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Büyük Şef çok heyecanlı 
gösterilerle karşılandı 

Baıbakanımızın 

ve Bakanlarımızın 
yaptiği tetkikler 

Buraa, 1 (Telefonla) - Baı
be.kan Celil Bayar, refakatin
de De.biliye Vekili ve Halk Par
tiai Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya ve Nafıa Vekili B. Ali Çe
tinkaya olduğu halde Cwnhuri
yet Halk Partiaini ve Halkevini 
ziyaret etmiıler ve bur&da par
tililer ve Buraa münevverlerile 
memleketi alakadar eden eaaa· 
h meaeleler etrafında görüı

müşlerdir. 

Fransanın 

ekOnomik . 

aıkıntıları 
- Paris mektubu -

• F ansa tarihi-
Paris (Hususı) - r .' 

• .. b" -k ve nadır buh
nin kaydettığı uyu. . Son dört 
ranlardan birini geçırıyolr. d sonra 
b .. l''k çetin çalı~ ar an 
eş gun u . . · b hsctrnek 

halledilen kabine değışımı ~ "k te 
istediğim büyük ?~h.ran~ ~u : 
zahürlerinden birısıdır. Fılbakıka ~~ 

l h atin muhtelif kollarına şoy musa ay . . 
le bir göı: atılsa görüliır ki: 

- 1928 de Poincarc tarafından es-

k. d ğ . • bc•te birinde tutulan 
ı e erının T • d e 

fransız parası, bu düşkün ha say -
•inde ve parasını düşüren meml~k~
lerde~ kaçıp gelen muhacir altın arha 
.__ 1 k 1936 ya kadar dünya bu • 
'UCI cnere . . . Fakat o va. 
ranına dayanabılmııttr. 
kitten beri ekonomik ve sosyal sar· 

1 
+a'PVikiyle, iki merhalede 

ııntı arın --; . .. .. t" Bu 
'd n. yüzde ellı duşmuş ur. ve yenı e k 

günkU frangın altın karşılığı yo tur. 
~u milli bankasının altınlarına, 
...-... :a • .....ı llarb ~lları için ibti
~t aqeal cödyle bakılmaktadır. Bu
nun içindir ki altın deeteğini kaybe· 
den para, aosyal w: politik hidiseler. 
den bUyük bir haaaaaiyetle nem kap
ınaktadır. 

_ Chautcmpı • Bonnet kabinesi-
nin ciddi tedbirlerine rağmen finans 

· t'ı nazik olmakta berdevamdır. vazcye . . 
38 

idi büdcesı denk olarak meclıs-
19 d geçirilmiştir. 54 buçuk milyar 
ler en .. d k k ~ 

ak 1 Bunun yuz e ır ı umuma 
olar .. ı ki .. d 

1 tekaüd ay ı arına, yuz e 
~rçl~~ amilli müdafaaya gidiyor. Bu 
yırmısı 22 milyarla adi ve feyka-
aonuncusu . yüzde 32 sini geç. 
tide bü.dcelerıi~ tahminleri memleket 
mektedır. Gel hternel bir kalkın
ekonoınisinde ın~ 'imiştir. öte yan-

. · at ettırı maya ıstın . . yatırılacak ser-
dan harb endüstrısıneb tmak muhtar 

·ı ar) u ' mayeyi (12 mı Y ğını (8-9 mil. 
ve hususi büdc~te: aç;arını karşıla
yar) ve hazine ıh~~~çen aşağı 30 mil
mak için bu sene k arureti vardır. 
yar frank borç etme z olan harb 
Amerika ve tngilt~rey:ıısa bile, 1913 
borçları bir tara~a ~~an ibaret olan 
de 32 buçuk ınılyo l937 sonun-
. 0 da 270 ve 
ıç-borçlar '193 . b lmu•tur. Bu. 
d d .. .. ınılyarı u :s 

a ort yuz . . r demektir. 
milli gelirin ikı mıs ı d n 1936 ipti-

. bakımın a . 'k _ Ekonomı etler gıttı .. "n gayr 
dalarına kadar butu 'l'k ve frangı 

. h'mayecı ı . 
çe sıkıla'8n hır 1 

,1 hulasa edı-
tutmak için Deflasyon a Ur. se· r 'ka başlıca şu :s 
lebilir. Bu po ıtı k ve sarsıntıla-
beble, buhranı uza~ ka bir netice 
rını geciktirmekten ş 

•ermedi: T. ·n bütün 
1) Otarıi ve him~yecı ıgı 

d" d cnelleşmeıı unya a g 1 . paralarını 
2) Başka memleket erın 

dU.ürmeleri düstriyel 
'f · yarı • en 

3) Yarı • çı tçı, . bünyesine aid 
olan franaız eko.nomıl t tedbirlerini 
h . 1 kı deve .. 
uıusıyet er • 

1 
·se diğeri ıçın 

bertaraf için fayda 1 ı 
.zararlı kılmaktadır.mahsulleri dUnya-

1935 de fra?sıı .. zde yirmi da-
daki bcnzerlerınden f Binnetice dış 
ha pahalı bulunuy~rt~lak azaldı; ti-
. . 'hsal ve ıs ı . . 

tıcaret, ıstı ahalılığı ve ışsız-
caret açığı, hayat P 
lik çoğaldı. hilkümeti balkın 

1936 da Bl~ etini artırmaya ma· 
aatın alma kabıhy. a takibine koyul
t uf yeni bir polıtı~ d 3s yükselten 

. 1 • yuı e . 
du. Gündelık erı . t fiatlarını bır 
sosyal ıslahat malıye k frankın dil· 
kat daha ağırlaşt!rar~dı. intibak d~v
ıtiirülme9ini zarurı ~ı Janıfl itsız. 
y- •• bır can , .. 
resine has geçıcı Us bir azalışı mu· 
ler mikdarında mahs . at do~•rduğu 

· 'ka bıız ı.-
teakib bu polıtı . . sal buhranlaı ı 
finans, para ve ıstih 

(Sonu 8 jaci $aylada) 

Atatürk Gemlik sunğipek 
fabrikasını tetkik ettiler 
çok mütehassis oldular 
Bursada gece fener alayı yalpı idi 
Gemlik, 1 (Telefonla) - Atatür.k 

bugün refakatlerinde Ba~bakan Celal 
Bayar, İç Bakanı ve Partı Genel Sek-

. B Ş" kru" Kaya Bayındırlık 
reterı . u ' . 
Bakanı B. Çetinkaya, Ekonomı Ba-
kanı B. Şakir Kcsebir ve bazı saylav
lar olduğu halde saat 13.30 da Yalo-

d 0 ..... 1 Termal'dan hareket ve Or-
va a '" f'l . t hangazi'de büyük bir halk ka ı esı a. 
rafından alkışlanarak saat 15 de Gem
liğe muvasalat buyurdular. 

Atatürk Gemlikte sokaktan dol. 

d an halkın tazim tezahürleri ara-
ur f 'k 

d dog·ruca Sunğipek abrı asını 
sın a . .. f .. 
ıereflendirdiler. Gemlık kor eı:ını~ 
sol kıyI&ına yaslanın!§ modern ~~b~ı
kanm düdüğü ilk defa olarak buyuk 
yaratıcıyı ve yaşatıcısını~ kudumunu 
tcsid için fasılasız çalmaga başlamış-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Türk _ Afgan anlaşması 
Afsaniıtan'ı bize doıtluk ~1-r?Y· 

le bağlıyan muahede, on yıl o~e11ne 
kadar uzatılnıııtır. Bu kardeı mılletle 
biz, aynca s-dibad paktında .da bera· 
ber bulunmaktayız. Her iki muabecle
nin dünya banıı bakımından haiz ol
duklan ehemiyet üzerinde duracak de
iiliz. y almz ıunu te~ ettirmek la: 
zımchr ki hürriyet, iıüklil ve terakki 
yolunda :ık adımlar atmak babı.inde 
birleıik olan iki doıt ve kardeı mıllet, 
dünya banıının muhafazaıı huıuıunda 
da, arzu ve kararlannda beraberdirler. 

Afganiıtan ile olan muahedemizin 
uzatılmıı olmaıına sevinirken bir nok· 
tayı iıaret etmek isteriz. 

