arazinin su baskınların
dan kurtarılması ve kurak yıllarda 

susuz kalan toprakların sulanması :ş
leri vardır. 

Bu ovalardaki derelerin en mü
himmi olan Kemal paşa deresi ile Ha
ni federe ve Karaderenin ıs13.hı bu 
programa dahil bulunmaktadır. Ke
malpaşa deresinin etüdü bitmiştir. 

Burada başlanan inşaat yarım milyon 
liralıktır. Bu çalışmalar eşhasa aid a
raziyi suların baskınından kurtara· 
caktır. Ayrıca feyezan zamanlarında 
Apulyond gölünün yükselmesi netice
si olarak suların araziye taşmasının 

önüne geçilmesi de projeye dahil ve 
müteahhide ihale edilmiş bulunmak
tadır. İlk pJanda yapılmaya başlanan 
bu ameliyattan başka Hanifederenin 
60 kilometrelik kısmının ıslahına aid 
etüdler bitmiş ve bunun 30 kilomet
resine aid proje ikmal edilerek tas
dik için vekalete gönderilmiştir. Bu 
işin tahmini keşfi 800 bin lira tut
muştur. Bu dereni t3.bilerinden kü
çük Karadere ile ' ·yük Karaderenin 
40 kilometrelik ·'üdleri bitmiştir. 

Apulyond gölünü Hanifedereye bir
lestiren 12 kilometrelik Uluabad de· 
re~inin etüdü de ikmal edilmiştir. Bu 
kısımlar üzerinde alınacak tedbirler 
doğrudan doğruya su baskını tehli
kesinin önüne geçmektir. 

Kemalpaşa deresinin suyu, sulama 
için çok müsaid görülmüştür. Çünkü: 
senenin her mevsiminde bulanık akan 
bu derenin inbat kuvveti çok oldu
ğundan bundan istifade edilmek 
düşünülmüştür. Yapılan tetkikat ne
ticesinde, Karacabey harası sırtları

na kadar takriben (on bin) hektarlık 
bir araziyi sulayabileceği anl2şılmış
tır. Buna aid 19 kilometrelik ana ka
nalın etüdü yapılmıftır. Postalar e
tüde devam etmektedirler. Bütün bu 
havalide kıta ve yağmura rağmen, 
şimdi hummalı bir faaliyet göze çarp
maktadır. Eski osmanlı imparatorlu
ğunun ve asırların ihmal ettiği bu 
cennet kadar güzel ve verimli ovaları 
ısllih için cumhuriyet Türkiyesinin 
sarf ettiği büyük enerji; bütün bu ih
malleri unuturacak mahiyettedir. Bu 
havali halkı bundan dolayı büyük bir 
sevinç içindedirler. 

Bursa ovasının ıslihr ameliyatı 

hemen hemen sona ermiı sayılabilir. 

Deliçay müstesna olmak üzere diğer 

işler bitmiştir. Kaplıkaya deresinden 
sonra Gökderenin etüdüne başlana

caktır. Ovanın şarkındaki ıslah vazi
yeti tamamen sona ermiştir. Yalnız; 
(14) milyon metremikabı su toplaya
cak olan Gölbaşı bendinin enjeksi
yon tesisatı kalmıştır. Ovarım gar
bındaki kısma gelince: Nilüfer kana
lına akacak suların bulanıklığını gi
dermek ve berrak bir halde suları ka
nallara akıtmak vazifesini görecek o
lan büyük tersib havuzu doldurulmuş 
tur. Bu havuz herhangi bir su baskı
nını karşılamak için )'·1pılmış değil

dir. Zira: kanallar, U'!udağdan akan 
suları almaya müsaiddir. Binaenaleyh 
bu havuz seylabı derelerin taşıdığı 

taş ve toprağı tersib için yapılmıştır. 
Suların olduğu gibi kanallara veril
mesi şüphesiz onların vaktinden evet 
dolmasını intaç edecektir. 

Hasılı Bursa havalisinde devletin 
yaptırdığı bu tesisat, seneler ilerle
dikçe baş döndürücü bir büyüklük 
göstermektedir. - M. ATAŞ 

lzmirde fıstık 

yetişti rilecek 
İzmir, (Hususi) - Vilayetimiz için

de Gazianteb fıstığı yetiştirilmesi için 
harekete geçilmiştir. Ziraat müdürlü
ğü bu işi tetkik etmektedir. Anteb fıs
tıkları menekiş, çitlenbik gibi ağaçlar'• 
aşılanacaktır. 

Adapazarı mektublan 

Şehri güzelleştirmek için 
çalışılıyor, iyi su getiriliyor 

( Koıun) ' "·~· ) 
(Deve 1 ! 5,~,, ı 

23032 7843 39 33035 

( Manda) ( f.şek 1 ( Kaıoı / 

10590 3063 404 10 

Adapazarında bulunan hayvan mikdarı 

Adapazarı (Hususi) - Kocaeli vilayetinrn büyük 
bir kazası olan Adapazarında imar ve belediye işleri 
mektedir. 

ve zengın 
inkitaf et-

Eskidenberi ticari kıymeti olan 
Adapazarında ileri çalışmaların gö
rülmesi, bütün Adapazarlıları derin 
bir sevinç ve sevgi hisleri içinde bı
rakmaktadır. Belediyenin bir itfaiye 
teşkilatı vardır. Şehir yolları il-On bir 
sene zarfında esaılı ve güzel bir şe
kilde yapılmaktadır. Adapazarının en 
işlek caddesi, İzmit'te olduğu gibi 
beton olarak inşa edilmiştir. Bu yeni 
tarz yollar, çok güzel ve cazib bir 
manzara arzetmektedir. Yol boyları 
ağaçlandırılmaktadır. Adapazarının 
en muhtm lhtıyaçlarıncuu uırı oıau 

ıu iti halledilmek üzeredir. Sapanca 
gölü havzasından alınan meşhur Çark 
suyunu kullanan ve içen adapazarlı
lar, bu suyun tasfiye edilmi§, temiz
lenmiş şeklini pek yakm bir zamanda 
içeceklerdir. Belediye bu mühim iş 
üzerindedir. Adapazarında şehir pla
nı da çizilecektir. Mütebaseıs bir mi
marın çizeceği p11na uygun bir ftkil
de, tehir inki!13f edecek ve güzelle
ıecektir. 

Vilayet ve maarif, Adapazarında 
bir orta okul binası yaptırmaktadır. 

Bunun inşaatı bu yıl içinde bitirilmiş 
olacaktır. İlk mekteblere talebe te
hacümü çoktur. 

Adapazarmın madencilik, orman

cılık ve hayvancılıkta da mühim bir 

mevkii vardır. Geçenlerde Adapazarı 

madenlerini işletmek ilzere bir şirket 

tefekkül etmipti. Mıntakamızda Ba
kır, krom, demir, kurtun, simli kur· 

şun, kalay, çinko, linyit madenleri 
vardır. 

Gaziantebte 
kültür işleri 

Gazianteb, (Hususi muhabirimiz
den) - Son bir sene içinde vilayeti
mizde yedisi üçer sınıflı köylerde, bi
risi Nezib, diğeri Islahiye kazalarında 
olmak üzere 70 yeni ilk mekteb yapıl
mıştır. Köy mekteblerini köylüler 
yapmı§ ve kendilerine husuat idarece 
rle v:ıır..ı ........ -~ilmio•;• 

Villyetimizde mekteb sayıaı arttı· 
ğı nisbette talebe sayısı da artmakta
dır. Bu ders yılında ilk okullara de
vam eden öğrenici sayısı geçen sene
den (803) talebe fazlasile (8615) tir. 

Sunada 5 tifo vakası 
Bursa, (Hususi muhabirimizden) -

Son bir gün içinde şehrimizde yeniden 
beş tifo vakası tesbit edilmiştir. Bu va
kalar üzerine belediyemiz; şehirden 

geçen lağam sularının esaslı surette 
ve mazbut birer mecraya alınması için 
teşebbüslere girişmiş; ayrıca içme su
larımız üzerinde de bu bakrmdan çok 
esaslı ıslahat yapmaya karar vermiş 

bulunmaktadır. 

Gaziantebte ta rım 
kooperatifleri 

Gazianteb, (Hususi) - 932 yılında 
köylerimizde kurulan tarrm kredi koo
peratifleri günden güne inkişaf et
mekte, köylüye yardımını artırmakta-

Adana (Hususi Muhabirimizden) - Dörtyol portakallarını' 
ihracı işi etrafında geniş tetkikler yapılmaktadır. Geçen yıllardl 
Rusya ve Almanyaya gönderdiğimiz portakallardan alınan ıniil' 
pet ve menfi neticelerden de istifade edilmektedir. 

Bu sne Dörtyol' dan Almanyaya 
gönderilen ve gönderilecek olan 
mühim mikdarda portakallar lk
tısad Vekaletince verilen emir
lere göre kontrol edilmiştir. 

Dörtyola giden mütehassıslar tet
kikler yapmışlar, portakalların kesme, 
işleme, tasnif, kağıdlama ve sandıkla
ma işlerini gözden geçirmi,lerdir. Tet
kikler çok ümidli neticeler vermiştir. 

Milli servetlerimizden olan porta
kaı, alınan yeni tedbirler sayesinde 
bütün dünyaca tanınan bir türk metaı 
haline gelecektir. Bundan ba'ka Dört
yolda portakal işleri organize edilecek 
ve randıman birkaç misline çıkarıla
caktır. 

Bol suyu, bereketli toprağı ve kes
kin güneşiyle bereketin şaha kalkmı§ 
bir timsali olan Dörtyol, insan kesesi
ni kabartacak müreffeh bir diyar ol
makla beraber insan ruhunu okşayacak 
yeşilliklerle ve turistik manzaralarla 
dolu olan bir köşedir. 

Meyva ve sebzecilikteki inkişaflı is-
... - ......... __ •y- -· ..,..u"'u --.1 • --•··- --

teha&SJSI Dr. Baade burayı yer yüzü· 
nün cennetinden bir köşe olarak tarif 
etmektedir. 

Böyle her karış toprağında feyiz 
fışkıran bir yurt parçasının bugünkü 
portakalı, yabancı ülkelerde seyyar bir 
memleket reklamı olmu,tur. 

Yalnız bu iyi reklamı kökleştirmek 
ve teşkilatlandırmak lazımdır. Bunun 
için Dörtyol ticaret odasında yapılan 
toplantılardan hayırlı neticeler elde e
dilmiştir. Portakalın kontrol ve mura
kabesine dair umumi kararlar bugün
kü kontrol işini başaracak müeyyide
lerle doludur. 

Standart işinin portakala da teş,mi
lini büyük bir hararetle istiyen porta
kalcılara Dörtyol odası tercüman ol
muş ve bir karar alıp tatbike başlamış-
tır. 

dır. Bugün faaliyet halinde beş koope
ratif vardır. Köylülerimiz kooperati
fin değer ve önemini anlamış ve buna 
dört elle sarılmıştır. Birçok köylerden 
yeni kooperatifler teşkili için Ziraat 
bankasına müracaat vuku bulmaktadır. 

Feci bir kaza 

Avda bir 
çocuk öldü 
İzmir, (Hususi) - Seferihisatı' 

Doğanbey nahiyesinde sekiz kişi dO' 
muz avrna gitmiştir. Avcılar arasındf 
bulunan ve 15 yaşında olan Tahir Bil' 
dak domuzları ürkütmeğe memur edil' 
miş ve bulunacağı yerin hududu dl 
kendisine gösterilmiştir. Tahir dO' 
muzları ürküttüktcn sonra avcılar ate" 
şe baş,Iamışlardır. Bu esnada çok ad 
bir feryad duyulmuştur. Bu feryad iİ" 
zerine avcıların hepsi ateşi kesmişJef 
ve sesin geldiği tarafa koşmağa başla' 

~f6&m.JŞw,a1'lııftrıh 1::ı.nra-r-·ıçrnile 
cansız olarak yattığını görmüşlerdir. 

Tahkikat neticesinde, zavallı ço<:ll' 
cuğun Said adındaki avcının mavze' 
rinden çıkan kurşunla oıdüğü anlaşıl• 
mıştır. Şahidler, çocuğun tayin edi!eO 
hudud haricine çıktığını ve kazaY' 
kendisinin sebeb olduğunu söylemek• 
tedirler, 

lımiHe parti toplantıları 
İzmir (Hususi muhabirimizden) 

- C. Halk Partisi, ocak, kaza ve na• 
b,iye toplantıları geniş bir alaka ilt 
devam etmektedir. Bu toplantılard• 
bütün murahhas azalar arzu ve dilek• 
!erini söylemekte ve münakaşalar sa• 
mimi bir şekilde yapılmaktadır. 

Son nahiye kongresinde, köylü a• 

zalar, köylü sigaralarının ucuzlatıl'"' 

masını istemişlerdir. Şehrimiz inhi• 

sarlar başmüdürü, köylü murahhas

ların şikayetlerine tatmin edici cevall" 

lar vermiştir. Adapazorı ve civarında hayvancı· 
!ık da mühim bir geçim vasıtasıdır. 
Bilhassa, koyun, arğrr, manda, keçi, 
beygir çok mikdarda vardır. Halk 
hayvanların bakımına hususi bir iti
na göttermektedir. Bilhasaa bu ci
varda bcyıgir mühim bir ziraat ve na~ 
kil vasıtasıdır. Ayrıca binek hayvan
ları da yeti§tirilmekte ve üretilmek

Gaziantebin kurtuluş bayramı 

tedir. 

Mersinde talebe 

yurdu açılıyor 
Mersin, (Hususi) - Orta okulda o

kuyan köylü talebenin çalışmalarını 

ve mektebe devamlarmı temin için bir 
talebe yurdu kurulması kararlatmıştır. 
Atevinin yanındaki salon bu işe tahsis 
edilecektir. 

İımlrde elektrikler sabaha 

kadar yanacak 
İzmir, (Hususi) - Belediye, t•h

rin gece hayatına kavuşabilmesini 

temin için bazı tedbirler almağa ka
rar vermiştir. İlk it olarak tehir elek
trik tenviratmın her yerde sabaha 
kadar devam etmesine karar veril
mit ve tatbikine geçllmi9tlr. Bu ka
rardan, sabahın karanlığında işlerine 
gitmek mecburiyetinde olan ifÇilerin 
ınemnun olacakları ,Upheıizdir, 

Gaziantebin kurtuluıunun on al· ı !arak bildinniıtik. Yukarıda, GazL J rami arını ne kad.U:-- geniş bir 
tıncı yıldönümünün cotkun te:zahü- anteb muhabirimizin gönderdiği re-/ ölçüde kutladıkları görülmekte • 
ratla kutlandı(mı telgraf haberi o - ıimde, anteblilerin büyük bay • dir. 
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''B . araJ,, 
Günesdil metodiyle bir arastırma 

Cumhuriyet hükümetimizin bqar
makta olduğu, memleketi imar pllnı 
arasında birçok yerlerde vücuda ge
tirdiği eserlerin biri de ''Baraj" tar
dır. Bunun en büyüğü ve cumhuriyet 
tarihinde büyük eser olarak kalacak 
olanı Ankaradadır. Bu baraj, bilindiği 
gibi, Çubuk ovasından gelen Ankara 
çayını Ankaranın timali f&rkisinde 
12 kilometrede barajlayan barajdır. 

Osmanlı devirlerinde bu kelime
nin kartılığı olarak yapılan •u hazne
lerine o devirlerin litgatleri "Bent" 
ismini vermiılerdir. Bu kelime de 
bağlamak mefhumundan gelen temiz 
türkçe bir kelimedir. Ancak "bent" 
ile baraj arasında, anlam bakımından 
fark vardır. Bu farkı anlamak için ıu 
iki türle kelimesine dikkati çekmekle 
iktifa edeceğim: 

Birinciıi: Bent - bağ 
İkincisi : Baraj - ib yani ıu mef

humundan gelm.:ktedir. Bu unsurlar
dan ikincisi, yani ib, birincisi yani 
bağ kadar tilrkçedir. (Manaları ayrı 
olmak üzere). 