Daha Sakarya zaferi olmazdan Ön· 
ce türk kurtuluı mücadelesinin merke
zi 'olan Ankara, milletin dııanya doğru 
olan münasebetlerini de kendiıi idare 
etmek istiyordu. Ve zaferi kazanacaiı· 

ve türk milletinin tarih huzurunda
:: haklannın en iyi ve en doğru olarak 
Ankara tarafından t.emıil ~dilmek~e. ol
d • na inanan nulletlen kendıaıyle 

d
u!u dan doğruya münasebette bulun· 
ogru . d 

w d vet etmıı bulunuyor u. cnaga a 
J te bugün tabü bulduğumuz.. h~i :mak iıtidadında olan ve türkun 

yar~. kü erefli mevkiine gebe olan o 
bugun .1

1
1• u··cadele Ankara'ıında, bir 

.. "knu ım 
b~yu . abancı elçilik açılıyor ve me-
gu~, bırbay w 

1 
rekiliyorclu. Merasim • 

raaımle yraı :s 1 B .. k, bizzat bu unmuıtu. u 
de,. ~taAftur kardeılerimizin elçiliği 
elçılik ıan 

icti. • . 
. b .. Çankaya caddeaırun 

Gerçı ugun 1 • 1 • 
. . d bütün menıleket enn e çı-
~ y~nıır8;ıanmıt ıörüyoruz. Ve genç 
likleri h t etmek ııkmbıından 
neı~l, b~ı:,:; Çünkü onlann hakkı 
dahi mu~. h b ·bu derece kendilerine 
olan tabu aya Fak Çank 
mal etmit bulunuyo"':'z. at, a • 

dde 'nı'n bu tekilde meydana gel-
ya ca 11 sak 

• bulunmıaıınm temel tqmı arar , 
nut destanlar ve civanmerdlikler 

A
on:arasmda ve Afgan elçiliğinin açıl • 

D ' f • maıı hadisesinde teıhiı edebı ınz, 

Biribirleriyle bu tarzda anlapnıı ik'. 
millet arasındaki muahedeler, elbette ki 
. 'ld'•' '--dar uzablabilir. Ve elbet· 
ııtenı ııı - . . . 
te ki muahedelerin rolü, sadece iki ıml-
Jetin kalbinde olan derin ve cleiiımez 
bitlere te~ 91,maktan iba&'et kakr. 

Atatürk'ün misafir oldukları Burıa'da Çelik Palaı Oteli 

Bur.a Merino• labrikcmnın içinden bir görünüf 

lspanyol 6sHeri bir 
lngiliz gemisini bahrddar 

On bir kişi öldü 
Bunlar arasında vapur kaptanı 

memuru da 
ile 
var karısmazhk kontrol 

Kartaca, 1 (A.A.) - Endymion a
dındaki ingiliz vapuru dün Tinoso 
burnuna on altı mil mesafede asilerin 
bir deniz altı gemisi tarafından torpil
lenmiştir. Aralarında geminin kaptanı 
ile İsveçli tarassut zabiti olmak üzere 
on bir kişi ölmüştür. 

Vapur, 1700 ton kömür yüklü oldu· 
ğu halde Kartacaya gitmekte idi. 
Mürettebatın bakiyesi İspanyol de

niz idaresi memurları tarafından kur· 
tarılmıştır. 

Amirallıia 11öre 
Londra, 1 (A.A.) - Amirallık dai

resi, Cumartesi günü Cebclüttarıka 
hareket etmit olan Endymion adındaki 
İngiliz vapurunun torpillenmit oldu
ğunu teyid etmektedir. 
Karışmazlık komitesi tarafından 

tayin edilmiş olan isveçli taraasut su· 
bayı ile ingiliz kaptanının ve karısı
nın diğer bir albayın, ikinci çarkçının 
ve mürettebattan yedi kişinin kaybol 
duklan tasrih edilmektedir • 

Londrada nefret 

Taarruz, derin bir hayret hiaai tev
lid etmiştir. 

İngiliz siyasi mahfilleri, hükümet 
memurlarının verecekleri karara inti· 
zaren tavsifi imkansız olan bu fena ha 
reket karşısında Londra hükümeti
nin atil kalmıyacağı ümidini izhar et
me ktcdirler. 

lngiliz destroyerlerinin 
araı tırmaları 

Halihazırda dört ingiliz torpido 
11uhribi, Endymion vapurunu torpil
lemit olan tahtelbahiri arattınnakta
dır. 

Vapur kaptanı Adolphuı Verano i
le karısı Laura, genç idiler. Her ikiıi
de Cebelüttarıkta doğmuşlardı. 

Bu felAket neticesinde ölmüt olan 
'sveçli müşahidin iami de Charlea 

1rsson'dur. 

(Sonu 3. üncü say/adı). 

Cenevre ve biz 
Türkiye milletler cemiyeti. 
hakkında ne düşünüyor ? 
Paktın islöhı işi görüşülürken .. 
murahhasımızın yaptığı beyar.lat 

Cenevre, 1 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti misakının ıslahı için teıkil edilen ve Tür
kiyenin de dahil bulunduğu 28 ler komitesi dündenberi mesaisi• 
ne batlamıt bulunuyor. 

İsveç, Hollanda ve İsviçre gi
bi bazı devletler enternasyonal 
politik vaziyeti ve bir kısım dev
letlerin cemiyetten çekilmit bu
lunmasını sebeb tutarak Millet
ler Cemiyeti misakında tecavüz 
eden devlet aleyhine zecri ted
birlerin tatbiki mecburi değil, 
fakat, her devlet için ihtiyari ol
muını ileri sürdüler. 

Bu suretle iki cereyan hasıl olduğu 
malflmdur. 

Komitenin bu sabahki içtimaında 
Türkiye namına söz alan murahhuı· 
mız Necmeddin Sadak ıu beyanatta 
bulundu : 

- Kamutayın bu içtima devreıinl 
açarken Şefimiz Atatürk tunu demit • 
ti : 

"Milletler cemiyetinin l'eçirmclıt• 
olduiu çetin •alhalarda, cumhuriyet 
hükümeti, bu ar•ıulu•al lıuruma olan 
bağlılığını, her •ahcula l'Öderrne• 
•uretile, •ulh idealine en U:Jll'UJI 70i· 

(Sonu 8 ioci sayfada) 

Hıfzıssıhha mektebinin 
3 üncü kursu açddı 

Bu yıl Kursa muhtelif yerlerClen 15 
hakamet doktoru Tştiral< ediyor. 
Sıhat ve sotyal yardım Bakanlıiı tarafından Hıfzı11rhba m• 

tebinde açılan "tekamül tedrisatı" kursunun üçüncüsü, dün eaat 
onda baılamııtır. Baılangıç nutkunu mektebin direktörü Dr. 
Ralph K. Collinı aöylemit ve bakanlık müsteıarı doktor Aıım 
Arar cevab vererek, bakanlığın büyük fedakarlrklarla devam et
tirdiği bu kurttan memleketin umumi sağlık kalkınmaaı yolunda 
çok feyler beklediğini söylemittir. 

Bu kursa, memleketin muhtelif yer· ı 
lerinden on bet hükümet doktoru işti- Fıkra 
rak etmektedir. H~r sene bu şekilde -

iki kurs tertib edilecek bu suretle Ticari fikirler 
memleketin her tarafındaki sıhat mü-
d.ürl~. hükümet tabibleri bu kursa it· Bir fransız Başvekili Türkiy~ı 
tırak e?erek beki.enen faydaları ger· iken demişti, ki: "- Fransayı Pari• 
çekleıtıreceklerdır. gazetelerinden öğrenmeğe çalışmıyı-

Direktör Dr. Collinı'in ıö:zleri nrz. Onlar büyük ilan şirlcetlerinin 
esirleridirler. Bu şirketlerin ticari 

Açıı törenini yapan enstitü direk- bulmadıkları, yani sürüme yardım 
törü Dr. Collinı §Unları söylemittir : eder telakki etmedikleri neıriyattı 

- Savın Vekil, b ı ı · . u unamaz ar.,, 
Sayın Vekilet erkanı ve Enstitü ar- Bizde henüz böyle geni§ mikyasta 

kadaşlarım; politika fevirecek ilan şirketleri ltU• 
Oçüncü kursun başlaması münase- rulmamı§tır. Fakat vaktiyle "AkJ•m,, 

betile buraya kadar gelerek gösterdi- da iken b 8 y i '/erin bize fikir telkin 
ğiniz alakaya çok teşekkürler ederim. etmeğe kalkıştıklarrnı gördüm. Me-

Yeni arkadaşlarımıza da Vekalet ta- seli: "Eğer Bolu'da satıpnızı arttır. 
rafından, kurslara ittirak etmek üzere mak istiyorsaruz, ormanların serbest 
intihabları dolayııile, tebrik eder ve kesilmesi fikrini müdafaa ediniı!., 
hot geldiniz derim. Hele bir de Bolu'yu bir gaıetey• 

Bu memlekette sıhatı umumiye hiz- gerçekten gelir verir bir kaynak farı• 
metlerinin rasyonel bir surette deve- ediniz: Artık gazete muharrirlerin• 
lopmanı, Sıhat Vekaletinin ümumi ağaç methetmek yasak, orman tahri· 

(Sonu 8 inci sayfada) binin ziraate verdiği zararden bah· 
setmek yasak! 

Sıhiye Mü•tqan doktor 
Aam Arar 

- Elendim. doğruyu, etmeli ya, 
ormanr da müdafaa etmeli .. Fakat mü
dafaadan müdafaaya fark var. Eveli 
halkı da düşünmeliyiz. Sonra orman. 
farı işletmeli~ Müdafaa etmemeli de
miyoruz, fakat ormanlardan geçinen 
bunca vatandaşımızı nasıl ihmal ede
biliriz? Bolu hususi muhabirimizin 
altrncı sayfamızda neşrettiğimiz bit 
mektubundan anlaşılacağı üzere ... v. s. 

Bazı makamlarda kendileri tenkid 
olunduğu zaman, gazeteden ilan ke
serlerdi. Onlara aid tenkidler, ne kı• 
dar. hafif, haklı, meşru olsa da t i • 
c a r f olmazdı. 

Fakat doğrusunu isterseniz, en 
sonunda, Türkiyede halkrn sağduyusu 
hepsinin üstünde yerı'ni alıyol": Haki
katin rtıüdafaasrna sadık kalma· 
nrn, nihayet, ticari de olduğu göra
lüyor ! - l\atay 
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Şiir • 
mı, 

. . ) 
şaır mı .J 

Bir kısa tarif: 
··şair, hayat ve kainat muammalarını düşünerek kendisi ile manzum 

konuşmasını bilen adamdır." 
Ben şairi böyle anlıyorum. Bugünkü hayat şartları ve durmadan 

materyalizmin katı sargısı içinde alçıya konmuş bir vücud gibi dônup 
hareketsizleşen dünya görüşü, onu cemiyet içerisinde bir iş, bir vazife 
almaktan gittikçe mahrum ediyor. Sezişime göre şair, gün geçtikçe, 
şair olarak iş yapmakta güçlük çekmeye mahkum bir insan haline gel
mektedir. Bu hal devam ederse işi kalmayacak gibi görünüyor. 

Şarkta, garbta dünün şairlerini düşününüz; onların muzaffer ha
yatlarına, içinde bulundukları cemiyetlerin onlara verdikleri kıymete ve 
ehemmiyete bakınız. Bugün onu hangi memleketin, hangi şairine nasib 
olmuş görürsünüz. Sanat da şu veya bu içtimai sistemin arabasına 
binmedikçe ilahi nefirini çalamıyor. 

Şair, yalnız şair olarak yaşamıyorsa şiir ölümden nasıl kurtulacak, 
bilmem. Şiir, insanlık için en büyük lüks haline geldi. Artık insanlığın 
ruh ve mana mirasyedilerinin işi oluyor. Varlık ve yokluk kitabının 
müşterisi azalan tezhibcileri l Eyi, kötü, kendim de hemen on beş yir
mi yıl bu zanaatta çıraklık ettim. Çıkardığım el işleri, fabrika malları 
ile rekabet edemiyor. Günlük, gündelik eşya daha çok revaçta· .... 

Kendimi de katarak söyliyorum ki fikirlerimde bitaraf olduğuma i
timad edilsin. Ben şaire değil şiire acıyorum. Çünkü şair, bu işinde ek
mek bulamıyorsa başka bir i§ten hayatını kazanabilir. Fakat şairsiz 
şiir ne yapsın} Onun mukadderi, insanlığın hayatı böyle maddileş
mekte devam ederse, pek hazin ve pek korkunç olacaktır sanırım. 

SPOR 

C. H. P:· 
Şild maçları 

Önümü%deki cumartesi 

günü başlıyor 
Ankara kulübleri önümüzdeki cu

martesi günü şild maçlarına ba!lıyor -
lar. Bilindiği üzere, bu şildi Cumhuri
yet Halk Partisi Ankara İlyönkurulu, 
Ankaradaki kulübler arasında her sene 
yapılacak bir futbol tumovasının gali • 
bine vermek için koymuştur. Şild, bir
kaç sene Ankara Gücü ve Gençler Bir-

• Jiği kulübleri arasında yer değiştirmiş 
ve nihayet Gençler Birliğine geçmiştir. 

Bakalım, Partimizin gençliği teşvik 
için orta}'.a koyduğu bu armağanı han
gi kulüb kazanacak? Bunu spor me· 
raklıları kadar kulübleri teşkil eden fa
al sporcular da merak etmektedirler. 

Öğrendiğimize göre, pazartesi gü
nü toplanan lik heyeti hakem ve maç 
saatlerini tesbit ettikten sonra, mühim 
bir karar vermiştir : 

Kulübleri şild maçlarına çıkarac:ak
lan futbolculara muhakkak surette li
sans alacaklardır. Umumi merkezin teb 
liğine dayanarak verilen bu karar ha
kemlere bildirilecek ve takımlar lisans 
göstermezlerse hakemler maçı oynat • 
ımyacaklardır. 

Bölgemizin bir sürü ihtilaflara yol 
~ bir işi böylece kökünden halletme
ai•i bütün Ankara sporcuları memnu
niyetle karşılamışlardır. 

Ajanhğın tebliği 

Hasan • Ali Yücel 

Ankara halkevinde 
Komite intihap lan 
Dün akşam saat 18 de Köycüler 

ve Ar komitesinin yeni üyeleri seçil
mek üzere Halkevi salonlarında top
lanılmıştır. 

İntihab, eski komite başkanlarınrn 
iki yıllık mesai raporlarını okumala
riyle başlamış raporların okunması ve 
bu mevzular üzerindeki isabetli mü
nakaşaların yapılmasından sonra nam 
zetliklerini vazedenlerin intihabları 

için reyler toplanmış ve neticede a~
ğıda isimleri yazılı arkadaşlar yeni 
komite üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Köycülük komitesine seçilenler: 
Dr. Gelil Puyan, Dr. Remzi Gö

nenç, B. Tevfik Kılıç, B. Sezai Er. 
kut, Bn. Saffet Denği. 

Ar komitesine seçilenler: 
B. Refik Epikman, B. Nuri Ce. 

mil Erdoğan, B." Sadık Göktuna, B. 
Refet Başokçu, B. Ulvi Cemal. 

Bugün saat 18 de gösterit ve kitab
saray intihablarr yapılacaktır. 

Soyetler birliğindeki dört 
konsolosluğumuz kapahlıyor 

Vuku bulan diplomatik müzakere -
ler neticesinde Türkiye ve Sovyet cum
huriyetleri ittihadı hükümetleri tara -
fından aşağrdaki karar alınmıştır: 

Bu sene mart otuz birinden itiba -
ren Türkiyenin Odesa, Bakil, Erivan ve 
Leninakan'daki konsolosluklarile Sov
yet Sosyalist cumhuriyetleri ittihadı -
run İzmir ve Kars'taki konsoloslukları 
kapatılacak ve her bir devletin diğer 

taraf memalikinde yalnız birer konso -
losluğu yani Türkiyenin Batum ve Sov
yetlerin İstanbuldaki konsoloslukları 
ipka edilecektir. (A.A.) 

................................................ , 
Kız talebeler de 
kampa çıkacak 

1 
Alakalı makamlar, ilk defa 

geçen sene tatbik edilen ve kız
larımızı da vatan müdalaa:nn
da vazilelendiren çalışmayı ge-
niıleten bir proje hazırlamak· 
tadırlar. Bu projeye göre kız 
mekteblerimizde tatbik edilen 
cukerlik dersi çerçeveai geniı-

ı 
letilecek ve yalnız nazari bilgi
ler verilmekle kalmıyarak, bu
na, ameli bilgiler de ilave edi
lecektir. 