Biz burada her iki kelimeyi muh
telif menbalardaki kaynaklarda ara
yalım: 

Bağ kelimesini, herkeain bildiği 
bağlamak ıözll ile izah etmek klfidir. 
Yani band, bendı ıuyu bağlayan, akıt
mıyan bir mefhumun adıdır. 

Yukarda vermit olduğum kıaa 
babattan ıonra, kelimeyi, dünya me
deniyeti tarihinde bir hakikati bize 
bahteden "Güneı • Dil" metodu ile 
tahlil edelim: 

Kelimenin dilimizde kullanılan 
tekli: Baraj' dır. Bunun fran11z dilin
deki imlbı: 

Barrage'dır. 
Şimdi bu kelimeyi olduğu gibi, 

Günet - Dil diıiplinine Fre tahlil 
edelim: 

Baraj: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Ağ ab ar ağ ag eğ 

1) ağ: ana kök olup cUneıin ver
diği ilhamlardan .. ıu" mef
humunu ifade eder. 

2) ab: ana kökteld manayi ken
dinde tecelll ve teme11Ul 
ettirir, yani au demektir. 
Bu .Sa Farac:ada aynı ıu 
manuına kullanılmaktadır. 

3) ar: Su anlamını, bir yerde ta· 
karrür etmlt 1a1teren un
surdur. 

4) ağ: İ•te kendinde ıu mefhu
mu takarrür etmit anlamın 
ifadeıidir. 

Buraya kadar olan kelime umur
ları kaynaıınca, ortaya çıkan tllrkçe 
kelime Baraf olur. Bu töz Türkçede 
"durgun au" demektir. Yahut abetre 
manalarına göre, ıu içilen, içki içi
len, daima kendinde IU olan bir mef
humun ifadesidir. 

Meçhul cesedin hOviyeti 
hala anlaıllamadı 

tatanbul, 8 (Telefonla) - ~eniz~ 
~ıkarılan meçhul ce.edin hilvıyeti -
la anlqıtamamııtır. Cesedin tanmın&: 
smı imklnaızla9tırmamak için otorı 
de yapılamamııtır. Cesedin bir çok o
toğrafları alınarak millbakata gönde • 

rilmittir. 

Bir vapur sahibi 
hakkında tahkikat 

İıtanbul, 8 (Telefonla) - "NUa:d,. 
ilimli bir vapurun sahibi hak~mda ~
ra1c • e kaçakçıbfı yaptıfı ıddiuıle 
tab~ikata bqlandı. Tahkikata aebeb, 
mevcud yuaia ratmen bu vapurun 
tllrk kara ıularında franııa ih?kiyele: 
ri kulanmıt otmuıdır. Geminın aabibı 
bu meseleden dolayı aorguya çekil· 

mittir. 

Kınlmaz camlar hakkındaki 
karar tatbik olunacak 

latanbul, s (Telefonla) ..:.. Otobllı 
ve otomobillere kınlmu cam lıconul
muı hakkındaki karar ıubattan itiba -
ren katiyen tatbik edilecektir. 

..111111111111111111111111111111111111111~ - -~Ankara okurlanmıza 5 
§ Bise mektub H)'O tele/on- § 
5 la adreılerini bıldlren o- 5 
§ kıırlarımuın e.,ıerıne her § 
5 ıabah ''Uluı11 gasetai bı- § 
5 rakmak için tertibat aldılc. 5 
§ Telefon Na: (1061) ! 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. 

Yazan: Nuri ULUSU 
Atatürlı'ün lıiitüplaanecin 

Kelimenin aon urııuru, nazalize e
dilerek okununa, "Baranğ" bildiği
miz gibi yağmurdur. 

5) ağ: Şimdiye kadar ifade etti
ğimiz durmu,, durgun ve 
yahut daim! auyun ifadeıi 
olur. 

6) eğ: Bir ıuyu, durmuf ve dur
durulmut halde bulundur
maya yarayan bir vasıta· 
nın, bir inpnın adı olur. 

Burada 4 'H 5, 6 rakamlı itaret
lerle göıterilen kelime unıurları ü ze
rinde izahatı 

4 No. lu Ağ: Gllnet - Dil meto
duna göre, ya dU,er veya kendinden 
evvelki konaon olur. Fransızcada gör
düğümüz iki "rr" bu türk dili inceli
ğinin güzel bir miaalini gösterir. 

5 rakamı ile göıterilen unıurda 
"g", Türkçede: c-j ve onun kategori
sine tellffuz kanunu icbarı ile deği-

•ir. 
6. BUtUn kelimenin manaamı ta -

mamlıyan ve isimlendiren bu son ek, 
vokalini "e" kaybederek okunmaz 
i de uzatma vazifeaini yapmakla ik
tifa ederek, teliffuzdan kaybolur. Bu 
takdirde kulağımıza giren türkçe ke
time: Baraj olur. Manaaı: Suyu bir 
yerde iıtikrar ettirmek için yapılmıf 
vaaıtanın adıdır. 

Bu ismin tilrkçeliğitıi teyide ya
rayan bir iki kelimeyi de hatırlatma
ğı faydalı görüyorum: 

Barit - varil. içinde ıuyu tutan 
kab. 

Ne gariptir ki ıuyu, içine girmek
ten de tutan bir deniz vaaıtuı vardır 
ki, onun da adı: "Barik - bark" tır. 
NOTı Bir ıuyun akıntııını baraj

lamak için daha eaki zamanlarda, ilk 
kullanılmaıı hatırlanan vaaıtalar ıun

lar olmuıtur: 
lçine au doldurulmut tulumlar ve 

aonra da tahtadan yapılmıt. fıçı dedi
ğimiz ,eyler olmuıtur. Hüllla, yu
karda i,aret ettiğimi.% iki mefhumu, 
'imdi yanyana tekrar edelim: Alel
ıtlak bir kiSyde, bir ,ehirde ıokak 
muharebeıi yapılırken, haıımlarm bi
ribirine karıı yilrüyil' yollarını kapa
malarına, tUrlU vuıtalarla baflamala
rma: "Barikad., dedifimis zaman. 
eberiya burada su mefhumundan zi
yade, ballamak mefhumu dllfllnültlr. 

Fakat bir kalenin etrafındaki hen
defi su ile doldurarak yapılan mü
dafaa aiıtemine '"barikad" denildiği 
saman, burada ıuyun tam kapanıp ti· 
ıirilmesi mnzuubahiıtiı:. 

En nihayet, bizim Uaerlnde dur
duğumuz Baraj. aadec:e Ye bütün an-
lamı ile, ıuların bir yerde durdurul
maıı, tekarrür ettiritmeıi için yçı· 
lan ve yapılmakta denm olunan in
,aattır. 

lstanbulda fırtına 
ve kar 

latanbul, 8 (Telefonla) - Bugün 
aabütan akpma kadar latanbulda kar 
ye fırtına devam etti.Limanda seyrll· 
aefer blru fuılah ve biru cilç oldu. 
Karadenize çıkacak vapurlardan lıcil· 
çük olanlar hareketlerini ıeri bıraktı· 

tar. 

Köııeru:e'de bir luuıa 
Köıtenceden gelen mal<Unata ı&re, 

türk bandıralı Yekta vapurile bir Nor

veç vapuru tipi yilrinden çarpıflDlt
lar, Yekta vapuru kıç tarafmdan ebe
miyetli ıurette yaratanmııtır. Vapu
run kurtarılmuına çahıılmaktadtt. 

NetJUer t10puru karaya oturdu 
Buıün Akay idareainin NenMr 

vapurunun dümeni bozulmuı ve vapur 
Kalamit koyunda karaya oturmuıtur. 

Vapur ıeç vakte dofru kurtarılmIJ
tır. Kaza yUaUnden yolcular epey te • 
1't ve korku ıeçlrmitlerdir • 

Bir sahtekarlık davası 
İıtanbul, 8 (Telefonla) - EmJ11ıc 

ve eytan bankaımda yapılan 3250 11 • 
ralık bir aabtelıctrlılm davbına buıtln 
alır ceza mahkemeainde bakıldı. Da. 
vaom sanlısı, bankan~ eaki kontrol 
memurlarmdan Salmdır. Bu adamm 
mnhum dul Ye yetimler namına sahte 
ve1i.kalar uydurdufu ve bunlar uye • 
ılnde 3250 lira ibtilAa ettlli iddia. o
lwımaktacbr. Şabldlerin dinlenmeaı i
çin muhakeme bqka bir cane bırakıl -
mıttır· 

Ege seylap bölgesind" 
sular çekiliyor Kar altında beyazlaşan Ankara 

İzmir, 8 (Huıuıi muhabirimizden 
telefonla) - Seylib mıntakaaında sel· 
ler çekilmittir. Köylüler yavaı yavaı 
yerlerine dönmeğe batlamaktadırlar. 

Yalnız bazı köylerde bili su vordır. 
Havalar ıoğumuıtur. Etrafta kar yağ
maktadır. Soğuk da epey 'iddetlidir. 
Tire' de ı ı yaıında Şaban adında bir 
çocuk ıoğuktan donarak ölmüıtür. 

Bir genç kız hukuk 
doktol'\I oldu 

lıtanbul, 8 (Telefonla) - Hukuk fa. 
külteıinde doktora ıınıfı açıldıktan 

beri ilk olarak Bayan Bedia Yörük bu 
gün doktora imtihanını muvaffakiyet· 
le verdi ve hukuk doktoru unvanını 
aldı. Bedia Yörük tez olarak idari ka
za mevzuunu ıeçmiı ve bu tezini bu 
gün hukuk fakültesi amme hukuku 
ordinaryüı profesörü Kroza'nın baş- ı 
kanlığındaki bir jüri huzurunda mü. 
dafaa etmittir. Evelki gece bQ.fiayan kat aaı s;)nra dun ıı. ••• . aranın aldıiı bir manzara 

1910 dan beri 
Çin ne kaybetti ? 

@jı.ı 

,,,. •. -· 
-J: 
I~ lhonghai p. 
.·) 
• • •• 

~OIA 
l<!OngCMJ 

Yalıartlalıi laaritalanla Cin'in 1910 danberi lıaybettili yerleri wö
riyormnm. 1931 tlelıi uaiyet üçüncü ltaritatla tubit eJUmiftir. 
Falıııt il.rde maHla 1938 il• Cin'in ne uaiyet alac:aiı ~lraUib. 

Japonya' da naroa giden ıukerler malaallelerinde aileleriyle 
ue lrolflfUlariyle uedalcqayorlar 

Japonlar az daha f ransız 
askeriyle çarpışıyorlardı ! 

(Bap 1. inci uyfada) 
bir tarafında, Japonlar da harekete ha
zır bir vaziyette öteki tarafta durmak
ta idiler. Neticede hldiseye sebebiyet 
veren gönilltü bulvar civarındaki fran
aız etfaiye karakoluna götürülmüf ve 
orada japon ıubaylariylc f ranıız poliı 
memurları araaında meıcle hallcdil
mittir. 

Hldiaenin ne pkllde halledildiii 
belli delildir. 

Japonlar bir m,,UU oıeUrıi 
ifgal eUiler 

Sanıhay, 8 (A.A.) - Japon bahriye 
allahenduları enternuyonal bölgede 
kAin Nev - Aaia lmnindeki ingiliz ote
lini ifl&l etmiflerdir. Japonlar otelde
ki iki inıills hayratını alarak bunla
rm yerine japon bayrakları çekmi,ıer 
ve Şanıhayın en modern bina11 olan bu 
otelin buı qyuını ıötilrml.iflerdir. 

B. Çember/ayn wuiyeıi 
ıeıkik edecek 

Londra, 8 (A.A.) - Çemberlayn pa
zartesi &ünü tatilden avdet edip Hari
ciye nezaretine ıeldiii zaman, ilk ola
rak Uzak prkta &ünden güne vehamet 
kesbeden vuiyeti derin bir tetkikten 
geçirecektir. 

Çemberleyn, uak f&rk ifleri hakkın
da bakanlık ekıperleri ve kabinedeki 
bakanlarla iıtif&relerde bulunacaktır. 

l ngilıere ıiddeıli bir nota 
gönderecek 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz gazete
leri, ekleriyetle Şanıhayda ingiliz po
lillerinin fena muamele görmesi üze
rine Tokyoya 'iddetli bir nota gönde
rilecefini yazmaktadırlar. 

Deyti Teleıraf pzeteai, japonların 
böyle t&fkınlıklarda bulundukları i
çin, enternuyonal imtiyaz bölgesinin 
idare Ye inaibat ltlerinde daha büyük 
hiue almaları hakkmdald taleblerinin 
Londra ve Vqington tarafından iyi 
niyetle 11Saden geçirilmealnl ümid et
memeleri lbım ıeldilini yumaktadır. 

Belediye reul ıitldeıli bir 
proıaıoda bulıındu 

lanıbay, 8 (A.A.) - Belediye mec
liai reiıl. Turner Ye Voat'in maruz kal
dıkları dayak hadi1e1i Uaerine Japon 
ıeneral komoloauna tiddetli bir pro
testo notuı tewdi •tmittir. 

Reia. ba ıfbl hadiselere mani olmak 
Uaen japonlarm ne &ibi tedbirler ala
cafmı eormaktadır . 

Sltldsıll bir laarb oluyor 
Hanıçeu, 8 (A.A.) - Çin ajanu bil

diriyor: Yanıseu Tlinin&ln cenu -
bunda cereyan eden muharebe her saat 
daha siyade tiddetlenmektedir. Fakat 
mnsilerinl mubafua eden çinliler 
dllpmnm ileri hareketini Hıuçobda 
durduımqa ha&ırbınıJOrw. 

Tainpunun cenubunda Çin kıtaatı. 
japonların Minguanga olan taarruzla
rını defetmitler ve cenub iıtikametin· 
de 25 kilometre meaafede bulunan Ki• 
apna kadar ilerlemi,terdir. 

Hangçeunun arızalı batı cenubu böl• 
gclerinde muharebe 9iddetle devam 
etmektedir. 

Japon tayyareleri Vuhya yaptıkla
rı hava bukınında 40 kitinin ölmesin• 
ıebeb olmuılardır. Haaarat ebemiyet• 
aizdir. 

Paotinfu yakınındaki Kaoysing • Li· 
hiıem kıtaıına menaub japon aeakerle
ri arasında iıyan çıktığı ve iailerin bir 
çok yilkaek rütbeli zabitleri öldürdük
leri bildiriliyor. 

Simali Çin' de 
Tokyo, 8 (A.A.) - "Tebliğ" Şimali 

Çinde Nankin - Tıinan demiryolu u
zunluiunda faaliyette bulunan kıtalar 
5 ıonkinunda saat 14.30 da Tsinan'm 
150 kilometre cenubunda kiin Tsov• 
haien ıehrini i•gal etmitlerdir. Bu la
talardan bir kıamı aynı gün Tsovhlien· 
in 12 kilometre cenubunda kiin Kieb
hotsun'u ifgal etmi9tir. 

Tsinan-'fıingtao tunendifer battm· 
da japon kıtaları 6 aonkinunda Tlina· 
nın 90 kilometre ,arkında klin Cbanı• 
tien'i itıal etmiılerdir. 

Çin aahillerirıin ablukaaı 
Tokyo, 8 (A.A.) - Kogyo gazetesi. 

Çin sahillerinin abloka edilmcıi üze
rine Singapur ve Manil limanlarında 
Çine gidecek 300 bin ton e,yanın bek• 
lemekte olduğunu bildirmittir. 

Çingtao' da japon gemileri 
Çıngtao, 8 (A.A.) - l>ıt limanında 

on iki japon nakliye ve harb gemiai• 
nin gözükmesi büyük bir endite uyan• 
dırmıttır. Henüz ihraç hareketi vu1w 
bulmamı,tır. 

Amerikan büyük elçiliği 
yeniden açıldı 

Şangbay, 8 (A.A.) - Nankindekl a
merikan büyük elçiliği Şanghaydakl 
amerikan konıoloalutunun iki memu• 
ru tarafından tekrar açılmııtır. Bu me
murlar tarafından gönderilen ilk ra• 
porda büyük elçilik binasının hafifçe 
hasara uğradıiı ve amerikan tabalınııı 
aağ ve ulim bulunduğu bildirilmek· 
tedir. 

Çin komiinuılerinin umumi 
lcongreai 

Hankov, 8 (A.A.) - Çin komünist 
partiıi çin-japon harbında Çin komll• 
niıtler birliğini kuvvetlendirmek .,. 
genitletmek için yedinci milli kongre
ıini toplantıya çağırmııtır. 

Kongrenin ruznameıi, i'çi ıınıfının 
aeferber hale getirilerek barba filen 
i9tir&k ettirilmesi meaelftini ve Çin 
komüniıt partiıinin ilerdeki progra• 
mmuı taulmlııi lbtiva etmektedir. 



Resmi Gazete 

Bu sütunlarda günü gününe resmi gazetede çıkan 

kanunları, nizamnameleri ve tamimleri bnlacaksmız 

Kararnameler 
kıymetini koruma 

12 numaralı kararname 
Türk parası 
hakkında 
Madde 49 - Bu kararnamede yazılı ahkl· Yukarıki fıkra mucibince bir memleketle 

ma muhalif harekette bulunanlara 1567 nu- kliring itilifı yapıldığı takdirde itilifname 
maralı kanun mucibince hükmolunacak pa- hükümlerinin tesbit ettiği tediyat itillfna
ra cezalarının. tahilinde yarısına kadar menin bu hükümlerine söre yapılır. 
muhbirine verilir. Madde 52 - Bu kararnamede yazılı olmı-

Gene me.ıkO.r kanun mucibince hUkmolu- yan ve hakiki ve me~ru sebeblere müıtenid 
nacak para cezaları mahkemelerce tecile ti· oldutuna kanaat a-etirilen "ahvalde döviz ta
bi tutulduiu ve fakat kaçırılırken tutulan lebleri, SO (Elli) liraya kadar, kambiyo mli
para ve esham ve tahvili.tın milsadereıine, i· rakabe mercilerince doirudan doğruya te
rad kaydedilmesine mahkemelerce karar ve- min edilir. 
rHdiii takdirde müıaderesine karar verilen Bu miktar fevkindeki talebler yalnız mer
para ve esham ve tahvilit kıymetlerinden, kezce tetkik ve intaç edilir. Bunlardan pren 
azami ruıfına kadar olan kısmını, ikramiye ıibe teallO.k edenler maliye vekilinin tensibi 
olarak muhbirlerine vermei'e maliye vekili ve tasvibine arzolunur. 
mezundur. Madde 53 - Kitab, gazete, mecmua ve 

Madde 50 - Türkiye ile kliring mukave4 müteferrik bazı ilat ve edevat ve umuru 
lesi akdetmiş memleketlerden vadeli veya hayriyeye müteallik teahhüdat mualecat 
ankonsinyasyon gelen mallar için idhalat ve saire gibi gönderenin hal ve vaziyetine 
tacirleri tarafından Cumhuriyet Merkez eöre ve mecmu bedeli ayda 25 (yir beş) 
Bankasına verilen taahhüdnamelere ademi türk lirasını tecavi.iz etmiyen ve hakiki bir 
riayet bu kararname hükümlerine muhalif ihtiyaçtan tevellüd ettii:ine kanaat edilen 
hareketlerdendir. müteferrik kambiyo talebleri kambiyo mü-

Muayyen vadesinde hükmü infaz edilme- rakabe mercilerinin vizesine lüzum olma
diğindcn dolayı takibata tevessül olunmak dan yalnız cumhuriyet merkez bankası ve 
il%ere Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka- ıubelerince kabul ve temin olunur. 
sınca kambiyo mürakabe mercilerine tevdi Bu gibi talebler dolayııiyle c;ek verilme-
edilen taahhüdnamelerin hükmünün temin yip havalename yapılır. 
ve ibrazı için paranın Türkiye Cumhuri- Cumhuriyet merkez bankaıı tarafından 
yet merkez bankasına yatırdmaıı lüzumu verilen bu havalenamelerin aylık bir icmali 
kambiyo mürakabe mercileri tarafından ta· her ay sonunda maliye veklleti kambiyo 
ahhüdname sahibine teblii olunur. müdürli.iiüne tevdi edilir. 

Bu tebliğ tarihinden on beı sün a-eçtiktcn .Gazete, kitab, mecmua, abone bedelleri 
aonra paranın Cumhuriyet merkez bankası- klirincle tediye mümkün olmıyan ahvalde 
na yatınlmaması halinde taahhüdname ıa- kambiyo mürakabe mercilerinin müsaade
bibi hakkında kanuni takibata tevessül olun ıiyle serbest dövizle ödenir. 
malı; üzere keyfiyet cumhuriyet müddei u- Madde 54 _ İıbu kararname mUcibince 
mumililine bildirilir. . 1 verilecek beyannamelerin hakikate tevafuk 

Ancak taahhüdname müddetinın uzatı • etmemesi dahi kararname hükümlerine ay
maıı veya takıid miktarının azaltılması .a- kırı hareketten madudtur. 
lacaklı firmanın tahrirt muvaffakatına ıs· 
tinadcn borçlu tarafından taleb edildiii Madde .S.S - Bu kararname türk parası 
takdirde bu cihet kambiyo murakabe mer- kıymetini koruma hakkındaki 11 numaralı 
cilerince nazan dikkate alınır ve keyfiyet kararname ile merbutu ihtiyaç liıteıi ve 
cumhuriyet merkez bankasına tebliğ olu- bunların milzeyyelit ve tadilitı yerine ka

mdir. nur. 
Madde 51 - Cumhuriyet merkez bankası 

maliye vckilcti ile bilitillf Tilrkiyc ile mü
nasebetleri olan ecnebi devletlerin ısa
lihiycttar ihraç bankaları veya diğer mali 
mücaseıelcriyle iki memleket arasındaki 
tediye muamellttnı klirin& usulü ile tan.zi~ 
edecek itilifları icra vekilleri heyctının 
taadikine arzcylcmck üzere akdctmeğc mc
:ıundur. 

Küçük ilAn 
ŞARTLARI 

Dört satırlık küçlik ilinlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için SO kuruı 

Uç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kurul alınır. 
Devamlı küçük ilinların her defası 
için 10 kurut alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuru.5 
alınacaktır. 

Bir k:olaylılı' olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki boıluklar müstes

na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçtik 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört ıatırdan fazla her aatır için ay
nca 10 kuruı alınır. 

Satılık : 

Acele satdık eczane - Ceyhanda 
29 senelik kıdemli ve tanılmış vatan 
eczanesi sahibinin ahvali sıhiyesinden 
dolayı satılıktır Almak için sahibi Ali 
Rıza Atasağuna müracaat. 3-7256 

Sablık arsalar - Yenişehir Karan
fil sokak 400 M 2 Konur sokak 
373 M• Telefon: 1538 3-7295 

Sablık - Orta Ayrancı bağların

da Güven evleri asfaltına 5 dakika me
safede güzel manzaralı 30 dönüm bağ 
toptan veya parça olarak satılıktır. D. 
D. Yolları malzeme muhasebesinde 
Şevki Fincancıya müracaat. 1-145 

Madde 56 - Cumhuriyet merkez banka
ıının kanun ve nizamnamelerle verilmiş o
lan salfilliyetlcri dahilinde yaptığı muamele
ler bu kararname hükümlerinden müstesna
dır. 

Madde 57 - Bu kararname ne§ri tarihin
den muteberdir. 

Madde 58 - Bu kararnamenin icrasına 
Maliye vekili memurdur • 

;) 
Kiralık oda - Sıhhiye Bakanlığı 

kar§ısmda Çağatay sokak Yukaruç Ap. 
1 No. da ehven şeraitle bir oda kiralık
tır. İçindekilere müracaat. 1-17 5 

Kiralık daireler - Yenişehir Sıhiye 

Vekaleti karşısında yeni yapılan Uğur 
apartımanında 4 ve 5 odalı modern ter
tibatı haiz iki daire kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. Telefon 1851 1-161 

Kiralık daire - Yenişehirde, elek
trik Şirketinin tam önünde, 34 No. lu 
apartımanda. İki oda, bir hol, mutbak 
ve Banyo. Suyu ile 40 lira. 1-163 

Kiralık müstakil kat - Kavaklıdere

de fransız sefareti kar§ısında 4 oda su, 
elektrik, havagazı vardır. 40 lira. Tele-
fon: 3843 1-164 

Kiralık ucuz daire - 5 oda 1 hol 2 
hela, mutfak ve banyolu daire 45 lira
ya Maltepe İmalatı harbiye evleri civa
rı bakkal Rasime müracaat. 1-18 

2 ve 3 odalı kiralık daireler - Yeni
§ehir Özenler caddesi Yiş sokağı Ev
rentuğ apr. No. 17 Devlet ŞOrası ar-
kasında Ti. 2311 1-93 

Kiralık daireler - Ankara sebze hali 
arkası Yeni Hamam apartımanında iki 
daire kiralıktır. Hamam katibine mü-
racaat. 1-130 

Mobilyalı oda - Y eniıehir inkılap 

sokak No. 4 alt kat Kutlu arkası 1-123 

Çocuk ilôvemi.zdeki 

Resmi iyi 
boyayanlar 

Resmi boyayıp da bir şey 
kaza namı yanlar 

Ar&ithan iıtasyonu ıefi oğlu İzzet Yü
cel, Yunanistan Komotini türk konaolos
haneıindc Selçuk Korkud, Ankara birin
ci orta okulundan Dündar, lımct İnönü 
ilk okulundan 458 Şerife, Ankara Y cniha
yat okulundan Seyyare Tandoian, Anka
ra Sakarya mahallesi Armafan sokağında 
Şükrü, Ankara birinci orta okulundan 
1130 Recep, Ankara çocuk sarayı cadde
si İlhan ıokaiında Nesrin, Ankara Sakar
ya mahallesi Armağan sokağında Sermed, 
Ankara Fevzi Çakmak mahallesi Benye 
sokağında Cevdet, Ankara Gazi lisesin
den 545 İbrahim, Ankara erkek lisesinden 
752 Sabahaddin, Ankara posta kutusu 
315 de Kemal, Ankara İsmet İnönü ilk o
kulundan Bedia, Ankara Kurtuluı mahal
lesinde 17 numarada Selim, Ankara tica
ret lisesinden 427 Ttirkln, Ankara tica
ret liıeıinden 173 Nevin, Ankara Neca
tibey ilk okul beoinci sınıfından Sabahat, 
Zonguldak yeni okuldan 5 Gökşin Yüzak, 
Ankara Demirlibahçede Muazzez, Anka
ra erkek lisesinden Vehbi Erer, Ankara 
erkek lisesinden 1131 İsmail, Ankara Öz
bekler mahallesinde Yüksel Çetin, Anka
ra İltekin ilk okulundan Narh. Niğde Sa
karya okul 649 Nesrin, Ankara Etlik ilk 
okulundan Yüksel, Gazi lisesi 695 Soysa
lan, Ankara sanat okul 326 Hikmet, Anlca
ra orta okul 712 Necdet, Ankara erkekli
sesi 700 Şerafettin, Yenişehir Demirtepe 
Ayll sokak 3 Tekin, İstanbul ikinci okul 
Leyli, Ankara Çankaya okul 23 Fatma, 
Çankırı orta okul 300 FesÜh. Ankara Inö
nü ilk okul Fikret çelik, Menemen Kubi
lay okul 47 Hüseyin Özen, Ankara kız li
sesi 91 Nermin, Ankara Akyol sokak 11 de 
Doğan Çelik, Ankara birinci orta okul 
419 Turan, N cvıehir cumhuriyet ilk okul 
4.SO Hamdi, Ankara İltekin ilk okul 582 
İlhan, Ankara ticaret lisesinden 326 Kad
riye, Ankara ticaret liaesinden 377 N eri
man, Ankara İnönü ilk okulundan 796 
Meliha, Mersin orta okulundan 212 Meh
med, Adana orta okulundan 313 Ha
lil, Ankara İsmet paşa ilk okulundan 622 
Nurten, Adana Su gediği mahallesinde 
74 numarada Nimet, Adapazan orta oku
lundan 239 Nahid, Ankara Atıf bey ma
hallesi Ulucan caddesinde Hacer, Ankara 
ikinci orta okulundan 74 İsmet, Ankara 
İltekin ilk okulundan Seyid Aktaı, Zon· 
guldak Mithad paşa ilk okulundan Nüz
het OkçuJ Zonguldak Gazi ilk okulundan 
Muhtar Ozcan, M. M. V. Dm. kızı Ner
min, Çerkeş halkevi baakanı Vehbi oğlu 
Ali İhsan, Adapazarı orta okulundan 550 
Muzaffer Akkaya, İstanbul Fatih Zeyrek 
Çinilihamam sokak 4 numarada Remzi e
liyle Neriman, Ankara Gazi lisesinden 
1220 Necati, İstanbul Kumkapı Ni&ancı 
Camii şerif çıkmaz sokak 28 numarada 
Ş. Çahadar, Ankara erkek lisesinden 327 
İsmail, Ankara Necati ilk okulundan 82 
Sezer. 

İıparta cumhuriyet ilk okulundan 155 
Emel, Ankara Devrim ilk okulundan 324 
Faruk, Kalecik ikinci ilk okulundan İr
fan Güven, İstanbul Unkaparu camii ıe
rif sokağı 7 No. da Necmettin, Ankara 
Gazi istasyonu Onuncu yıl yatı okulun· 
dan 199 Yavuz, Eskiıehir ülkU ilk oku
lundan 65 M. Biricik, Bolu Feyzi Cum
huriyet ilk okulundan Faik Ulut, İ•tan· 
bul Kumkapı orta okulundan 204 Şevket, 
Ankara İltekin ilk okulundan 956 Peri
han, Ankara D.D.Y. zat işleri müdürü oğ
lu Aydın, Aksaray Küçük Lanea 110 No. 
da Aydın Baysal, Ankara İltekin ilk o
kulundan Türki.n, Ankara Uluı ilk oku
lu dördüncü sınıfından İsmet, Ankara 
Mimar Kemal ilk okulundan 69 Alpte
kin, Ankara Dikmen caddesi 14 N o. da 
Hürrem Üner, Ankara birinci orta oku
lundan 312 Nahid, Ankara Cebeci Erdem 
sokak 14 de Esin, Konya erkek lisesin
den 461 Halis Özalp, Ankara hususi bi
zim. okuldan 113 Etli Yazgan, Dumlupı
nar ilk okulundan 267 Ayten, 

Ankara Cumhuriyet ilk okulundan 265 
Makbule, Ankara lnönü okulundan 1061 
Enol, Aydın 1 eylfil ilk okulundan 210 
Nesrin, İstanbul Boğaziçi lisesinden R. 
Günsay, Elizığ üçüncü ilk okulundan Be
di Erel, Diyarbakır Süleyman Nazif ilk 
okulundan 61 Tevfik, Elazığ Atatürk ilk 
okulundan Neriman, Ankara Gazi lisesin
den 798 Samim, Baskil ilk okulu dördün
cü sınıfından Selçuk Acar, 

kirahk garaj 
Çocuk Esirgeme kurumunun 

Bahriye caddesinde yaptırdığı 

binanın altındaki garaj kiraya 
verilecektir. Kiralamak ve şera
iti öğrenmek istiyenlerin kuru
mun muhasebe direktörlüğüne 

müracaat etmeleri. 1-167 

lstanbul borsası 
8 -1-1938 

PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 625.- 630.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 80.- 88.-
Liret 99.- 106.-
Belç. Franııı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
ta. frangı 570.- 580.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Peneö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- ~-

Kuron İs. 30.- 32.-
Altın 1075.- 1077.-
Banknot 273.- 274.-

ÇEKLER 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

Londra 627.50 626.75 
Nevyork 0.7966 0.795 
Par is 23.4775 23.505 
Milano 15.1394 15.1575 
Brüksel 4.6950 4.70 
Atina 87.0916 87.1958 
Cenevre 3.4413 3.4457 
Sof ya 63.7450 63.8213 
Amsterdam 1.4312 1.4328 
Prag 22.7092 22.7363 
Viyana 4.2120 4.2170 
Madrd 13.705 13.7215 
Berlin 1.9775 1.98 
Varşova 4.1925 4.1975 
Budapeşte 1.0040 1.0087 
Bükreş 106.295 106.4220 
Belgrad 34.3825 34.4236 
Yokohama 2.7375 2.7410 
Moskova 23.68 23.65 
Stok.holm 3.0914 3.0950 

ESHAM VE TAHViLAT 
ACIL IS Ki' "ANI$ 

1933 turk oor-cu .ı. J.b.ıU .ı.ts.b.:> 

(Vadeli) .. .. 11 18.65 18.65 
(Vadeli) 

ULKU 
HALKEVLERt DERGtSt 

59 ikincikônun sayısı 
Ulusal ekonomi artırma meselesi, 

Celal Bayar; bugünkü Fransada ab· 

lak meselesi, Ziyaettin Fahri; Mabe

din yollarında, (şiir) Sıtkı Akozan; 
Yarı yol (şiir), Feyzi Kutlu; Eey 

böyrek hik~yesi, Osman Turan; Os
manlı imparatorluğunda çtftçl arnrf

ların hukuki statüsü, Ömer Barkan; 

Mir - Ali - Şir ve siyasi hayatı, A. 
Caferoğlu; Orta zaman türk - isliim 

dünyasında yahudiler, ve hıristiyan
lar, Prof. A. Mez, (çeviren Cemal 
Köprülü); Ar'm Prehistorik kaynak

ları hakkında, Profesör Doktor Şev
ket Aziz Kan~u; Makberde Leyla ve 

Mecnun ile Hüsnü aşk tesirleri, Fev
ziye Abdullah; 

Notlar ve iktibaslar: Asırdaş türk 

nesri Herbert W. Duda; Halkevleri 

haberleri ve çalışmaları, fikir hayatı; 
bibliyoğrafya. 