Yeni projeye göre, kadınlar· i 
dan billıaasa cebhe gerisi hiz- f 
metlerinde faydalanılacak, aı- i• 
hiye, nakliye, muhabere ve bü- J 
ro hizmetlerinde kadınlar da 
kullanılacaktır. Kızlartmıza o
kutulmak üzere yeni bir ders 
programı hazırlanacaktır. Bu 
programları da askerlik dersi 
subaylan tatbik edeceklerdir. 

Diğer taraftan Kültür Bakan
lığı mekteb tatillerinde erkek 
mektebleriııde olduğu gibi kız 
mekteblerindeki talebenin de 
kampa çıkartılmasını kararla§
tırmııtır. Bunun için bir tali· 
matname hazırlanmaktadır. 

............................................... 

B. Ronô Tarhan geldi 
Gümrük ve inhisarlar bakanı Bay 

Rana Tarhan dün bir kaç gündür bu
lunduğu İstanbuldan şehrimize dön
müş ve garda bakanlık ileri gelenleri 
tarafından kar§ılanmıştır. 

Büyük zirai kalkınma 
hax1rhkları. 

Ziraat Bakanlığı, bu ayın sonları
na do~ru toplanacak olan Türkiye i
kinci büyük ziraat kongresi etrafın
daki çalışmalarına devam etmektedir. 
Bakanhk, büyük Şefin program nu
tuklarıntia itaret buyurdukları ve 
Başbakan B. Celal Bayarın hüküme
tin programında izah ettikleri zirai 
kalkınmanın tahakkuku etrafında lü
zumlu projeleri hazırlamağa devam 
etmektedir. Hazırlanan projeler ara
sında toprak kanun projesi, çay ka
nun projesi, silolar kanun projesi, 
buğday kanun projesi, köylünün puL 
luklandmlmasr, köylünün hayvana 
sahih olmasl, köylüye gübre verilmesi 
köylerin ağaçlandırılması, köylerde 
istihsal olunan maddelerin maliyet 
fiatlarmm ucuzlatılması, köy istih. 
salatı satışının organize edilmesi de 
vardır. 

Yapı ve yollar kanunu 
komisyonu 

Ebniye kanununun 18 inci madde
si ile yapı ve yollar kanununun yenibaş
tan hazırlamak üzere İç Bakanlıkta 
teşkil olunan komisyon çalışmalarına 
devam etmektedir. Komisyon yapıla
cak tadilat esaslarının tesbitinde İs
tanbulun mimar Prost tarafından ha

zırlanan müstakbel imar planınını da 
göz önünde bulundurmaktadır. 

Zonguldakta Atatürk 

tarih günü kutlandı 

Vali Tandoğan dünkü toplantıya reislik ederken ve toplantıdan 
bir görünüf 

Zonguldak, 1 (A.A.) - Atatürk'ün 
iradeleriyle Bolu Saylavı Cevad 'Gü
rer tarafından "Ulusal tarihimizin a-
na hatları,. üzerinde ilk konferansın 

Belediye meclisinin 
dünkü toplantısı 

verildiği mutlu günün 7 inci yıl dönü- Belediye meclisi altıncı seçim dev
mü Atatürk tarih yılı olarak her yrl resinin 11 inci toplantısı dün vali 
olduğu gibi halkevimizde törenle kut- ve belediye reisi B. Nevzad Tando
lanmı~tır. Zonguldaklılar Büyük Ön- ğan'ın reisliği altında yapılmıştır. 
derin eşsiz iltifatlarına mazhariyetle- Evvela Ankara İmar Müdürlüğü
rinin yüksek hatırasını anmak için 1 ne tayini dolayısiyle belediye meclisi 
halkevinde toplanmışlardır. Halkevi, azalığından istifa eden Muhlis Sert
dil, tarih ve edebiyat komitesinden elin yerine yedek azadan ve imalatı
Hilmi Uluğ, türk tarih tezini ve hal- harbiyeden B. Kemal'in daveti tasvib 
kevi adına katıldığı tarih kurultayı edilerek muvaffakıyetler temenni o
intibalarmı anlattıktan sonra Bayan lunmuştur. 
Afetin kurultayda söylediği tezi oku- Bu münasebetle meclis, Sertelin 
muştur. Bir saat süren bu söylev çok belediye meclisi azası bulunduğu sı

alkışlanmıştır. Bu münasebetle Ata- ralarda yaptığı hizmetler ve değerli 
türk'e halkın saygıları sunulmuştur. şahsiyeti takdirle belirtilmiş ve yeni 
Bugün bütün okullarda öğretmenler vazifesinde kendisine başarılar te
derslerde öğrencilere ulusal tarihimiz menni edilmesi için makamdan ricada 
hakkında aydınlatıcı söylevler ver- bulunulmuştur. Bu toplantıda B. 
mişlerdir. Nevzad Tandoğan meclis azalarına 

Yeni mahalli idareler teşkilatı 
Kamutayın IOn toplantılarında ka

bul etmiş olduğu yeni mahalli idare
ler genel direktörlüğü ~kilatının 

tatbiki etrafındaki hazırlıklara devam 
olunmaktadır. İç Bakanlık yeni ka
nunla açıkta kalmış olan mahalli ida
reler teşkilatı memurlarından tayini 
bakanlığa aid olanlarını peyderpey 
tayin etmektedir. Şube direktörleri
nin tayinleri ile yeni teşkilat kadro. 
sµna göre alınacak menıurlara aid ta
yinler İ!r Bakan ve C. H. P. Genel 

Sekreteri B • Şükrü Kayanın şehrimi
ze avdetinden sonra yapılacaktır. 

Cenub gümrüklerinde muame
leler basitleştirilecek 

Bir aydanberi cenub gümrüklerin
de tetkikler yapmakta bulunan güm
rü:< ve inhisarlar bakanlığı gümrük iş
leri direktörü B. Fazıl bugünlerde -
şehrimize dönecektir. B. Fazıl cenub 
hudud'< rımızdan şimendüferle gelip 
giden yolcu ve eşyanın tabi olduğu 
gümrük muamelelerinin kolaylaştırıl
ması ve gümrük muamelesi bitinceye 
kadar 40 dakika hudud istasyonların
da bekliyen şimendilferlerin bekleme 
milı.ldetlerinin kısaltılması hakkında 
bakanlığa bir rapor verecektir. 

şehrin lehine değerli kararlar veril. 
mesi temennil~rini rzhar ettikten sen. 

İzmir telefon birliği 
hükümete geçti 

İzmir, 1 (A.A.) - Devletçe satın 
alınan telefon şirketi gönderilen me
murlar tarafından işe başlanmak sure-
tiyle bugün bilfiil hükümet idaresine 
geçmiştir. 

Rio dö J aneiro elçiliği 
başkatihliği 

Vaşington büyük elçiliği baş katibi 
Tahsin Mayatepek haiz olduğu müşte
şarlık unvanı ve derecesi ile maslahat
güzarlık işlerini rüyet etmek üzere 
Rio de Janeiro elçiliği baş katibli
ğine tayin edilmiştir. 

Devlet çiftlikleri işletme kuru
mu idare heyeti toı>landı 

Devlet çiftlikleri işletme k:uaıau 
idare heyeti dün ilk toplantısını ida
re reisi B. Tahsin Coşkanın başkan
lığında yapmış ve kuruma aid muhte
lif işler üzerinde görüşmüştür. 

ra encümenler seçımıne geçi1miştf r. 
Bundan sonra ruznamedeki mad· 

delerin sıra ile müzakeresine geçile
rek bu işler alakalarına göre encü
menlere havale edilmiş ve bazıları Ü· 
zerinde görüı~meler yapılmıştır. 

Bu arada başşehrin takdirle tanı

dığı merhum Başkomiser Hasib Ula· 
ş'ın eşine münasib bir ikramiye veril -
mesi hakkındaki reisliğin teklifi al&ka 
ile karşılanmış ve teklif ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Vazife ifası sırasında üşüyere-k 

hastalanan ve hastahanede ölen Ha
sib Ulaş'm bu münasebetle kıymetli 
çalışması ve hizmetleri anılmış ve 
şehrin kadirşinaslığına belediye mec
lisi tercüman olmuştur. 

Saat 14,5 da başlayan toplantıya 

salı günü saat 18 de tekrar toplan· 
mak üzere 18,20 de son verilmiştir. 