96 sayfa olan derginin 
yerde 25 kuruştur. 

sayısı her 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Berlin'de 

HOTEL TEMPO 
Kurfürstendamm'ın 

En modem oteli 

• 

Adres: Kurfürstendamm 59 /60 
~ Telefon : 32 39 11 . . 

Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

Ankara Belediye zabıtası talimatnamesi çrkmıştır. Gerek 
tün halkı ve gerek memurları alakadar ettiği için bu taliına 
meyi aynen ne§rediyoruz: 

BlRlNCl FASIL 

Umumi hükümler 

Madde 1 - Bu talimatname 1580 
numaralı belediye kanunile diğer ka
nunların belediyelere tahmil ettiği va
zifeleri başarmak ve halkın sağlığını, 
rahatlığını korumak için yapılmıştır. 

Madde 2 - Ankara belediyesi sı

nırları içinde bulunan herkes bu tali
matnamede yazılı emir ve yasaklara 
•ıymağa mecburdur. 

Madde 3 - Bu talimatnamedeki e -
mir ve yasakları dinlemiyenler ve bu
na karşı gelenler (umuru belediyeye 
müteallik ahkamı cezaiye kanununu 
tadil eden 15-5-1930 tarihli ve 1608 nu
maralı kanunla bu kanunun bazı mad
delerini tadil eden 257 5 numaralı ka -
nunda yazılı cezaları görürler). 

I kinci Fasıl 
Umuma mahsus mahallerde göz 

önünde bulundurulacak 
noktalar 

A - Halkın huzur ve istirahati 

Madde 4 - Halkın sükun ve rahatı
nı kaçıracak işler yapmak yasaktır. 

Gece yarısından sabahleyin istirahat 
zamanı sayılan saate kadar sokaklarda 
ve bina içlerinde bağırıp çağırmak, 
her ne suretle olursa olsun gürültü et
mek yasaktır. Aynı saatler içinde pi -
yana. grarnafon, radyo gibi musiki a -
!etleriyle sızıltıyı mucib hallerde bu -
lunulamaz. 

Madde 5 - Sokaklar, meydanlar ve 
umumi mahallerde seyyar çalgıcılık 
yapılamaz. 

Madde 6 - Şehrin ana caddelerin -
de beldenin sükfrn, nizam ve güzelli -
ğini bozacak dükkan ve müesseselerin 
açılması yasaktır. Bu gibi dükkan ve 
müesseseler belediyece tesbit edilen 
caddelerde açılacaktır. 

Madde 7 - Umuma mahsus olan 
yerlere ve nakil vasıtalarına girilip 
çıkılırken veya gişelerde bilet alınır
ken sıra beklememek için öne geçmiye 
çalışmak ve bu suretle başkalarını ra -
hatsız etmek yasaktır. 

B - Umuma mahsus yerlerin 
temizliği. gÜ7Rlliği. intizamı 

Madde 8 - Cadde ve sokaklara, boş 
arsalara süprüntü atılamaz, pis sular 
dökülemez. Herkes süprüntüsünü sı -
zıntı ve koku yapmıyacak kapalı, ma
deni bir kap içinde biriktirip, kapısı 
önünden geçecek olan temizlik araba
sına boşalttıracaktır. Apartıman ve a
partıman şeklindeki binalar ve mües
seseler sahibleri belediyenin göstere
ceği şekilde süprüntü sandığı yaptır
mağa ve belediyenin münasib görece -
ği mahalle koydurmağa mecburdurlar. 

Madde 9 - Yollarda, meydanlarda 
ve umumi nakil vasıtalarında ve hal -
kın girip çıkacağı her yerde yerlere 
tükürmek ve halkı iğrendirecek şeyler 
yapmak yasaktır. 

Madde 10 - Her bina sahibi, yağ

mur sularını ve soba borularında olan 
damlaları ve buna benzer kirli suları 
gelip geçenlerin üzerine daınlamamak 
ve sokakları kirletmemek için milin -
kün olan her şeyi yapmağa mecburdur. 
Mecrası olan her yerde bu akıntılar 

mecraya kadar kapalı olarak götürüle
cektir. 

Madde 11 - Dükkanların ve binala
rın sokak üzerindeki yüzleri ancak ge
ce yarısından sonra yıkanabilir. 

Madde 12 - Dükkanlardan ve bina
lardan sokağa duman ve koku çıkart -
mak, caddelerde mangal yakmak ya -
saktır. 

Bahçe ve bostan kuyularında, içler 
hayvan ve insan düşmesine mani . 
cak tertibatın bulunması mecburidı 

Madde 17 - Umuma mahsus yer 
re ve nakil vasıtalarına kirli ve f 
kokulu iş elbiselerile veya iğrenditl 
kıyafetle girmek yasaktır. 

Madde 18 - Ev, dükkan önlerin 
ki yaya kaldırımlarını bunların içi 
bulunanlar kirletmemeğe mecburd 
)ar. 

Madde 19 - Ahır ve ağıl hayvilll 
!arı bulundurmağa müsaade edileni• 
bunları sokağa ve §ehrin içerisind• 
arsalara ve meydanlara bırakamaz! 
Buralarda otlatamazlar. Şehir içe 
sinde apartıman ve apartıman şeklin 
deki binaların bahçe ve avluların 
kümes hayvanları beslemek yasaktır. 
Madde 20 - Evlerin bahçelerinin ca<i' 

delerden görünür yerlerinde çamaşıt 
yıkamak ve bunları kurutmak içi• 
bahçenin görünür yerine sermek ya• 
saktır. 

Madde 21 - Bahçe içerisinde cad'. 
denin manzarasını bozacak kulübeıııSI 
yerler ve buna benzer barakalar bll" 
Jundurmak yasaktır. 

l\1adde 22 - Yolla~da ve meydan• 
!arda hayvan oynatmak, döğüştürm•~ 
ve teşhir etınek yasaktır. 

Madde 23 - Yollarda ve meydanla« 
da, nakil vasıtalarında ve umuma mab• 
sus yerlerde markasız, ağızlıksız ve 
yuları sahibinin elinde bulunmaksızın 
köpek gezdirmek yasaktır. (Yular ge• 
lip geçenlere zarar vermiyecek kada1' 
kısa olacaktır.) 

Madde 24 - Dükkan ve binalara 
cadde ve sokakların şeref ve manzara• 
sını bozacak şeyler asmak yasaktır. 

Madde 25 - Büyük meydan ve yol• 
!ar üzerinde ve şehrin büyük ve güzel 
caddelerindeki dükkanların camekan
larında işkembe, paça gibi görünüşii 
göze batan şeyler bulundurmak ve lo
kantalarda yenecek şeyleri camekan 
önüne koymak ve hazırlamak yasak• 
tır. 

Madde 26 - Cadde ve sokaklar hiç 
bir kimse tarafından ve hiç bir sureti~ 
işğal olunamaz. 

Madde 27 - Yolları ve meydanları 
vclevki pek az bir V'"'" ve r .. lr :17 hir za. 
man için dahi olsa her hangi bir şeyls 
tutmak, kapatmak, gelip geçmeğe zor
luk vermek yasaktır. Yollarda ve mey
danlarda ve evlerin, dükkanların sokak 
kapıları önünde oturmak suretiyle bu• 
raları işgal etmek yasaktır. 

Madde 28 - Belediyenin izin verdi
ği yerlerden başka yerlerde her ne va• 
sıta ile olursa olsun seyyar satıcılık 
yapmak yasaktır. 

Madde 29 - Dükkan ve binaların 
sokak yüzlerine konulan tente ve si
perler sabit olsun müteharrik olsun an
cak veya kaldırımın geni§liği kadar o
lacak ve bunların saçaklarının kaldı

rımdan yksekliği 2.30 metreden ve di· 
vara dayanan kollarının yüksekliği 

ise 2 metreden aşağı olmılacaktır. 

Madde 30 - Belediyenin tayin ede
ceği yerler haricinde yollarda fıçı, te
kerlek, çenber ve saire yuvarlamak ve 
paten, kızak, gibi şeylerle gezmek, buz 

üstünde kaymak, kartopu, futbol vesai
re gibi diğer bütün oyunları oynamak 
ve uçurtma uçurmak, fişek yakmak ha

sılı halkın gidip gelmesini, huzurunu 
bozacak şeyler yapmak yasaktır. Cezai 
mesuliyet çağına gelmemiş çocukları 
velileri veya vasileri mene mecburdur· 
!ar. 

Madde 31 - Ayna ve saire gibi çok 
parlak şeyleri yollarda açık olarak ta· 
şımak yasaktır. 

Satılık arsalar - Yeni şehirde Sela
nik caddesinde Maliye şubesi karşısın
da 592 ve 423 metrelik. Tel. 1538 ko-

Kiralık daire - Vekaletlerin tam 
karşısında ( 6) oda büyük salon, her 
türlü konforu haiz bir kat kiralıktır. 
Telefon: 3312 1-189 ~1111111 O AV ET 1111111L. ~Sahibi: Türk vatandaşı 

Madde 13 - Her türlü eşya naklin
de sokakları kirletmek yasaktır. Kam
yon ve arabalarla kömür ve odun nakle 
denlcr, ev eşyası ve saire gibi şeyleri 
doğrudan doğruya dükkanlara ve ev
lere taşıyanlar, bunları yol üzerinde 
bırakamazlar ve yıkamazlar. Sokaklar
da odun kesilmesi yasaktır. Mağaza 

ve depolara aid ticaret eşyası için so -
kağın muvakkat olarak işgali zarureti 
hasıl olduğu takdirde bu zarureti en 
kısa bir zaman zarfında giderıneğe sa· 
hibleri mecburdurlar. Bunu yolun en 
az işlek zamanına rast getirmek ve be
lediyeden izin almak şarttır . 

Madde 32 - Umumi yollara müvazi 
olarak yapılmış servis yollarından ma
da caddeler ve sokaklardan atlı yük a
rabalariyle hizmet kamyonlarının geç
mesi yasaktır. Yaya kaldırımlarından 

her türlü vesaitle geçilemez. 

misyoncu Hayri. 1-80 

Acele satılık bağ ve hane - Dik
mende en nazır bir mahalde 6 dönüm 
bağiyle ve ehven fiatla acele satılıktır. 
Tel. 2487 1-168 

Sablık - İsmetpaıa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor
lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar· 
tlman ve Yeniıehirde arsalar. T. 2992 

3-6939 

Satılık radyo - "Filips" marka 4 
lambalı bir radyo rubsatiyesiyle 45 li
raya satılıktır. Görmek istiyenler sa -
at 18 buçuktan sonra Posta cad. 4 ün
cü şube albndaki dairede Kadri Tekere 
müracaat. 

Kiralık : 

Kiralık daire - Y enişehirde Tuna 
caddesi 40 N o. B. Ferit apartımanında 
3 çer oda birer holden ibaret iki daire 
kiralıktır. Fiat 40 ve 45 liradır. Tele-
fon: 1369 1-76 

--= Kiralık daire - Atatürk bulvarı Ali 
: İstanbul Yüksek İktısat ve Tica-: C ") M Nazmi apr. No. 14 üç oda ve bir hol. 

Tel. 3837 1-186 : ret mektebi mezunları cemiyeti = emı um 

. 

Kiralık - Kaloriferli, mobilyalı gü
zel bir oda banyo ile birlikte kiralıktır. 
Adres: Yenişehir Atatürk bulvarı 57 -
B. Ali Nazmi Apr. daire No. 11 1-190 

h Verenler: 

: 15-1-938 cumartesi günü saat : 
: 15.30 da Halkevinde toplanacak : 
: senelik kongreye bütün arkadaş- : 
: !arın gelmesini diler. 1-95 § 
'::iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl" 

,:!11111111111111111111111111111111111111~ 

= Satı, memuru aranıyor - Ecnebi li- : LA BOHEM : 
san servisi için eyi almanca ve fransız· - -
ca bilen bir gence ihtiyaç vardır. AK- §şaheserini sabırsızlıkla bekleyiniz§ 

BA'ya müracaat telefon 3377 1-170 '::iıııııııııııııııııııııııı11ııııııııııı1F 

Aranıyor : 

Bir alman ailesi - Çocuksuz - Yeni
şehirde bir veya iki odalı mobilyalı ve
ya mobilyasız, tam konforlu bir ika
metgah aramaktadır. Tekliflerin tele-
fonla 3782 ye bildirilmesi. 1-159 

lş Arıyanlar : 

Mürebbiye arayanlar - Fransızca

ya vakıf genç mürebbiye vazife arayor. 

Talipler Salti ve Franko mağazasında 
M. Mordo Tel. 1855. 1-98 

Bir bayan it arıyor - Türkçe dakti-
· ıografi ve iyi fransızca bilen bir bayan 

yarım gün ve yahut bütün gün için iş 

aramaktadır. Posta K. 143 1-129 

Dera - Muhtelif saz ve mekteb 
dersleriyle yabancılara türkçe öğretilir. 
Demirfırka M. Türkeş S. No. 8 B. Or-
han'a mektubla müracaat. 1-187 

Oda kiraıarı 
.13 oda tek yataklı 2,40 Mark 
• : 4 ,, ,, .. 3,40 ,, 
: 2 .. .. .. 3,90 .. 
:ıı .. .. .. 4,40 .. • 
·ıı .. çift .. 5,90 .. 

6 .. .. .. 6,90 .. 
1 

Madde 14 - Umumi yerlerle kapı
OJalarrn hep•inJe akar •ıcak. !ardan, tarasalardan ve bunlara benzer 
ve •oğuk •u ve telefon vardır.! yerlerden halı, kilim, yatak takımı, 
Bazılarında hu•u•i banyo var-! örtü ve saire kabilinden her türlü ev 
dır. : eşyası silkmek yasaktır. 

.. .. .. 8,- .. 

Kahvaltı: 1,10 Mark 
• Madde 15 - Damlarda veya bahçe 
: ve arsalardaki karları yollara ve mey
: danlara atmak yasaktır. 

Türk vatandaşlara lisan hu-: Madde 16 - Şehir içindeki arsala -
susunda azami kolaylık. Misa-: rın sahibleri tarafından temiz tutul
lirlerden daha önce gelen~ ması ve etrafının çirkinlik vermiye-

cek şekilde çevrilmiş olması ıarttır. mektub Ve Saire memnuniyet-:. 
Bu gibi boş yerlerde bulunan sarnıç, 

le muhafaza edilir. : ı • ·~uyu, mahzen ve saire gibi çukurların 
•••

1
•

111111111111111111111111111111111
•: Jstünü açık bulundurmak yasaktır. 

Madde 33 - Binalardan ve bahçeler

den gelip geçene ve komşularına zarar 
verecek surette toz çıkartmak ve kal
dırmak yasaktır. 

Madde 34 - 1s ve pis koku çıkarta
cak yanar şeylerle sokaklardan geçmek 
yasaktır . 

Madde 35 - Yollarda ve meydanlar
de her ne suretle olursa olsun topla -
narak gelip geçmeği güçlektirmek 
yasaktır. 

Madde 36 - Belediyece konulmuş 
olan sokak lavhalariyle bina numarala
rını her ne suretle olursa olsun b::>zmak 
kirletmek, düşürmek veya bunların ye
rini değiştirmek yasaktır. 

Madde 37 - Sokaklarda mecralara 
aid bacalara ve ıskaralara fena koku ve 
yahud gaz neşreden mayiler, kaynar 
su, hamızlı sular ve ısgaraları kaldırıp 
mecrayı tıkayacak şeyler ve muzahara
fat dökmek yasaktır. 

(Sonu var) 



Yerll hlkiye 

Tozlu yemenileri, yana çarpılmıf 
kasketleri ve yakasız basma mintan
lariyle, etraflarına hafif bir ekşi ko
kusu yayarak, Barın en göze çarpan 
masalarından birine doğru ilerledik
l eri zaman, şef garson Mişon hemen 
onlara doğru seğirterek yollarını kes
mek istemişti : 

- Aman paşam, yanlış yeldiniz. 
Burası lüks yerdir. Belkim yanımız
daki piyazcıya yidecektiniz ... 

Fakat üç köylünün en iri yarısı sö
zünü kesti : 

- Paramızla değil mi be ahbab ? 
Nereye istersek otururuz. Sen keyfi
ne bak hele. 

Sonra elini gümüş köstekli yeleği
nin cebine attı : 

- Yoksa parasını veremeyiz diye 
mi korktun ? Ondan yana hiç telaş 
etme. Davarı sattık. Parasını yiyece
ğiz, senin anhyacağm. 

Şef garson, endişeli gözlerle yan
daki masaları süzdü, bu beli da başı
mıza nereden geldi der gibi başını 

sallayarak uzaklaştı ve iki garsonun 
kulaklarına eğilerek, onlara lüzumlu 
gördüğü bazı tavsiyelerde bulundu. 

Fakat masadakiler, daha önce ke
yiflerini yerine getirmiş olacaklar ki, 
etraflarında uyandırdıkları telaşın 
hedef oldukları müstehzi bakışların 

ve hatta uzakca masalardan gelen ma
nidar kahkahaların hiç farkında değil 
gibi görünüyorlardı. 

Aralarında hararetli bir müzakere
de bulunan garsonların haU yanlarına 
gelmeyişine kızan üç ahbab masada 
tabakları takırdatmıya başladılar. 

Başa gelen çekilir kabilinden yan
larına sokulan garsona çıkıştılar : 

- Adam yerine koymayon mu bizi 
yoksa ? Neden gelmiyonuz ? 

- Bir şey mi istediniz. 
- Elbet istiyeceğiz. Biz buraya 

para yemeye geldik bu gece. Anl~~ın 
mı ? Hadi söyle de şu karılar hızım 

masaya gelsinler. 
Giden garsonla artist bayanlar ara

sında yeni bir müzakere başladı. Da
vete icabet hususunda kadınların t~
reddüd ettikleri hissediliyordu. Nı
hayet aralarında en geçkince ve yaş
lıcalardan üçü gruptan ayrılarak, naz
la süzüle süzüle geldiler ve : 

- Safa geldiniz, efendim, diye ma

sada yer aldılar. 
Uç ahbabın keyiflerine payan yok

tu. Asıl masrafı çeken olduğu anlaşı· 
lan en iri yarısı (ötekiler ona Rıza 
dayı diyorlardı), yağlı mü_şteriye çat· 
tığını anladığı için şimdı başlar_ın
dan ayrılmayan şef garsonun sualıne 
cevab verdi : 

- Getir bize altı gazoz, bakalım. 
Mişon arkasında bekleye? . öteki 

garsona göz ucuyle manidar bır ışaret-

te bulunduktan sonra; 
- Bizde gazoz bulunmaz; dedi. 
- Gazoz bulunmaz ~ı. ' ~e var 

Öyleyse sen söyle de bız ıçelım. . . 
- Ne isterseniz, Vodka, Vıskı, 

an ya. 
Uçüncü kelimeyi işitinceye kadar 

ilk ikisini unutan Rıza dayı hayretle 
garsonun yüzüne baktı : 

d. k. ' ? - Şanpayna. ne ır ı . . . . 
- Gazoz gibi köpi.ıren hır ıçkı ? 
- E ne diye gazoz istedim de, yok 

d . G t ' r bakalım o şapalyondan 
ıyon. e ı 

bize de. 
Garsonlar d erhal gözden ~a.yboldul -

1 k ' t ka~ etmemek ıçın ace e 
ar, ve va ı .; d ğ 

d k d hal buzlu kovalr a so u
e ere , er • ·1 geri 
tulmuf iki şişe şampanya 1 e 

döndüler. d 
1 ca • Rıza a-Birinci şişe patlatı rn : · 
zannıyle yerın-

yı, biri tabanca atıyor arifetin şişeden 
den fırladı, fakat bum 1. "!dil 

• w• • •• "nce bir hayı gu . 
geldıgını goru . w ··türe· 
S k .. .. klu" kadehı agzına go onra opu 
rek lezzetine baktı : be dedi, bizim 

_ Yaman gazozmuş •. 
kasabadakilere hiç berueınıyor. 

Kadınlar derhal istiratejik tedbir
leri alarak profesyonel taarruzlarına 
geçtiler. İlk şişelerin yarım saat için
de diplerine varıldı. Yenileri geldi. 
Şıtmpanya şişeleri, meyva tabakları 
biribirini takib etti. 

Ağalar dehşetli eğleniyorlardı : 

- Bir gece de biz beylik yapalım 
dedik. Gazozlar benden kızanlar, iç.in 
bire .... Diyor ve zaten içmekten başka 
bir şey istemeyen kadınların ağzına 
kadehi kendi eliyle götürüyordu. 

Ara sıra artist bayanlarla şef gar
sonun arasında muayendar bakışlar o· 
luyor, şampanya şişeleri hazan hik
meti hüda patlamadan, sessiz sadasız 
açılıveriyor, o zaman, dayıların ağzına 

kasabalarının gazozunu andıran bir 
lezzet geliyordu. Fakat yarı geceden 
sonra, şişenin patlamasiyle kim ali.
kadar olur ? Elverir ki gönüller şen 
olsun. Ve gönüller şendi o gece. He
le bar sahibinin keyfine payan yok
tu. Şef garsonla beraber, o da, ikide 
. birde masanın başına geliyor, yiğit
lerin bir şeyleri eksik olup olmadığı
nı yokluyordu. 

Artistlerin dans numaraları biribi
rini takib ettikçe, onlar da çoşuyor, 
ara sıra masanın üzerinde, kollarını 

kaldırarak parmaklarını şakırdatı

yorlardı. Hatta bir aralık, ısrarlarına 

dayanamayan bar sahibi, caza nefis 
bir de scybek çaldırdı. Musiki o ka
dar kıvraktı ki zorla zaptetmeaeydi
ler, üç babayiğit ortaya çıkıp rab 
sanatındaki hünerlerini de göstermi
ye .kalkıpcaktılar. 

Saatler böylece akıp geçti. Sabaha 
karşı bar tenhalaşınca, gitmek zama
nı geldiğini onlar da anladılar, hesa
bı istediler. 

Ve hesab geldi. 
Rıza dayı önüne uzatılan bir silril 

kağıdlara bön bön bakıp bir şey anla
mıyarak şef garson Mişon'a sordu : 

- Yani borcumuz kaç para 1 
- Bir şey değil paşam. Yalnız yüz 

yirmi lira. Bir lirası da var ama, artık 
onu sizden almayız. 

- Ülen aklını mı kaçırdın sen, ah
bab. Benimle eğleniyon mu yoksa. 
Yüz yirmi kuruş olmasın istediğin. 

- Haddime mi düşmüş eğleneyim, 
paşam. Hesabınız yüz yirmi liradır. 

- Nasıl olur canım. Kaç şişe gazoz 
içtik ki ? 

- Sekiz şişe şampanya yüz lira 
eder, dört tabak me}lva da on, etti yilz 
on, yüzde on garson on bir lira daha 
ilave et, eder, yüz yirmi bir lira. Bir 

lirayı ikram ettim. Yüz yirmi lıra is
tiyorum. 

_ E kaç liradan hesabladın bu ga-

zozlarr. 
_ Şişesi on iki buçuk liradan. 
_ On iki buçuk liraya gazoz mu 

olurmuş, sen adam mı aldatacağın, 
Git de başkasını bul. 
Münakaşa büyüdü, garsonlar, ağa-

1 kaçmasın diye etraflarını sım ıkı 
ar . ı· k . 
kuşattılar. Nihaye~ ış po ıse a settı 
ve bir memur geldı 

_ Polis efendi, sen bu ad ml ra 
derd anlat, burada gazoz içtik, bızden 
yüz yirmi lira istiyorlar. 
Şef garson, m~~ur~, mas.ada yığıl ı 

şampanya şişelerını gosterdı • 
_ Şampanya istediler, gctırdık. 

Buyurun listeyi, fiyatlarını tetkık 
edin. İşte hesab pusulası da. Bizde 
yalan yok. 

Liste ile hesab pusulasını karşılaş
tıran memur, hesabda bir hile olma
dığını gördii. Esasen ağalar da masa-

l __ An_da_ç _ı 
NÖBETÇİ ECZANELER 

Pazar lstanbul eczanesi 
Pazarteal Merkez .. 
Sah Ankara " 
Çarpmba Yeni ve Cebeci ecz.lerl 
Perşembe Halk ve Sakarya 
Cuma Eee eczaneıi 
Cumartesi Sebat ve Y eniıe!ıir ec.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hcr&un 
14.45 
16.45 
18.45 
21.0\I 

Cumarteıi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi (ilnlerinden baaka 
HALK sinemaımda hereün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film değiıme günleri: Pazaneıi ve Cuma 

L'OZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihban: 1521. - Telefon müracaat 
şehir: 1023 • 1024. - Şehirleraraaı: 2341. 
2342. - Elektrik ve Hava&azı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehlr Anba. 
rı: 3705. - Takıi Telefon numaraları: 
Zincirlicam! civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazarı civanı 2806, 3259. - Yeni· 
şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2323 -

Havuzba;:;ı Birlik taksi: 2333 

OTOB0SLER1N İ 1 k ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah 
İlk 

aefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dereden Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7 .25 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 
Dikmen'den Ulua M. na 8.00 
Ulua M. dan Kec;iören'e 6.00 
Keçiörenden Uluı M. na 6.30 
Uluı M. dan Etlık'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Uluı M. da 7.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 6.30 

Akp.nı 
Son 
ıef er 

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. pazan'ndan Akkoprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazarı'na - 9.45 

Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
her saatı bet &ec;e muntazam seferler 
-ardır. Pazar günleri ilk ıeferler birer 
aaat sonra hatlar. 

POSTA SAATLERİ 

Posta aaat 19 a kadar lstanbul c:ihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLER! 

Haydarpa:ıaya : Her sabah 8.20, her 
akp.m 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perıembe, c:u
marteıi Toroı aürat). 

Samsun hattına : Hergüri 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir). 

Dlyarbalcır hattı : Her&iin 9.40 
Zonguldak hattı : Hereün 15.00 
Kmkkaleye rayotobüs 16.(l.5 

GÜNLÜK: 
Arabi· 1356 

7 Zilkade 
S. D. 

Güneı 7 24 

Rumi - 1353 
13irinci kanun 27 

S. D. 
Akşam 16 59 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halleclilmit tekli 

11345,719 
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Soldan sağa ve yukarrdan aşafıya dofru: 
1- Tanm - Beyaz 
2- Kozadan c;ıkar • Biıyük kız kardeı 
3. İlin - Lahım 
4- Kalemin arabca cemi - Düz toprak 
5- Babanızın kardeıı. 
6- Butün - Karadenizin ıiınalinde bir 

dcnız. 
7 Hedef. 
8 Ateşın parlayan k11mı - Temiz bir ırk 
9 T ren - İstilaya uJrayan bir uzak ıark 

m~mleketi. 

ser i bir hesab ameliyesi yaptr, sonra 
yanındakilere döndü : 

- On iki koyun yemişiz bu akşam. 
Ve her biri on iki buçuk lira eden a
cayip §ekilli gazoz şişelerini nefretli 
bir bakışla silzdü. 

Şef garson, paraları cüzdanına istif 
ettikten sonra onları kapıya kadar a
ğırladı : 

Van Zeelandın sevehati etrafında .... _ 
Dünya ekonomik 

vaziyeti düzelecek mi? 
Bu sıralarda Londrada bulunan eski Belçika Ba,baka.nı B. Van 

Zeelan~'ın lngiliz devlet adamlariyle yaptığı temaslar her taraf
ta ve bılhassa F ransada büyük bir alaka uyandırm,ttır. B. Van 
Zeeland'ın tezi ıudur : "Dünya ekonomik vaziyetini düzelterek 
politik vaziyeti de düzeltmek.'' Dünyanın bu karıtrk vaziyetinde, 
bu proje bir ümid Ifığı belirtecek mahiyettedir ... Bu da silahlan
ma konferansı, Lokarno ve saire gibi "reye konmazsa" ne mutlu! 

Pertinaks, Van Zeeland raporu hak
kında Eko de Paris gazetesinde şu sa
tırları yazıyor : 

"Van Zeeland'ın kanaatine göre, 
dünya ticaretini düezltmek için herşey 
den önce muhtelif memleket paraları
nın enternasyonal bir kıymeti haiz te
diye vasıtası haline gelmesi, mübade
le kontrolunun kalkması ve yerine en
ternasyonal tediye bankası tarafından 
idare edilecek bir teadül sermayesinin 
kurulması lazımdır. Fakat Almanya 
gibi totoliter memleketlerin bu işe iş
tirak etmeleri lazımdır. Altın ve ya
bancı döviz ihtiyatını tekrar teşkil et
mesi için Almanyaya yardım etmek ve 
kendisıne enternasyonal krediler aç
mak icabeder. Almanyanın bu kredi
leri itfa edebilmesi ve ekonomisini 
tazyik eden kontenjanlardan, klirig
lerden ve ithalat ve ihracat tahdidatın
dan kurtulabilmesi için kendisine Af
rikanın ham madde deposuna doğru

dan doğruya istifade temin edilmeli
dir. 

Van Zeeland planının şamil 
olduğu yerler 

Van Zeeland pıam, şimal ve cenub 
bölgeleri hariç olmak üzere şimal böl
geye şamil bulunmaktadır. Acaba 1885 
de kongo havzuı için tesbit edilen re
jime benzer fakat ondan daha mühim 
bir plan mı düşünülüyor? Muhtemel
dir. Şimdi sömürge sahibi devletlerin 
hakimiyet hukuklarının ne dereceye 
kadar baltalandığını bilmiyoruz. Bu 
Van Zeeland planı, 30 sonteşrin tarihli 
ingiliz - fransız tebliğine uygun çok 
sarih bir ihtiyat kaydım ihtiva etmedi
ği takdirde tehlikeli olur. Enternuyo
nal ticaretin barıı menfaati aleyhine 
inkişafı muvafık olur mu? Bu ticaret 
Belçika anket projesine göre inkişaf 
etse, iki totaliter devletin harb hazır
lıklarım ancak artırmaya yarıyabilir. 