Orta anadolunun· 
ağaçlandı rılması 
Ziraat Bakanlığı, köy kalkınması· 

nın ilk tatbikatı olarak orta Anado
lunun ağaçlandırılması işi üzerinde
ki çalışmalarına faaliyetle devam et• 
mektcdlr. Geçen ayın on~ ne 1ta a 
Orta Anadoluda 64.000 ağaç çukUru 
açılmış ve aynı tal"ihe kadar 30.000 
fidan dikilmiştir. Fidan dikilmesine 
havaların iyi gittiği günlerde devam 
olunacak ve en yakın bir zamanda di. 
kilen fidan sayısı 100.000 ne çıkarı. 
lacaktır. Bakanlık, Eskişehir - Anka· 
Jlll arasında bulunan köylerden 100 ta
aesinde ilkbahardan itibaren çubuk 
dikilmesine başlayacaktır. Çubuk di
kiminin 15 martta başlamasını temin 
için hazırlıklara devam olunmaktadır. 

lstanbul 
111eelisinin 

şehir 

toplanh11 
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İstanbul, 1 (Telefonla) - Şehir 
mKlisi şubat toplantısına başladı. Va· 
1i Muhiddin Üstündağ bu devrede büd
cenin v&rilmesi lazım geldiğini, fakat 
hükümetçe bazı kararlar alındığını, ge
lir ve masrafların değişmesi zaruri al • 
duğunu büdce tavazzuh etmediğinden 

şimdilik yalnız vilayet büdcesinin ve • 
rildiğini söyledi. Bunun üzerine büdce 
tetkik için encümene gönderildi . 

Bu hafta başlaması kararlaştırılan 

!ild maçlarına aid program a~ağıya ya
zılmıştır: 

5/Şubat/1938 Cumartesi 
Muhafız Gücü sahasında, saat 14.30 da 

GÜNEŞ - MUHAFIZ GÜCÜ 
Hakem : B. Mazlum 
6/Şubat/1938 Pazar 

GENÇLER BİRLİÖİ - HARBİYE 
İDMAN YURDU 

Hakem : B. Eşref Tevfik 
Ankara Gücü sahasında, saat 14.45 de 

A. GÜCÜ - DEMİRÇANKA YA 
Hakem : B. Ömer 

Ç. K. S. K. kongresi 
Çankaya Spor Kulübü idare heye· 

tinden: 
Kulübün fevkalade kongresi bu

gün saat 18 de Belediye salonunda 
toplanacaktır. Azaların gelmeleri ri
ca olunur. 

EminBnD meydanının 

aç.iması • • 
ııı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Eminö -
nü meydanının açılması için belediye
de yapılan hazırlıklar devam etmekte -
dir. A ve B haritalarına göre istimlfi.k 
işleri için dört milyon liraya yakın bir 
paraya ihtiyaç görülmektedir. Ayrı -
lan para yetişmiyeceği için geri kalan 
kısımlar, B. Prost'un planı tatbik edi -
Jeceği zaman belediye bildcesinden ay
rılacak para ile yapılacaktır. 

Gevezelerin enaz kı>nuıtuğu ay! 
Dün şubatın biri idi\ yılın on iki 

ayı içinde ömrü en kısa olan şuba
tın. 

Eskiden şöyle bir bilmece sorar· 
Jardı : 

- Geveze insanlar, en az hangi 
ayda çene çalarlar ? 

Ve eğer kendisine bu sual soru· 
lan kimse, düşünüp düşünüp de ce
vab bulamazsa : 

- Şubat Derlerdi. Çünkü dört 
yılda bir günlerinin sayısı yirmi do
kuza çık.ln şubat 28 gündür. 

Bu ayın yirmi dokuzunda doğan 
kimseler, doğumlarının yıl dönümü
nü ancak dört senede bir kutlaya• 
bilirler. 

Yirmi sekiz günlük bodur şubat 
ayı için bundan uzun fıkra yazamı· 
yacağım. Hele otuz bir günlük uzun 
mart girsin de o zaman "mart kapı
dan baktırır - kazma kürek yaktı
rır!., gibi manzum, ''mart it;eri, ka
pı dıJacı!,. gibi mensur ata sözlerile 
dilha uzununu yazarız. - T. 1. 

52 top atılabildi : 

Bir kıral evlendi; bir veliahd ev
lendi; bir kıral niıanlandı; bir veli
ahdın doğurması bekleniyordu; ni
hayet o da doğurdu. 

Bir sene önce bir kıralın bir aık 
yüzünden tahbndan, tacından nasıl 
vazgeçtiğini, ballandıra ballandıra, 
uzun uzun, anlatan dünya gazeteleri 
sor günlerde de "asalet dünyası'' nm 
yukarıya hulasa ettiğimiz haberleri· 

ne sütunlarını veriyorlar. 
Bunlardan en taze ve en yenisi, 

Hollanda veliahdı Prenses Jülyana· 
nm dünyaya bir çocuk getirmesidir. 

Bu münasebetle prensesin ıato· 
suna yakın bulunan bir kasabadaki 
otelde kırk tane gazeteci toplanmıı, 
otele yeniden on dört telefon hatb 
uzatılmııtı. 

Doğumu top atarak haber vere
cek olan topçu zabiti, büyük bir he
yecan içinde telefon baıında bekli
yordu: Doğan çocuk kız olursa 52, 
erkek olursa 101, ikiz kız ise 102, bi
ri kız biri oğlan ise 152, ikisi de er
kek ikiz ise 202 top atacaktı. 

Uzun yıllardan beri kıral hane • 
danının erkek çocuğu dünyaya gel
mediği için bütün Hollanda bir pren• 
ses bekliyordu. Fakat bu dua ve te
menniler "müstecab" olmarmı, tele
fon baıında bekliyen topçu zabiti, 
ancak 52 top atabilmiıtir. 

Acaba doğan yavrunun erkek ol
mayııma Hollanda kadınlan da mü • 
teessir olmuılar mıdır? l nsan merak 
ediyor. 

"k 'da k'" .. 11. ·saray omur 

Tezad, bir edebiyat sanatıdır. Bü
yük ıah-eserlerde bu sanattan mu-

vaffakiyetle istifade edildiğini görür
sünüz. 

Bizim madenciliğimizin de bir 
§ah • eser olacağına hükmediyorum: 
Aksarayda siyah kömür bulunduğ.u 
için ... 

ltalyanca 1 

Y ath muharrirlerden biriıi, "en 
güzel italyan hikayeleri" ni türkçe• 
ye çevirerek bir kitab halinde bastır· 
mıı. Görmediğim bu kitabın ne le
hinde, ne de aleyhinde bulunacak de· 
ğilim. 

Fakat hafızam bir muziblik yapı· 
yor ve bu muharririn ilk mejrutiyet 
yıllarında kendi gazetesinde okuyu
cularına "italyanca öğrenmemek" 
için andiçirmiı olduğunu habrlıyo-
rum. 

''Y t .., • '' ap ıracagınız evın arsası 

· İstanbul gazetelerinden birisinde 
sıhi fıkralar yazan bir hekimin evvel
ki günkü yaz111nda ıöyle bir batlık 
vardı: 

" Yaptıracağınız evin araası " 
Bunu okuyan tanıdıklarmıdan bir 

tanesi, ' 
- Yahu, dedi, kadastro, mimar 

hk, mühendislik gibi ıeyler de dok
torluğun hududu içine mi girdi? Ya
pılacak evin arsası ile doktorun ne 
alakası olabilir? 

Bir başkası o fikirde değildi: 
- Hayır öyle deme, diye cevab 

verdi, son zamanlarda arsa seçmek, 
ev ve apartıman yaptırmak da dok· 
torların temelli işleri arasına girdi! 

l ' e~ilayın kabul etmediği 

bi,. mil mcaat ! 

içki düımanlannın kurdukları 
"Y e§il ay" kurumu, aza olmak için 
kendilerine baı vuran ve: 

- Her ne kadar kendim içki satı
yorsam da kend'im içmiyorum; bu 
mesleği para kazanmak mecburiyeti 
ile seçtim: Beni de aranıza alın! 

Diyen bir vatandaıın müracaati -
ni, uzun uzadıya müzakere ve müna
ka§alardan sonra reddetmiı. 