Ekonomik vaziyet 
düzelmedikçe ••• 

Epok gazetesinde jams l>onnadyö 
yazıyor : 

"Mesele esas itibariyle siyasi mahi
yettedir. Dünyada politik bir salah ha 
sxl olmadıkça ekonomik aalilı müm· 
kün değildir. Almanya ailihlanmasına 
yıldırım çabukluğu vermiıtir. Dörtse
nelik planın hedefi, Almanyayı yaban
cı memleketlerden tamamen müstakil 
bir hale getirmektedir. İtalya, herkesin 
bildiği gibi, bir süngü ormanının göl
gesinde yaşıyor ve körükörüne otarşi 
yoluna atılmıştır. Biraz geç, demokra
siler tehlikeyi anladılar. Fakat ekono
mik ve finansal buhranı, bu insan kud
retinin üstündeki &ilahlanma gayret
leri halledecek değildir. Bu delice ya
rışta bütün memleketlerin menbaları 

mahvolmaktadır.. Almanya ve İtalya, 
hara.biye gitmek istemiyorlarsa müza
kereye girişmeleri lazım olduğunu an
hyacaklar mı? Yahud da, mahvolduk
larını hissederek,dünyayı uçuruma ve 
medeniyetimizi birlikte mezara sürük
lemek mi istiyecekler? İşte, istikbal 
nihayet Berlin ve Romanın Van Zee
land raporuna verecekleri cevaba bağ
lı bulunmaktadır.,, 

Fransa 
Telsiz dalgaları arasında harb 

İngili:ı - İtalyan telsiz dalgası muha
rebesinden bahseden Thouvenin Hom
me Libre gazetesinde yazıyor : 

maya ba~aymca, Roma meydan oku
mayı bıraktı. Lord Perth'in Kont Ci
anoya yaptığı ziyaret üzerine bir tel
siz ademi tecavüz paktının aktedildiği 
anlaşılıyor .. Bu Daventry postasının 

teşebbüsünden alman ilk neticedir. 
Daventrynin usulu hiç şiıphesiz en iyi 
si ve ingiliz - İtalyan münas-.betlerıni 

normallik esasına döndiırebilecek tek 
usuldür. Londra arablara hitaben söy
ledi, bunu Romanın işittıgi ve anladı
ğı görülüyor. Daha iyı.,, 

Roma protokolu tlcvlctlcriııin 
toplanlı~ı 

Roma protokuıu uev!ederinin önü
müzdeki toplantısından bahseden pö· 
ti parisiyen gazetesi, Konferansta Ro
manya - Macaristan yaklaşmasının da 
dtişiınülecegini bildıriyor. 

l<' igaro gazetesi, Kont l.:ıanonun Ma
caristan ile küçük antant arasında bir 
yaklaşmağı koıaylaştınrıaga çalışaca

ğını zannetmektedir. 
J ur gazetesi, Italyanın Tuna havza

sının :Milletler Cemıyetı dışında teşki
latlandırılmasına teşebbiıs ecıecegi ka
naatindedir. Gazeteye gore, Avustur
ya ile Macaristan Cenevre teşkilatına 
müstakil olduklarım bildirmışlerdir . 

Övr, gazetesi, İngiliz orta elçisinin 
Romanya hariciye nazın nezdinde yap 
tığı teşebbüste, Romanyanın yeni Ro· 
ma elçisinin itimad mektubu mesele· 
sinin de dahil olduğunu yazıyor ve İn
giliz ve fransız orta elçilerinin elde et· 
tikleri yegine teminatın, İtalya impa
ratorluğunun Romanya tarafından ta· 
nınmasının Milletler Cemiyetinin top
lantısından sonra vuku bulacağı mer
kezinde olduğunu ilave ediyor. 

Amerika 
Amerika ve diktatörlükler 
Ruzveltin masajı hakkında tefsirler· 

de bulunan Vaıington Poıt gazetesi, 
amerikan siyasetinin atiıinin tahmin 
edilmiyeceğini kaydettikten sonra §ÖY 

le yazmaktadu. 
"Amerikanın sulhun idamesi ıçın 

sarfedilen gayretlere tedricen ittirak 
etmesi mümkün olduğu gibi gene ka
buğunun içine girip saklanması da 
mümkündür . ., 

Bununla beraber, bu gazete, şunları 
da ili.ve eylemektedir : 

"Diktatörlükler, Amerikanın inziva
de kalacağından emin bulundukları 
müddetçe çok daha müsaid bir vaziyet
te idiler . ., 

lnglltere 
Vaidler ve realiteler 

Suesungu'nun beyanatı ve Japonla
rın Şanghaydaki ıon talebleri karşısın
da sükut etmiş olan Taymis gazetesi, 
nihayet bugün bu sükutu ihlal ederek 
şöyle yazmaktadır : 

"Japonya namına söz söyliyen zatın 
"mukaddes" addettiği harbin henüz 
ıonu gelmemiştir. ve Çinde japonlarla 
yabancı devletler arasındaki bu tehli
keli anlaşmazlığın ne zaman biteceği 
de henüz malUm değildir. Gerçi müs
tevliler İngilizlerle amerikalıların ve 
diğer milletlerin haklarına riayet ede
ceklerini resmen vadetmişlerdir. Ger
çi, Panay'ın tahribinden sonra Sansasi
yonel bir hakaret vakası kaydedilme
miştir. Bununla beraber japon makam
ları tarafından Şanghay belediye mec
lisine yapılan talebler, Tokyo tarafın.1 
dan verilen teminatın ruhuna ve met
nine sarahaten aykırıdır.,, 

Almanya 
Bükreş'te yapılan 
İngiliz teşehhfüıü 

daki şişelerı içtiklerini inkar e~i-
yorlardı. Şu halde paraları vermelıy- - Bir yece beylik yaptınız. 120 li-
diler. ranın lUı mı olur. Yene buyurun. yi-

"Telsiz dalga muharebesi bir İngiliz 
- İtalyan anlaşmasiyle bitecek mi? Bu 
anlafına hiç bir suretle bizim zararımı
za aktedilmemek şartiyle İngilterenin 
İtalya ile faydalı bir surette göriltıne· 
de bulunmasından daima memnun ola· 
cağız . Zira, Stresa cephesinin düzel· 
mesinden beri kaybedilen mesafeyi ölç 
müş bulunuyoruz. Unutmıyalım ki, 
Romada başhyacak olan ingiliz - ital
yan görütmeleri bizi doğrudan doğru· 
ya alikadar etmektedir.,, 

Bu sabahki Berlin gazeteleri, Goga 
hilkümetinin yahudi aleyhtarı politi
kaımı protesto için Bükreşte yapılan 
ingiliz tetebbilsü hakkında uzun yazı
lar ne9rediyorlar. 

Rıza dayı, bu vaziyet karşısında, din yüle yüle. Bizi hatırdan çıkar
kisesini koynundan çıkardı ve sürü- mayın. 
sünil satıp daha yeni istif ettiği Bu sonuncu ihtara hiç lüzum yok-
bankonotlarr, içi yanarak birer birer tu. 
masanın üzerinde saydı. Zihninde HiKAYECi 

Daventry istasyonunun 
" kerameti " 

Popüler gazetesinde Leroux diyor 
ki : 

"Daventry telsiz istasyonu Jronuı-

Fölkişer Beobahter gazetesi ezcüm
le diyor ki : 

"Geçen yıllar esnasında, İngiltere-

nin Cenevre muahedelerine dayanarak 
ekalliyetler lehinde müdahalede bulun 
duğunu hiç gormedik. Çekoslovakyada 
7 milyon Çek üç milyon almana karşı 
bütün devlet iktidarındaki vasıtalarla 
imha siyaseti tatbikine devam etmekte 
dir. Geçen 18 yıl zarfında, muhtelif Av 
rupa mılli grupları Cenevreye bin ka
dar şikayet ve muhtıra göndermişler
dir. Bunların ancak ellisi müzakere e
dilmiş ve bunlardan da yalnız altısı 

hakkında hır karar verilmiştır. Bu p
kayetlerden bir tanesine bile İngiltere 
nin müzaharct ettigini ve yahud şimdi 
.Komanyaaa yahudıJer lehinde yaptıgı 
gıbı suratıe mudanale ettıgıni gorme
aık. Bıez tekrar ekallıyetler muahede
leriyıe zaman altına aıınmış olan hu
kuıcu L>e ı;;erdcn bansediliyor. Daha son 
aylara Kadar, lngııterenın müteaddid 
e ... aılıyetl erı haıtıcında bu hukuka na
sıl riayet ettigını goruyoruz.,. 

Yanlı~ aıılaşıian bir hareket 
.ucrııncı .oorbcn Zdtung aynı mev

zu hakkında şunları yazıyor : 
yeti rıakkmda hıç bir fikır olmadığı 

Zahırde, Londrada hadiselerin mahi
göruluyor. Romanya hükumetinin, mli 
leti parazit mevcudiyetlerden kurta
rırken, bir meşru müdafaa hareketi 
yaptıgı anlaşumak istenilmiyor. Bu
nun bır temizlik hareketi olduğu gö
ri.ılmek istenilmiyor. 

Deutsche Allgemeine gazetesi yazı
yor: 
"Bükreş demarşı katiyen altrüist se

beblerden değil, henüz açık bulunan 
Filistin meselesine sıkı bir surette 
merbut bulunması muhtemel mülaha
zalardan mülhemdir. Belki de İngilte
re bu demarşiyle, Filistinin taksimi 
meselesinin tamamcın akim kaldığı gö
rülmesi üzerine endif.eye düşen Filis
tin yahudilerini yatıştırdığını düşün
mektedir~, 

İtalya 
İtalyan menfaatleri geni~liyor 

Yeni deniz inşaatı programını bü· 
tün gazeteler hararetle tasvib etmek· 
tedir. 

Ciornale d' 1talia diyor ki : 
"Bu program İtalyanın büyük dev

let şerefi icabatındandır. İtalya hem 
siyaseten hem de iktisaden bütün dün
ya üzerinde her yerde mevcuddur. Ro
ma - Tokyo mihveri İtalyanın genişli
yen menfaatlerinin bir delilidir. 

İtalyan donanması 1940 - 1941 sene
sinde, otuz beşer bin tonilatoluk dört 
büyük zırhlı,24 der bin tonilatoluk 4 
zırhh, onar bin tonilatoluk yedi büyük 
kruvazör, beş ila sekizer bin tonilato
luk 12 küçük kruvazör, yirmi torpido 
muhribi, iki biner tonilatoluk 12 küçük 
kruvazör, 24 destroyer, 32 torpido ve 
yüzden fazla deniz altı gemisinden 
mürekkeb olacaktır.,, 

Roma sulhu - Britanya sulhu 
Tribuna gazetesi de şöyle yazıyor : 
"Eğer Britanya sulhu,, ingiliz do• 

nanmasınm büyüklüğüne istinad edi
yorsa, "Roma sulhu" de italyan donan
masının büyüklüğüne istinad edecek
tir. İtalya gibi büyük bir Akdeniz dev
leti hiç bir müdahaleyi tecviz edemiye
ceği gibi her hangi bir millete Avrupa 
sulhunun hamisi imtiyazını tanıyamaz. 
Büyük italyan filosu İtalya zaferinin 
bir garantisidir. Fakat İtalya harb i
çin silahlanmıyor ... 

Su projesini tetkik 

komisyonu 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından ha

zırlanmış bulunan su kanun jrojesini 
tetkik etmek üzere muhtelif Bakan -
tıklar delegelerinden mürekkeb komis
yon önümüzdeki sah günü toplantıla
rına tekrar başlıyacaktır. Komisyon 
haftada iki defa toplanmak üzere pro -
jenin tetkikini en kısa bir zamanda bi
tirmeğe çalışacaktır. 

İç Bakanlık, Uşak, Tekirdağ, Çor
lu, Menemen, Maraş, Siird ve Merzi
fon şehir ve kasabalarının su işlerinin 
tekemmülünü eline almıştır. Bakanlık 
bu şehir ve kasaba belediyelerine su 
projelerinin başarılmasını temin için 
Belediyeler Bankasından istikraz ya
pılmasını tetkik etmektedir. , 

iZMIR bterııa!yeRll ] 

flln• Huırl•1111 
20 agustos 20 eylul 

1938 3-7041 



Kazalar .. 
Yangın arazözü alınacak 

Tarsus Belediye Reisliğinden : 
Belediyemiz İtfaiyesine kapalı 

zarf usuliylc bir yangın arazözü alı
nacaktır. Muhammen bedeli (6830) 
lira olup muvakkat teminat akçesi 
(512) lira (25) kuruştur. İhalesi 

20-1-938 perşembe günü saat 15 de 
Belediye Encümeninde yapılacağın

dan İsteklilerin şartnamesini Beledi
yemizden aramaları ilin olunur. 

(1/26) 1-118 

·· Vilôyetler 
Bina yaptırılacak 

Urfa Nafıa Direktörlüğünden : 
Urfa vilayetinin cenub hududu üze

rinde Babahat ve Harapnas mevkile
rinde yeniden inşa edilecek olan iki a
det gümrük muhafaza takrm merkezi 
binası "43196,, lira "84" kuruş bedeli 
keşif üzerinden kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 24-1-938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 15 de Urfa 
nafia müdürlüğü odasında toplanacak 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid evrakı fenniye: Pro
je, mukavelename projesi, eksiltme 
şartnamesi, fenni şartname, hülisa keş 
fiye, bayındırlık işleri genci şartname
sinden ibarettir. 

3 - İki binanın muvakkat teminat 
miktarı "3239" lira "72" kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mcktublarına 
aşağıdaki evrakı bağlamaları şarttır. 

A - Yukarıda miktarı yazılı te
minat akçesinin malsandığına yatı
rıldığına dair sandık makbuzu veya 
muteber bir bankadan alınacak te
minat mektubu. 

B - Teklif sahiblcrinc nafia vc
k3.letindcn verilmiş asgari otuz bin 
liralık ehliyet vesikası veya mu
saddak sureti. 

C - Teklif sahihlerinin mensub 
oldukları ticaret odasından aldıkla
rı 937 senesine aid vesika veya mu
saddak sureti. 

D - lstcklilcrin mühendis veya 
fen memuru olması veya bunlardan 
birinin bu işin mesuliyeti fcnniyesi 
ni deruhte edeceğine dair alacağı 

tcahhüd senedi. 

5 - İsteklilerin arttırma ve eksilt
me kanununun umumi hüklimleriyle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye dair o
lan maddeleri ve eksiltme şartnamesi 

ahkamına ve yukarıdaki yazılı madde
lerin icabatına riayet eylemeleri şart

tır. 

Aksi halde hiç bir mazeret kabul e
dilmez. 

6 - İstekliler bu işe aid evrakı fcn
niycyi ve şartnameleri Urfa nafia mü
dürlüğünden istiycrek görebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mcktublarınm ihale saatinden bir aa· 
at evveline kadar eksiltme komisyonu
na varması şarttır. Postada vuku bula
cak gecikmelerden dolayı komisyon 
mesuliyct kabul etmez. 

(98/73) 1-193 

Bina ilavesi 

Kara Nafia Direktörlüi ünden ı 

1 - Iğdırda yapılmakta olan hükü
met konağının 15000 ve 4000 liraki cc
rnan 19000 ljralık inşaatına ilaveten 
mezkur inşaatın bakiyesi olan 17318,01 
liralık bir kısrm inşaatı da kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24-1-938 tarihine müsa 
dif pazartesi günü saat 15 de Kars na
fia müdürlüğünde toplanacak eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1,363.5 lira
dır. 

4 - Plan, keşif, münakasa şartna

mesi, fenni şartname bir lira mukabi
linde Kars nafia müdürlüğünden veri
lecektir. 

5 - İstekli olanlar teklif mektubla
riyle beraber teminat mcktub ve mak
buzlarını, nafia vekaletinden almış ol
dukları yapı ehliyet vesikası ve tica
ret odası kayıt, hüviyet verakasını mü
hürlü bir zarfa koyarak yukarıda yazı
lı saatten bir saat evveline kadar ko
misyon reisliğine makbuz mukabilin
de teslim etmeleri veya posta ile gön

dermeleri. 
6 - Postada geçiken teklif mcktub

ları komisyonca nazarı itibare alınmı
yacaktır. İlk talibine ihale edilecek-
tir. (124 / 69) 1-194 

Satılık bina 

lstanbul Defterdarlığından 

Galata 'Gümrük karşısında rıhtım ve 
kılıç Ali paşa caddeleri arasında her 
iki caddeye yüzü bulunan ve 1760 met 
re murabbaı saha üzerine inşa edilmiş. 
olup evvelce tütün inhisarı idaresince 
depo olarak kullanılan eski 3, yeni 187, 
189, 191 numaralı klirgir iclaliyc hanı i
le altındaki 193, 195, 197 numaralı dük
kanlar parası peşin ve sırf nakit veril
mek şartiylc elli bin lira muhammen 
bedel üzerinden kapalı zarf usuliylc 
satılacaktır. İsteklilerin 37 50 liralı~ 

muvakkat teminat akçesi makbuzlariy
lc tcklifnamclerini 24-1-938 pazartesi 
günü saat 14 de kadar milli emlıik mü
dürlüğünde toplanan komisyon baş

kanlığına vermeleri ve saat 15 de mck
tublar açılırken komisyonda hazır bu
lunmaları. 

(29/54) 1-180 

.. 
N .. 
J 

P avyon inşası 

D. Bakır Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Talip çıkmadığından yeniden 
artrıma ve eksiltmeye konulan 34230 
lira (92) kuruş keşif bedelli D. Bakır 
lise pavyonu inşaatıdır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve ek fenni şart

name. 

D - Bayındırlık ve yazı işl<:ri 

genci ve fenni şartnameleri 
E - Bu evrak nafia dairesinde 

görülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu i~· 17-1-938 pazartesi günü 

saat 11 de kapalı zarf usuliylc D. Ba
kır nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltımyc girebilmek ıçın 

(2567) lira (32) kuruşluk muvakkat 
teminat vermek ve aşağıdaki vesikala
rı ibraz etmek lizımdır. 

A - Nafia vekaletinden alınmış 
inşaat müteahhitlik vesikası 

B - 937 yılına aid ticaret odası 

vesikası. 

5 - Taliplerin pazartesi ihale saa
tinden bir saat evvel komisyon reisli~ 

ğine makbuz mukabili vermeleri. Pos· 
tadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(4766) J-8 

Soşe inşaatı 

Seyha n viliyeti daimi enümenin
den : 

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

tur. 

2 - Keşif evrakını görmek isti yen
ler nafia müdürlüğüne müracat edebi
lirler. 

3 - Kapalı zarf usuliylc eksiltme 
17-1-938 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat on birde viliyet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1233) lira (48) kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve res
mi gazetenin (3397) sayılı nüshasında
ki talimat nameye tevfikan nafia veka-

,.. 4 

!etinden verilmiş müteahhitlik vesika
sını göstermesi llizı:mdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını üçün 
cü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline k"dar vilayet dai::nl encümeni 
reisliğine makbuz mukabilind1' .-<rme
si muktezidir.Posta ile gönderilecek 
tekliflerin dı~ zarfı mühür mumu ile 
iyice kapatılmıı olacaktır. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4680) 

3---7181 

Şehir gazinosu yaptırılacak 

yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gircbil'llek için 
isteklilerin 1864 lira tcmin3t akçesi
ni vermesi ve 1 temmuz 937 t11rih ve 
3645 sayılı resmi gazete ile neşir ve 
ilan olunan müteahhitlik vcsikasiylc 
mali vaziyeti hakkında ticarot oda
sından alınan belgeyi ve işin ehli ol
duğuna dair ehliyet vesikasını gös
termesi §arttır. 

6 - Bu iş için daha fatla ma!Q
mat almak istiycnlcrin Mardin nafıa 
dairesine müracaatları ilin olunur. 

3-7213 Kayseri Belediye Riyasetinden : 
16835 lira 50 kuruş bedeli keşifli ve 

bedeli ihalesinden beş bin lirası 937 ve ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

mütebakisi 938 mali yılı büdcesindcn : i L AA ~· :_ 
tediye olunmak şartiyle belediyece : ·~ 
ce yaptırılacak olan şehir Gazinosu : 

19-1-938 tarihine rastlıyan çarşamba : Safıhk iyi bir : 
günü saat 14 de ihalesi icra edilmek : 

• = --üzere kapalı zarfla münakasaya konul- = ticaret 
muştur. § Ankaranın, telsiz arkasında ba : 

Taliplerin şartnameyi görmek üze- ruhsat sahibi bulunduğum kireç : 

yerı 

re belediyeye müracatları ilan olunur. : ocağını ve ocağıma ait baraka, : 

(59) 1- 183 : ahır, samanlık ve ocağın tcfcr- : 

Giimrük Böliik Karakolu - ruatiylc beraber satacağım. Ya- : 

Yaptırılacak : hut ticarete aşina az sermayeli : 
çalışkan ve doğru bir kimseyi : 

Mardin Vilayeti Nafıa Müdürlü _ : ticarctimc ortak olmak üzere ya- : 
ğünden : : nıma şerik alacağım. Talib olan- : 

- ların sanayi caddesinde 86 No- : 

NAS11l 1lAC1 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kıaa bir 
zamanda tamamen ve kökiinden çıka• 
rır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk ee· 
zanesi. Her eczanede bulunur, ciddi 
ve müessir bir nasır ilicıdır. 1-30 

r Dr. Ra if Gürün 
Göz hastalıkları mütchaaaısı 

Hastalarını Balıkpazarında Ku
yumcular sırasında No. 87 de 
öğleden sonra kabul cdcr3-7036 

1 - Eksiltmeye konulan Ş • Nu : lu Saraç dükkanında kireççi Cc- : 
saybinde Mar Yakup mcvkii~dc YC· : mal Gürcrc müracaatları. 1-165 : 

nidcn yapılacak gümrük l,i'.li'k ka · I İt~l~ll~l~ll~l~ll~l~ll~l~ll~l~I ~11~1 ~11~1~11~1~11~1~11~1~11~1~11~1~11~1~~~~~~~~~~~~~~~ 
rakolu. 1 ~ 

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

3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri genci şart-

namesi 
D - Keşif, tahlil ve silsilei fiat 

cetvel1eri 
E - Proje 
İstiyenler ı,, şartname!•" Mar 

din nafıa dairesinde görcbillıltr. 
4 - 20 birinci kanun 937 tarihin 

den itibaren yirmi gün müddetle ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mış olan bu işin ihalesi 10 lkincik§. 
nun 938 pazartesi günU "" 12 de 
Mardin nafıa dairesinde tonlaı.acak 

olan komisyonu mabsua ı:narifttiyle 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Üçüncü ketid e 11 ikincikanun 938 dedir 

Büyük ikramiye 45.000 liradır 
B und an bafka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 l iralık iki a d ed mükafat vardır. 

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



Ankara Belediyesi 
Polvarizatör alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik işlerinde kullanıl

mak üzere motörlü ve tekerlekli bir 
aded polvarizatör on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (37,SO) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18-1-938 salı günü 
saat on buçukta Belediye Encüme-
nine müracaatları. (31) 1-112 

Çalı siipürgesi alınacak 

J\nkara Belediyeainden : 

1 - Temizlik İflerinde kullanıl

mak üzere (8000) aded çalı süpürgesi 
on beş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (880) lira-

dır. 
3 - Muvakkat teminatı (66) lira-

dır. 
4 - Şartnamesini görmek isti

yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 18 kanunusani 938 
salı günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müra..:aatlan. (32) 1-113 

Satılık acla ve yol fazlası 

Ankara Belediyesinden ı 
1 - Yenişehirde 1044 üncü adada 

6 parselde fazla zuhur eden 11 metre 
murabbaı ada fazlasile 103 metre mu
rabbaı yol fazlası on beş g~ müd
detle açık artırmaya konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 625 lira-

dır. 
3 - Muvakkat teminatı (46,87) li-

radır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen-

lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 18 kanunusani 938 aab 
günü saat on buçukta Belediye En
cümenine müracaatları. (35) 1-116 

Satılık arsa 

bkara Belediyesinden t' 

1 - Hal arkasında bulunan 8 nu
maralı arsa on bet gün müddetle a
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4825 lira-

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (361,87) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen-
lerin her gün yazı işlerl kalemine ve 
isteklilerin de 18 ktnunusani 1938 
aah günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (29) 1-!ıo 

Arsa satılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1' - Hal arkasında 6 numaralı ar
sa kapalı zarfla artırmaya konulmuş-

tur. 
2 - Muhammen bedeli (6225) li-

radır. 

3 _ Muvakkat teminatı 466,87 li-

radır. 
4 - Şartnamesini gö~ek istiy~n-

1 . h u··n yazı işlerı kalemıne 
erın er g . 
müracaatları ve ihale ıs kanunuaanı 
938 sah günü saat 11 de Bele~iye ~n
cümeninde yapılacağından ıst~klıle-

. .. saat ona kadar ternınatla-
rın o gun 
riyle birlikte teklif mektubl~rını Be-
lediye Encümenine vermelerı. 

(34) 1-115 

Satılık arsa 
Ankara Belediyesinden 

1 - Hal arkasında 7 numaralı ar-

b ··n m d etle kapalı zarfla sa on eş gu 
artırmaya konulmuştur. 

2 _ Muhammen bedeli (6000) li-

radır. 

3 
_ Muvakkat teminatı (4SO) li-

radır. k .. 
4 - Şartnamesini gör';11e ıstıy~n-

1 . h .. yazı itlen kalemıne 
erın er gun . 
müracaatları ve ihale 18 kanunua~nı 

1 
•. u·· saat ıı de Beledıye 

938 a ı gun . . 
~ . . de yapılacag~mdan ısteklı-
.a:.ncumenın . 

. . tlarile birlikte teklıf 
lerın temına d B 1 d. 
mektublarmı saat 10 na ka ar e e ı-

E 
.. enine vermeleri. (33) 1-114 

ye ncum 

Satılık arsa 
Ankara Belediyesinden : 

Y
erinde 676 ıncı ada-

1 - Yangın d 48 f la zuhur e en 
Ga 9 parselde az b gün mild-
metre murabbaı arsa ao~o:!ımuştur. 
detle açık arttırrnay d r (192) Iira-

2 - Muhammen be e ı 

dır. r 
3 - Muvakkat teminatı 14,40 ıra-

dır. • . ..rmek istiyen-
4 Ş tnamesını go . 

- ar . 1 • kalemıne 
lerin her gün yazı 1

' erı · 1938 
d 18 kanunusanı 

ve isteklilerin e kta Belediye 
salı giınü saat .. on buçu ı. (30) 1-111 
encümenine muracaat1ar 

Otobiis seferleri 
Belediye Reisliğinden : 
9- kinunu sani - 938 pazar günü U

lus meydanından Dikmene kayak ye
rine ve Dikmen kayak yerinden Ulus 
meydanına a~ğıdaki saatlerde otobüs 
seferleri vardır. 
Sabah Ulus meydanından 8.30 9.30 
Dikmen kayak yerinden 12.30 13.30 

1-192 

A. Levazım AmirliOi 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hozat garnizon birlikleri için 

58100 kilo sığır etinin kapalı zarfla ek
siltmesi 27-1-938 saat ıs de Hozat as
keri satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11115 lira ilk 
teminatı 893 lira 63 kuru~tur. Şartna

mesi komisyonda görülür. hteklilerin 
kanuni vesikalarıda ihtiva eden teklif 
mektublarını saat 14 e kadar komisyo

na vermeleri. 
(75) 1-191 

120 ton pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - İdareleri İstanbul Lv. amirliği
ne bağlı müessesat için 120 ton princin 
kapalı zarfla eksiltmeıi 26.1.938 saat 
15.30 da Tophanede İstanbul Lv. amir
liği aatınalma komisyonunda yapıla

caktır. 

2 - Muhammen bedeli 26400 lira ilk 
teminatı 1980 liradır. Şartname ve nü
muneıi komisyonda görülür • İstekli
lerin kanunt vesika ve teklif mektub
larını ihale saatinden bir ıaat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(47) 1-176 

Pavyon yaptırılacak 

An. Lv. A. Sa. Al. Ko.dan: 

1 - Çatalcada gösterilecek mahalde 
bir pavyon intaaı kapalı zarfla ihalesi 
21.2. kSn .. 938 cuma günü saat 16 da 

Fındıklıda İstanbul komutanlığı satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 30424 
lira 64 kuruş, ilk teminatı 2282 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda glSrUUir. Teklif mektubları 
belli gün ve aatten bir ıaat evveline 
kadar kabul olunur. Kanuni vesika ve 
nafia vekaleti fen müdürlüklerinden 
alacakları ehliyet vesikalariyle belli 
vakitte komisyonda bulunmaları. 

(4757) 1-39 

Pijamalık bez alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satan 
Alma Komisyonundan ı 

ı - Aıkeri lise ve orta okullar için 
alınacak olan 77996 metre pijamalık 
bez eksiltmesi kapalı zarfla 26-1-938 
saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. a
mirliği si'tınalma komisyonunda yapı

lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18719 lira 4 
kurUf ilk teminatı 1403 lira 93 kuruş
tur. Şartname ve nilmunesi komisyon
da görillilr. İsteklilerin kanunt vesika 
ve ve teklif mektublarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar komisyo

na vermeleri . 
(48) 1-177 

Jandarma 
Zahma ve tartı kayışı alınacak 

Jandarma Genel Komütanlığı An
kara Sabn alma Komiayonundan: 

1 _ Bir kilosuna dCSrt lira kıymet 
t kdir edilen vasıflarına uygun (132) 
k~lo sahma ve (36) kilo tartı lrayı'ı 
ıı. ı. 938 salı günü aaat onda pazar-
lıkla satın alınacaktır. 

2 _ Şartnamesi parasıı komisyo.n-

d alınabilecek bu eksıltmeye gır-
an · d" 1° k ek isteyenlerin ellı ye ı ıra 1) san 

;uruşluk teminat makbuzu ile belli 
gün ve aaatta komisyona baş vurma 

ları. (464S) 3-7132 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Hukuk Fakülteainden : 
Leyli talebe için lSO 16S takım 

elbise yaptırılacaktır. Muhammen be
del 4950 lira ve muvakkat teminat 
371 lira 25 kuruştur. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün ve mU

nakasaya girmek için 21-1-938 cuma 
günü saat 15,30 da fakülteye müra

caatları. (7) 1-n 

M. M. bakanlığı 

Tezgah ve kazancı örsü 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1) Müteahhid nam hesabına ihalesi 
yapılacak olan 7 adet muhtelif tezgah 
ile 3 adet kazancı örsü açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 6499 lira o
lup ilk teminat parası 487 lira 43 ku
ruştur. 

3) İhalesi 25 - şubat - 938 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M.M.V. satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(52) 1-178 

Kimya alat ve t•dcvatı 
almacak 

M. M. Vel&:aJeti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Hepsine tahmin edilen fiatı 

2367 lira olan 70 kalem kimya alet ve 
edevatı açık eksiltme ile satın alınacak 
tır. 

1 - Söğüt ağaçlarının taç kısımları 
gövdeden itibaren 1-1.5 karış yukarı
dan budanacaktır. (Geçen sene bu şe
kilde budanananlar müstesnadır). 

2 - Uzerlerinde kabuklu bitler bu
lunan akasyalar keza söğütler gibi 
budanacak ve kesilen dallar yakıla
caktır. Kalan dallarla gövdenin bir 
karışlık kısmı gözlere zarar verilmi
yecek şekilde bir paçavra ile siline
cektir. Yollardakilerden de sahipleri 
mesuldürler. 

3 - Bazı ağaçlarda görülen (ökse 
otu veya burç) adındaki tufeyli ne
batlar tamamen kesilip atılacaktır. 

4 - Bazı ağaçlarda içerisinde bin
lerce tırtıl saklayan haşere kış 
yuvaları vardır. Bunlar haşerenin 

yaptığı bir iplikle dallara bağlanmış
tır ve kuru bir yaprağa benzerler. 
Bu yuvalar toplanıp yakılacaktır. 

İkinci madde için mehil 20.1.1938. 
diğerleri için 31.1.1938 dir. Vazifele
rini yapmıyanlar hakkında kanunun 
hükümleri tatbik edilecektir. 

Mücadele hakkında izahat almak 
istiyenler Necatibey mahallesinde 
saylavlar sokağında Ferah apartıma
nında mücadele müdürlüğüne müra
caat edebilirler. Müdürlüğün telefon 
No. su 2309 dur. (13) 1-87 

Maliye bakanhğı 
Paralar hakkında 

Mailye Bakanlığından: 

Eski bronz beş kuruşluklarla yüz 
parahklar ve nikel kırk paralıklar 

1-1-938 tarihinden itibaren bir sene 
nihayetinde yani 1-1-939 tarihinde 
tamamen tedavülden kaldırılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun 
sekizinci maddesi mucibince ilan o-
lunur. (4708) 1-7 

Vakıflar Umum Md. 