Bu ölçü hoıuma gitmedi. Bundan 
sonra, bakkallar, içki fabrikalarında 
çalışanlar, İnhisar idaresi ile alakası 
olnlar da Y ::ilaya giremiyecekler 
demektir. 

Meıhur akşamcılardan birisi bu 
müracaat ve red hadiseıini duyduk
tan sonra demiı ki: 

- Şimdiye kadar Y eıilaya gir
mek için bir tek kitinin müracaatını 

duydum; o da reddedilmiş. Bundan 
sonra, içki ile uzaktan, yakından ala
kası olanlar, kuruma kabul edilmiye
ceğine göre içki içenlerin saym azal· 
mıyacak, Y e§ilaycılann da artımya -
caktır.'' 

Şehir meclisi cuma günü tekrar 
toplanacaktır. 

Havalar ısınmakta devam 
ediyor 

Dün şehrimizde hava yağışlı geç. 
miştir. Günün en düşük ısısı sıfırın 
üstünde 6, en yüksek ısısı da gene sı. 
fırın üstünde 9 derece olarak kayde· 
dilmiştir. Yurdun tark ve cenubu şar-
ki mıntakalarında hava kapalı, diğer 
mıntakalarında yer yer yağışlı geçmiş 
tir. Yağışların karemetreye bıraktığı 
su mikdarları Muğlada 126, İzmirde 
49, Balıkesirde 27, Çanakkalede 25, 
Edirnede 21, Bodrumda 18, Adanada 
16 ve diğer istasyonlarda 1-16 kilo
gram arasındadır. 

Karla örtülü mıntakalarda kar ka
lınlığı azalmıştır. Dün Erzurumda ka 
rın kalınlığı 27, Karsta 21, Vanda 16, 
Malatyada 11 ve diğer yerlerde 3 - 10 
santimetre arasındadır. Dün yurdun 
en düşük ısrıı sıfırrn altında olmak ü
zere Sıvaa'ta 1, Kayseri ve Erzincan
da 2, Enurumda 4, Karsta 10 derece
dir. En yünek ısı da sıfırın üstün. 
de Kocaeli ve Balıkesirde 10, Zon. 
guldakta 14, Antalyada ve Adanada 
16 derecedir. 
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Cenevrede . . maıı Çinliler Tiençin - Pukov 
~:~::.:::ı~·~.:;:-.:;::! pohtıkasının ana h d I b ld I 

.lı hacmimiz artlyor 
SON POSTA'da Muhittin Birsen, 

Bqyekil B. Celil Ba1ar'm "it hac· 
mini artırmak'' aözüırii aizındaa dü· 
ıürmediğine itant ederek, mmnleketin 
en ha,.ati meaeleai olan bu darimn ... 
kiden ne kadar ihmale uğnmıı olclup 
nu habrlatarak diyor ki: 

~::=.:.~.-; hatları attln a mao u o u ar 
lt-.tay meeeJ..inden bafka, ıktid A 
leçtik ah diler haldunda Chalon - ıur - marne, 1 (A. .) - Hankov, 1 (A.A.) - Mingkvang. 
tatbik ten.~•· Y la dolayıaile, ,.. Finan• bakanı B. Marpndo dün Mar - m ıarbında Tientin.Pukay demiryo. 
ili R ettiiı mı:;~inden tiki.Jet ne viliyet meclisi toplantı devreaini a- lu uzunluğunda dllşmanm ıimal isti
:. ~ bükümetinİD noktai çarken mali vaziyet hakkında mühim kametindeki taarruzuna kartı koyan 

bombardıman etmittir. Bombalar hat 
civarına dilflllilf ve Kanton • Hankov 
Kantong - Havlong arasındaki telgraf 
ve telefon hatlarını tahrib etmittir . 

.. -: · .. i ~~-ı. ·· - bu m...ı• bı'r nutuk ıöylemiıtir. Çin kıtalannın muvaffakıyetıb:lffe 
-zannı o re~ uae.. ' ·· kta .. .ırr d kl b -.:ıı ·'raf de tehir edildi Bundan aonra Çin • Bu nutukta ıu uç esaa no ıoze u!'ra ı a~ı uuıua reamcn ıtı e-
1 d · • koDM • hayli met· çarpmaktadır : dılmektedır. .: = '; ... ~ h.::.ald• millet• ı _ Bakan demiıtir ki : İleri hareketleri 9imdilik durmut 
ler ': .,: . ':mm çerçeveli içıia· .. _ Güdeceğim politikanın temeli, olan japon kıtalarının bir hafta ıUren 
d cemı1 mı:ı çünkü bö)-le ltir Uç taraflı para anlapıalarına aadık 9iddetli bir bombardımandan sonra 

1=ılmıy~c t !'"·alarını JapoDJ'• kalmak busuıundaki kati karardı~ ki Çin batlarmı yarmafa muvaffak ol
h-L'-mdceaııye. t;:birlen.: tatlJikİD• bu da para kargqahğını durdurabıle- dukları beyan edilmektedir. 

- • zecrı A -:•ı ti O ow o • kadar götürebilir. Hatta 111&a • er cek tek seddır.,, . . . Dıger taraftan aöylendiğıne ıgöre, 
cenıiyeti, ~yet haliacle ,.arcbm Bakan, ingiliz ve amerikan h~~- HangfUfu kıtaları iki kolorduya ay
JapmaktaD da çekimnektedir· Ani•- metlerinin aon giinlerd~ ~~11z. hük~- rılmıf ve kumandanlıklarına da mer
~or ki milletler cemi,.-.. ba o • metiyle aıkı ıurette elbırlıiı ettıklerı - kez ordusu generallerinden Sung
lan '""letler münferiden çine ,.ar- n· kaydeylemittir. tung - Hsuan ile Tsaofulin tayin e-
.a_ -~ kl' .a.-erika ela elden 1

2 _ B Martı::ando, büdcenin tevzini dilmiflerdir. 
..... wuece er, V\.! .ruu d'l · •:r- B B • · 
••••yardam yapmaJ'• davete •1 e- lüswnunu kaydedere~ k o~e n:;ı Çinliler Tıining üzerine 
cektir. Cemi,.etin bu paki ~ 1938 açığını 28 milyar ~ • ranı ~ - ürü arlar 
"-ziyeti içincle bundan bafka bır ~ li varidatın yüzde on ~ıı. nııbetınde y y . 
de 1 8 ı.--ar Çin'e maddı tah . ettigwini bildirmıttır. Şanghay, 1 (A.A.) - Çın kaynakla-

Japı amaz. u - ' • nun 1 'dd d 1 hah 1 ·· T · · 1arclmı temin etme,. de manevı te • Bakan. kambiyo kontro unu ı,ı et- ~ın ~n a ı.?~n er ere gore, . sınıng 
-•u --L:t ecl _,_.,. 

1 
k'.:ıı etmiı ve doktor Şaht ın da, uzerıne yuriimekte olan bet çın ko-

- t...-aa ec:ww. e ten au · d 1 d b' · · kr. h · d. 1 r-=- . ~~ kun'tl:İ haWun· al hukuk akademiaı mecmuasın a un an ırısı mez ur fC rın ıvar a-
-T•tia Ztul ye man r J 1 b • ahi" ela muhtelif devlet mümeaailler.i ta· ıeçenlerde neırettiği bir makalede, al- rma varmıftır. apon ar şe rı t ıye-

.._f·-~ ·· ı aöalere ı•liDc•; ının tekrar kurulmasının Av- ye hazırlanıyorlar. 
auuan ao1 enen tm eaaa . . . .... 

b11n1ar, bir takma kategorileı:• ·~: rupa ekODOIDİ•ini~ düzelmesı ıçm r- • Japon tayyarelerinin cenubi 
labilir Once hepaİDİD de bırl.,tili olarak kabul etmıı bulunduğunu ha- ç· ,dek'/'--•· . 

• • __ ı-:ıab sa• ın ı uwıyetı 
aokta ,...._ ki cellllJ'et t....- tırlatmııtır. . . . 
Jıfl olmakla beraber, sulh •• 3 _ Bakan, iıtihsalitm arttırılma- Kanton, 1 (A.A.) - Royter bıldırı-
11ıü:&'i''' tin' t-~ bak=nm.clan faJ• n para ıerbestiıini korumağa im- yor: Yedi filo halinde uçan 41 japon 
da.uz bir organ haline sebnit egı • kin veren siyaset olduğunu teyid ey - bombar ıman tayyresı . ugun. anton 

Diğer taraftan 12 japon tayyareıi 
Kantonun şimali garbi mahalleleri ü
zerinden çok yüksekten uçmuftur. He 
men Çin hava bataryeleri otet açmı9-
laraa da iıabet ettirememi9lerdir. 

Tokyo, da ıevlci/ler devam 
ediyor 

Tokyo, 1 (A.A.) - Bu Nbah bu. 
rada müfrit sol cenahcılardan on kiti 
tevkif edilmiıtir. Bunlar arasında ez
cümle imparatorluk ilniveniteainden 
profesör Arizava ve Valdmura ile 
Hosee üniversitesinden profeıör Mi
nobe vardır. 

B. Hiroıa,nın Diyet'ıelci 
beyanatı 

Tokyd, 1 (A.A.) - Diyet meçlisin
de muhtelif suallere cevab veren B. 
Hirota, Japonyanm bütün Çinle bir 
ekonomik anlaşma yapmak ve Çini 
yükıek olan gümrük resimlerini in
dirmeğe ıevketmek niyetinde oldu
ğunu, Çinden harb tazminatı latiye
ceğini, ayrıca Çinde bulunan japon 
kıtalarının masraflarının da Çin hü
kilmetine 8dettirilcceğini ıöylemif ve 
Japonyanın Çin milli hükUmetini aı
la heaaba katmadığını ilive etmiftir. 

Çalto.loualtya s,..bakanı IJ. 
MUan Hodm 

B. Milan Hoclza 
60 yaıında 

Çekoslovakya ba9veklll B. Mllan 
Hodza dotu9unun 60 mcı yıldönilmU
nU kutlamaktadır • 

Slovakların milli hayatmda deterli 
hizmetler görmilf olan bir aile efra
dından &elen B. Milan Hodza, ilk ıenç 
lik çağında, büyiik bir incizab duydu· 
iu ıazetecilik ile ıiy•I hayata atıl
mı9 bulunuyordu. 

Slovak milli ıuatbuatı bakımından 
Hodza bu matbuatın aynı zamanda 
müeasiıi vaziyetindedir • 
• Siyasi vaziyetine celince, Bunun en 

faal aafhuı mumaileyhln 1905 de 
ılovaklarla Banattaki ıırplar tarafın
dan mebuı intibah edilerek macar par 
lamentoauna cirdifl devre bqlar. 

" Bqüalrii Anadoluaun muhtelif 
lr.ötelerini sezip aörenler ,bugünkü Tür 
ki,..U. demiryollannda, yaparlarmda, 
..,abat edenler daima yeni yeni ıe,.ler 
görüyorlar. Bundan on aene enel gece 
pçtiliniz ıu aahacla karaabktan bqka 
hiç bir teY göremezdiniz. Halbuki, ba • 
knuz, timcli burada aökteki yıldız ka • 
dar unpul 1amyor. Hiç ıüpbeıiz bura
da ltir mecleni,.et Tar. Yani bir faltrika 
ve onun 1am bqmda amele, metdeb, 
hastahane, banyo Ye saire sibi, ancak 
medeni memleketlerde bulunan "in ..... 
lar" •• "te1ler" ....... 

eme -- • d w 'l ıını • 1 d . b .. K 

clir in il. &--- cbt ita.kanlan, 1 • t'r ile Hongkong aruındakı demıryolunu • g ız ve -- emıt ı . 
Pariateki aöriifmeclen aonr~ •J'Dl ----------------------------------------------------------------------------~ 
lllealde .öaler aöJ'lediJer •. Mılletler 

Macar Parlamentoıundald 
faaliyeıl 

Eıkiclen trende siclerk• sençleria 
ellerinde türlü türlü iıimlerle bot f8J' • 
lerden •• pnçlik heveslerini tahrik e • 
elen edebiyattan bihiı mecnwalan. 
haf talık gazetelere teaadül ederdiniz. 
Bqün, ö1le sençlere rut pliyonunaa 
ki elleripcle aaaayi hay•tmaa türlü türlü 
ıubelerine dair türlü türlü ihbau ki • 
tablan seziyor. Eakiclea en yüksek .... 
deniyet bilsiıi, bizde filan veya falaa 
fnnm: edibinin hayabna dair türlü tür
lü teferruat bilmek ve bunlan aid hi· 
üyeler naldetmekti. Yeni neılia büyük 
bir kısmı bu babiıte cahildir; bunun 
yerine bir metre bezin, bir kilo demirin. 
bir tekerleiia ve bir ditliaia içindeki 
bütün earan bilen, öirenen iaaanlar 
türedi. Türki,.eaia uıl medeniyetini 
1..-.nkr baalardır ve ltaalarla benberı 
ocak, makine, teqih kart••DÜ, s.ı.. 
ril• içinde kürekle, mekikle, çekiçle, 
mani..ai ile çalıpa ~I 

•-= a:-=- L_ı: ye btiJdtali hakkm-
__ ,..._ llA&A --=1d'i' . 
da en bedbin aöderi, beki- 1 

•• ' l'ı-
bi, Lehi.tan cbt b.kam Beck ao~l~ 
inip. Lehistan •J'DI zamenda Çın e 
Jardım yapılmaama da aleyhd~r~~· 
8eck, Cene.re'de, topraldan. .."!•· 
)'& Ye taksime ujTaJDJI J.eJıinaD ID 

lllıiimeuili deiilmit aibi aöz aö1lüJ'OI". 
Buna mukabil, küçük antant deYlet
leri. cemiJ'9t• kal'fl itimadlanm t• .. 

lspanyol asileri bir 
lngiliz gemisini bat1rdllar 

7İcl ebnitlerdir· 
On bir kiıi öldo 

Fakat devletleria ...... ~ 
:t-aziJet)eri, ilan 1iD ~ itti· 
IDaı münuebetil• aiylen.. ~9!'°'"' 
den .-. pmi .-W• komite• .. 

Bunlar arasında vapur kaptanı ile 
.... _ .... -' bati•~ ~· karıemazhk kontrol 

............ MalOmd• ki yirmi 'il 
memuru da var 

· er komitesi, cemiyetin ıslahı ( Başı ı. inci sayfada) \ iki denizaltı gemisinin, guya, verildiği-
• · ur. Ve • no daü ileri ıüriilolı iddialar hakkında 

liiiiile.l .- -,ap- ,....,,. lalUcün&lld _,,.,. f;Olc italJUI el.ıs ••nhlr böyle bir to1' • 
IDlfln'· T......_ Mlldlil slbl. müsa· ""1dın llrllyor den lratiyen haberi olmadıpu bildir • 
kerel_. .,...... - altmca maclcle hagilis Enclimyion npunmwı tor· mittir• 
merincle topJ•-,.br ...... 0.&o pillcnmeli tiddetli bir heyecan hud D----'-n bombard•-.n•• 
grupu denil"en lak•~iaa~• cle9let - etmittir• HUkümet vaziyetin çok vahim DtMNMI -·--
leri olmak üaen. bir tok dnletl•, olduğu kınaadncledlr. SaWıi'yettar fiOk ,ıddeıli oldu 
OD altmcı ınaddeaia -,a • ltibbitin mahfiller, Nyon anJaımaaınm akdin .. Banelon, 1 (A.A.) - Hülribnet me-
kaldın)mum& ,.ahucl da İbfİ7ari ol. denberl YUkubulan ilk taarrm mev.suu murlan, Alilerin taf)'U'eleri taraf m· 
ma...,. taraftardırlar. bahis olduğunu kaydediyorlar. Hükil • dan evveUd .un ,apılmıf olul bom· 

OD a)tmcı ..,.dd.wa hiiliaaaı f1I • met bul tedbirler lttib•anı tasavvur bardwanın dahill harbin ba,lansıoın· 
etmektedir. Bunduı bafka htUdlmedıı danberi Banelona ıelırinde en fula 

dar .ı devlet misak• 12 inci, 13 in- ıı yada sivil haJkm bombardimuı ölilmıe Mbeblyet vermlt olan bombu-
- Bır ahud ı& inci JDaddeleri bili· .c&:..ın. nihayet nd1meai için bir danaa•ardua biri oldutunu beyan et• 

cu •• ~ pana. i.aa devletler ı demart yapmak taaanU1'11Dda olduju melrtedlrler. 77 ıi çocuk ve 37 ıl kac:kn 
fma h 