Depo yaptırılacak 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden: 

1 - Taşdelen menbaında mevcud 
hangara ilaveten yapılacak şişe depo
ları, makine ve kazan depoları ve su 
depoları (24,69S) lira (90) kuruş be
del i keşfi ile ser'idepri üzerine 
5-1-938 tarihinden 20-1-938 tarihine 
kadar 15 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 25-1-938 salı günü 1--------------

2 - Bu inşaata ait şartname, pro
jeler ve mukavele ve yapılacak inşa
atın nev'i ve cinsini gösterir hutasai 
keşfiye 20-1-938 akşamı saat 17 ye 
kadar İstanbul Vakıflar Başmüdür

lüğü Başmimarlığından 123 kuruı 
mukabilinde alınabilir. 

saat onda M.M.V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 177 lira 53 kuruş

tur. 
4- Şartname M.M.V. satın alma ko

misyonundan alınır. 
i - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle 
birlikte eksiltme gün ve saatmda M. 
M.V. satın alma komisyonunda bulun
maları. 

(S7) 1-181 

Tahta ve clilmc alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan ı 
1 - Tahmin edilen fiatı 1540 lira o

lan 20 metre mikabı tahta ile 10 metre 
mikabı dilme açık eksiltme sure.tiyle 

alınacaktır. 

2 - Eksiltme 28-1-938 cuma günü 
saat on birde yapılacaktır. 

3 - 1lk teminatı 1 ıs liraSO kuruş
tur. 

4 - Şartnamesi her gün M. M. V. sa
tın alma komisyonundan parasız alı
nabilir. 

(S8) 1-182 

Baymdırlık Bokonlı~ı 

Betonarme köprü inşaatı ilanı 
Naha Vekaletinden: 
1 - Sinop vilayetinde ve ııinop -

Ayancık yolu üzerinde, Karaau beton
arme köprüsü inpatı kapalı zarf usu
liyle münakasaya çıkarılmıştır. Bu 
köprünün yeni keşif bedeli (48000) 
liradır. 

2 - Eksiltme 19-1-938 tarihine mü
sadif çarıamba günü saat 16 da nafıa 
vekaletinde şose ve köprüler reisli
ği eksiltme komisyonu odasında yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (240) kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisli
ğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin (3600) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabile
ceklerine dair vekaletimizden alınmış 
müteahhitlik vesikasiyle ticaret odası
na kayıdh olduklarına dair vesaik ib
raz etmeleri lizımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 

(4709) 1-13 

Ankara Valili i 

Ankarahların 
dikkat nazarlarına 

Ankara Valiliğinden: 
Hacı kadın deresi, baraj, Solfasol, 

Karaağaç, Araplar, Kayaş, Yüreğil 

davulcubağları, İmrahor, Esatlar, 
Çankaya, Dikmen, Balkat, Orman 
çiftliği, Etlik köy ve mevkileri çev· 
resinin içindeki saha ziraat mücadele 
mıntakasıdır. Bu sahada bulunan a
ğaç sahipleri 2906 No. lu kanuna tev
fikan a'8ğıdaki mücadele vazifeleri
ni yapmakla mükellef tutulmu9lardır. 

P. T. T. · ··. 
Kok kömürü alınacak 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
Fiyat, miktar ve tesellüm şartları

nın; bugünkü vaziyetin değiştirmesi 
dolayısiyle ihtiyacımız olan kok kö
mürü yeniden kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Satın alınacak kok kömürü 
209 tondur. 

2 - Muhammen bedeli 5538 lira 
50 kuruş muvakkat teminatı 415 lira 
39 kuruştur. 

3 - Buna aid şartnameler ve mu
kavelename Ankara P. T. T. Müdür
lUğUnde her gUn görUlebilir. 

4 - İhale 17-1-938 pazartesi saat 
15 de Müdürlük binasında toplana
cak komisyonda yapılacağından ta
liplerin o gün kapalı zarflarını ko

misyona tevdi etmeleri ilan olunur. 
(23) 1-109 

Malzeme 

3 - lnale 21-1-938 cuma günü sa
at 15 de Kadıköy Vakıflar Müdür
lüğünde u ygun fiat verene Vakıflar 
Umum Müdürlüğünden istizan edil
mek şartiyle yapılacaktır. Zarflar i
hale saatından bir saat evvel makbuz 
mukabilinde komisyona verilmiş ola
caktır. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyen
ler (1900) liralık teminatı muvakka
te akçesini Kadıköy Vakıflar Müdür
lüğü veznesine teslime mecburdurlar. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyen
ler Mimar veya miihendis olmaları ve 
buna benzer (25.000) liralık işleri e
yi .bir surette yaptıklarını isbat ede
cek Bayındırlık Bakanlığının vesika
larını İstanbul Vakıflar Bapnüdür
lüğü Başmimarlığına göstererek ay

rıca vesika almaları meşruttur. 

(12) 1-88 

ah nacak 
Devlet Demiryollan Saba Alma Ko miayonundan: 
Muhammen bedeli, isim ve mikdarları aşağıda yazılı Uç liste muhtevi

yatı malzeme 4-2-1938 cuma günü saat ıs de kapalı sarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aynı giln aut 14 de kadar komisyon reislifine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
Liste 
No. 

1 

2 

3 

Malzemenin ismi 

Muhtelif Rondela, gupilya ve 

Mikdarı 

Kg. 

bakır perçin 24570 
Muhtelif maden ve ağaç vida-
ları 2177S 

98 kalem Haushalter ve Resnv 
sistemi sür'at kontrol saatı ve 
teferruatı 

Satıhk ev 
Ankara Defterdarlığından: 

Kıymetı 

Lira K. Cinsi Sahibi 

2000 Bostancı mahallesinde ada Osman Kızı 
sokağında kain bir bab ah- Hacer 
şap hane 

bedeli 
Lira 

8000 

13400 

8500 
(4777) 

Mülahazat 

teminat 
Lira 

600 

1005 

637 1/ı 
1-86 

672 lira 91 kuruş 

borcu için 

Kazanç vergiıinden borçlu Osman kızı Hacerin Bostancı mahalleıinde 
Ada sokak mevkiindc kain bir babahşap evin 22-12-1937 tarihinde yapı
lan müzayedesinde talihleri zuhur etmediğinden müzayedenin on gün müd 
detle temdidine karar verilmiştir. Taliplerin 14-1-938 tarihine müsadif cu
ma günü saat 15 de vilayet i ' re heyetine müracaatları tekrar ilan olu-
nur. (1) 1--68 

Elbise yaptırdacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuz talebeleri için okuldaki nümunesine göre aşağıda cins, mik

dar ve tutarı yazılı elbıseler açık eksiltme ile yaptırılacaktır. İstiyenle
rin şartnameyi görmek üzere her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye 
gireceklerin de teminatlariyle ve kanunun icabettirdiği vesaikle birlikte 
20-1-1938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te Ankarada Okul
lar Sağışmanlığında toplanacak olan alım satım komisyonuna müracaatları. 
Cinsi Mikdarı Fiyatı Tutarı % 7,S teminatı 

Lacivert H. elbise 
Gri H. 

" 

28 takım 24 T.L.) 
80 ,, 24 T.L.) 

108 takım 

2592.00 194.40 

(6) 1-71 

Defterdarlık 

Gümrük binası yaptırılacak 
Antalya Vilayeti Defterdarlı -

ğından : 
Kapalı zarf uıulile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: An
talya gümrük binası inşaan 

Bedeli keşif: 73781 lira 13 kuruş
tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart• 

namesi 
D-Hususi şartname 
E - Keşif cetveli 
G- Proje 
Şartnameler Nafıa müdürlüğünde 

görülebilir. lstiyenler bu şartname
lerle evrakı (4) lira mukabilinde An
talya Nafıa Müdürlüğünden alabilir
ler. 

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

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

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

aşağıdaki vesikaları haiz olup getir
meleri lazımdır. Nafıa Vekiletinden 
alınmış yapı işlerine ait en az 2SOOO 
liralık it yaptığını gösterir müteah
hitlik vesikası ve yaptığı işlere ait 
bonservis ve ticaret odası vesikası. 

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

7 - Hariçten posta ile gönderile
cek teklif mektupları saat 15 e kadar 
kabul edilir. Postalarda vuku bula
cak gecikmeler ve saireden bir mesu-
liyet kabul edilmez. (5) 1-70 

T apo ve Kadastro U. Md. 

1 LAN 
Ankara Birinci Mmtaka Kadastro 

Müdürlüfünden : 
Etlikte yukarı incirlik mevkiindo 

1788 ada 3, 4, 5, 7, 8, 9 parsel numaralı 

gayri menkullerin tahdit ve tesbit iti 
bitirilerek komisyona verilmiı ve ko
misyonca gereken tetkikatm yapılaca
ğına dair yapılan illndan bir nüsha be
lediye ilan tahtasına asdırılmış oldu
ğundan sözü geçen gayri menkullerle 
allkası olanların 28-1-93$ tarihine ka
dar komisyonumuza müracaatları ilin 
olunur. 

(53) 1-179 

[~:~~:~~~~] 
Eksiltme 

şartnamesi 
Türk Hava Kurumu Adana Şube

si Batkanlığından : 
Adana'da inşa edilecek Türkkutu 

binasına aid eksiltme prtnamesidir : 
1 - Eksiltme götürü olarak ve ka· 

pah zarf usulü iledir. 
2 - Eksiltme 10-1-1938 pazartesi 

günü saat 15 de Adana T.H.K. ıube
sinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye aşağıdaki şartları 
haiz olanlar girebilir : 

A) Kanuni ikametgahı olmak 
B) Türk olmak. 
C) Halen inşaat müteahhidi olarak 

faaliyette olduguna dair resmi vesika 

ibraz etmek. 
D) Şimdiye kadar bir defa en u 

(25.000) liralık resmi bir bina inşaatı 
i9ini muvaffakiyetle başarmış olduğu
nu isbat etmek. 

E) Dördüncü maddede yazılı mu

vakkat teminatı vermek. 

.F) Mukavele müsveddesi ve ona 
merbut bilcümle evrakı görüp imza 
etmek. 

4 - Bu işin muvakkat teminatı 

% 1,5 hesabiyle 2174 lira 81 kuruştur. 
S - İstekliler muvakkat teminatları

nı eksiltme saatinden bir saat evvel 

T.H.K. Adana şubesi veznesine yatı

rarak alacakları makbuzu ve 3. madde

C. ve D. fıkralarında yazılı vesaiki 

teklif mektublarını havi kapalı zarfla 

birlikte eksiltme saatindende T. H. 
K. Adana şubesinde toplanacak ek

siltme komisyonuna tevdi edecekler
dir. 

6 - Kati ihale türk hava kurumu 

l ımumt merkezinden sorulduktan son-

•a yapılacaktır. 3-7122 



.::!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde = :: 

3 defa dişleri niçin fırçalamak lazımdır ~ Ankara Palas Konserleri :: 
Çünkü ~ "Pavillon,, da Salı 11 ikinci Kanun 1938:: 

Hiç bakılma

mış dişleri bi
le kısa zaman

da temizler, 

parlatır, sıhat 

ve taraveti ia

de eder. Gün

de iki defa 

Radyolin diş 

macunu ile 

fırçalanan diş

ler sağlamlı

ğını ve güzel

l iğini a s 1 a 

kaybetmez. İş· 

t e onun bu a

bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki

şi daima ve yalnız Rad
yolin kullanmaktadırlar. 

-----------------
-----
---
--

----

-5,30 da = 
Mr. otto Geitnerin idaresinde 

1.-E. GRlEG 

PROGRAM 
Birinci kısım 

Peer Gynt - suite 
a. Morgenstirnmung 
b. Ases Tod 
c. Anitra's Tanz 

2. - SVENDSEN 
d. Solvejgs Lied 
Romanze 

3.-GOENS 
Violin-solo: Erwin Polak 
Scherzo 
Cello-solo: Hana Klika 

İkinci kısım 
4. - BORODIN Notturno a/ d 2. Quartett 
5. - a.) SCHUBERT Der Neugierige 

-
--
--
---
---

-----
--
--

Yarını yağlı gece ve deniz kremile 
menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

Radyolin dişler için bir hayat s igor
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel dişli vatandaşlar artmıt

tır ve artmaktadır. 

Dişlerinizi daima 

--- b.) HUGO WOLF Verachwiegene Liebe 
Gesang: Leo Pardo 

6. - SlNDING Frühlingsrauschen ~ ACIBADEM YAG 
Piano-solo: Otto Geitner 

R • 7. - DVORAK Slawischer Tanz No: 8 --
- 1-148 

':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 

• 

Diş macunu ile fırçalayınız 1-185 

Elektrik İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştiri 

Uyanıı-Servetifünun 
1891 

Başyazarı : A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabcvidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehaosıaı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa . 
bık Ba~muavini ve Berlin Üni
versitesi (CharitE) sabık muavinı 

Her gün .. at 16 dan ıonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. Ju dairede hastala
rını kabule ba~lamıştır . 3-6861 

Öksürenlere ve 
&öğüa nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası MüdtlrlillUnden 

atkın sa lam ve ucuz be 
ihtiyacını temin makpdiy)e fabrikamız 938 senesi 

mamOllbnm evsafını fevkallde yübeltmif ve 

Sabş fiyatlarını indirnıiştir 
Anahtarlı kaput bezi yeni fiatlarla 

85 santim eninde 

Topu 783 kuruş Metresi 21,7 5 kuruş 
80 santim 765 " " 21,25 " 75 

" 720 " " 20,00 " 
Fiyatlar: Kayseri teslimi ve peşindir. Alivre 

sabı yapılmıyacakbr. 

Toptan müşterilerimizC:len; Kayseride: Kayseri mallan satış evi 

(Hacı Bekir Saybaş) Şaban Kara Halil, Nuh Mehmed Karagözlü 

lstanbulda : Mahmudiye hanında Nuri Topbaş firmaları 

tarafından memleketin her tarafına ayni fiat ve ıartlarla bir 

balyaya kadar satılmaktadır. 

Bu fiatlardan fazla : 
Jaleb karşısında fal>rikamıza müracaat 

olunması rica olunur. 1-150 

Hediyelik eıyanızı bizden alın! 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 1-9 

şirketinden 

Ağaç direk 
satın alınacak 

100 adet 20 - 15 cm. 
kutur 8 metre uzunluk eb
adında ağaç direk alına

caktır. İsteklilerin en geç 
17. 1. 1938 tarihine ka
dar fiat ve teslim müddeti
ni bildiren tekliflerini gön
dermeleri veya getirmele
ri rica olunur. 1-143 

1BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ·5· KURUŞ 

DIŞ TABIBI 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün ııa... 

talanm kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. J 

3-6949 

Miltenaslp bir Enda~ 
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İmtiyaz sahibi ve Ba9muharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumf Neşriyatı idare eden 

Yazı İtleri MUdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

r YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Uzun zamandan beri beyaz 

YARIN· KURACAG 1 N iZ ·EVİN ·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Kohinor 
Size inci gibi dişler ve güzel 
kokulu bir ağız temin eder 

3-6399 

SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

perdede ... 1111 L. Aldanmış bir genç kız ın aşk ve sefa· - -görünmiyen Holivudun iki meşhur - - hat yolunda geçirdiği hayatın ı - --

.. 
& 

yıldızı - canlandıran 

MİRNA LOY ve GLARK GABLE· -- BEYAZ ZAMBAK -nin eşsiz bir surette temsil ettikleri - -- -- -
BÜYÜK AŞK - - Baş rollerde : -- KAY FRANCİS • RİCARD 

Fransızca sözlU fevkaiSde bir şaheser - -- CORTEZ -Ayrıca - DUnya haberleri - --- - Gündüz : Şeyh Ahmet Türkçe sözl ü -
Seanslar: 11-1-2,45 - 4,45 • 6,45 - - Seanslar: 11-1-2,30 • 4,30 • 6,30 - -

gece 21 de "'11111"' Gece 21 de 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubeıi: Ankara Bankalat caddesi. Telefon: 2619 1-29 

• 