8 
:. • .tyui ınünaaebetleri- teyid edlliypr. olmak ibtrı Morp 137 ce11d nakle-

• - un dilmittir. 
ai katecl•ler. ~ti--- Aoarn lcamaruında Yaralılardan bir çolu da ölmilftür. 

b - Mali! ticari lıçl muhalefet re~ Atlle, dUn !1- Fakat -.hih mi.lrtar henila malOm de· 
niha•et venrler. panya kıyılarmda torpillenerek batın - iildir 

" · ler Adb · • bükü • c - Harba &~ • • .ıınmasmdan lan Endioıyon vap.uru .~. ~nı • Hastaneler, ağzına kadar dolmuı· 
d _ Bu tedbırlenıa d ak u·· ze• metin nasıl telikki ettııı ıualine cevab tur 

· l • kart am · hüküme • doiacak tehlike en-~ 1 veren, Duff Cooper mneleyı - İçinde 120 kiti bulunan bir ıığınak 
re birbiriııe yardan ..uer er. ık· tin hemen tetkikedeceğini katiyetle Ç(Skmüt ve enkaz altından çr.kanlanlar 

Görülüyor ki bir ~ar~ çı~a :.an beyan etmiıtir. · araaında 85 çocuk c11edine raatlanil-
'lletler ceauJetıne uharib Atlee Nyon anlaımaamı imza eden mıttır. 

::.~~:~ otomatik .. kile;'-.m _ devletlerin deniz devriyelerini h~n • 

Salamanka, 1 (A.A.) - General 
Franko, dün aaat 19.30 da yeni kabine 
auaınm tayinlerine müteallik olan ka
rarnameyi imıalamı9tu. Yeni kabine, 
yarın aut U5 da toplanacaktır • 

d 
•~-- ıarmd• ıttıfak ,.aP k vvetlendirmelerinl latemlıtir. Aıi lıpanyada lcabıne kuruldu 

evlete IMU t• ara . lar laveç u 
IDlf bir blok halin• 1~e~::de~ beri Kabine ıneaeleyi gö.len 
lllarahhaaı, bunUDW cenubi A.Jne• geçirecek 
nazariyatta kaldıgım, b mu· · 
rik d k' Çako harbinde, Ha ef Londra, 1 (A.A.) -Kabıne yann-
h a a .:- ç· harbinde tatbik • • ki t pıantıaında Akdenizde torpiJlene
.ı~~~· w • •: ~-lemiftİJ'· Bina~· k ~ün batırılan inıiliz vapurunun bu 
""'-ıgıaı IO.T• ddeDID re yf' ' ' biltiln t f 
leyh küçük devletler bu ma batınıma• kc ıye~ e erru -
-=·-'-d u:. • ..:aün çıkantmaaJIU ve . le tetkik edecektir. 
-- an uu-- .1. llife ve auy • 

Küçük Dıı Haberler 
)ahud da bunun ,.üld~tı1.:.;tan çı _ DeaıroYerler dena21Jlıı gemi-
llaeauli,.etleri, ~ec:hlll'! 0bır' mahiyet ıJnİ lco"61ıyorlar X Paris - Prepaeain dünyaya cel-

Fon Noyrattn 
85 inci yllclanama 

Hocba 1910 yılına kadar kalmıt ol
duiu macar parlamentoaunda yuıoa
lav ve romen mebuılariyle ve bu ara
da halen Romanya milli köy\li parti· 

Berlin, 1 (AA.) _ D. N. B. ajanll ıi reili bulunan Pulc. Manin ve bill· 
alman dıı ifler bakanı fon Noyrat'ın hare Yuıoılavyada demokrat partiıi 
65'inci yıldönümü mUnuebetlle aplı- riyuetine &elmit bulunan Pribitehe
dakl notuneıret mittir: vich ile birlikte bupnkü küçük itl-

Hitler, 1933 ilrincikiııununun otu- lifın ilk ideolojik tahavvülü aayılan 
zunda ilk kabinnini kurdulu vakit, bir milli ekalliyetler kulübü teıiı et
fon Noyrat'ı huıuıl tccrilbHine ve ah- mitti. Bundan baıka macar parlamtn
Jlkına binaen, hilkUmete ittirake da•et toıundaki te9rii faaliyeti ea~ında 
etmiftir. Binaenaleyh fon Noyrat bet Hodza tanı~ romcn devlet adamJa-
1eneden beri Hltler hUkimetl huı rmdan Vayda ile birlikte macar lrıral
bulunuyor. Almanya bu bet sene ıp. lıtını bir mlllt hUldlmetler federuyo
de bll...ı"ı. kuvvetU bir dnlet olmu " nu tekllne ~nkıllb ettirmek için çalıt-

~ - . .. 1 mıt, bu faaliyeti eanumda Aw.turya-
dilnyanın tcveccUhunU kazanmı9tır, h" k "" • f d 'dd tl' · d macar u umctı tara ın an ıı e ı 
Almanyanın 1933 te tek bır ostu bu- .. -Li.bl d ı. .. '-··tı N.t k. • ~ ere e maruz ........, • ı e ım 
lunmadıfmı ıö.s önüne ıetıren bir il h ·-• 1.-..s..ın ı......'--
1..:___ l d ti Ll bnL--- ---• muma ey umU1ua ~ _,.wuııcm-
a--. yen Oll ua arm ~-.. - da i bu .. n.d '-"f ha dil 

takdi d ı bu .... ,_ b -Jı.:ııd y ne 1 - en tevaı ve pH -
ıını re er. ıte """ u IU\llU et . flık bi k r l ftkuf 
sarfında alman dıt politilrumm bqm- mı9 ve . at . r ço IUft ara u 
da fon Noyrat bulurunuıtur. Saf, açık dolayıaıyle, b~e ~iye edilerek 
ve nüfuslu bir ıariltt malik olan fon aanaör hbmctine verilmiftlr. 
Hoyrat kırk MnelLk tiyul hayatında Hodsa, bu devrede Vlyua darUlfu· 
memleketine unutulmu b•..ıerdı nununda ~ek tamlliıü u.aıe mu
bulunmuftU. ftffak olarak felllf• doktoru UAftDI• 

aı ÜDJftU'. 

B. MJceako Belgrad'da Vınuml ltar6 tonunda 

lı hacmi arttıkça ltu uaaur " H 
unsur arttıkça da it hacmi anı,or; on
larla birlikte memlekeda medeni wri-
1eai 1ülaeli1or. 

Elkiclen biz medeniyeti, Avrupa'cla 
yetiten ve burada bizim ajmnaa km
clililinden düteak olan bir annat ...,. 
~dik. Halbuki bqün ya'Af J•ftf 
....,__kimNeni,et tarlada~ 
la ltofatmalr, fürikada •tef lmrtwn .. 
,......1r, müinenin llft'IDa akıl ....... 
..-, ~ile tMiata hakim olmM ft 
bütün bu itlerde claima çalıpmk, alm
llri diilmııektir. 

Bltün ba ...,. ....... c1o1a,.-. 1d 
CeW Bayar "iı \manini artbnDalıı.9" 
diıturaaa diline vircletmiftir. Aln .... 
ki çiqiler içinde sWenen bitia ..... 
- "it hacmini aıtbımak'' fikridir. v .. 
im it hacmi anı,or, ancak, ı..a. ki& 
cleiU. daha çok artmak limm, daba pir 
her tin lııiru daha çok." Ucmlaia .. 
ba~I" 

ilAPONLARIN ACELE51 
CUMHURiYET' .. MicliD O..., 

................ ol ............ 

..,..,.. .,........_ mltldillt ,.. 

Belcrad. 1 (A.A.) - Naip Prena 
Pol bucün Romanya hariciye num 
Mlc11koyu kabul ctmif ve ölle yeme· 
line alakoymuıtur. Yemekte Yuıo-
lavya Ba9veklll ve Hariciye Nuırı 
Stoyadinoviç de huır bulunm119tur. 

Umumi harb IODUAda Awaturya • ...................... .......,_ .,_ 
llacariatan impantorlu&unwı iDhill- ldı 
llyle beraber llovak milli mecllabıi ku "Çine kartı aplan barbm ........... 
ran iki ,.ften biri B. Milan Homa ol- nm karplamak o..... ...,Uerin aıtb
duiu Pbl bu mecllıin llonkların nı-.a mukarnrdir. Bu artbnaadaa 
Çokoelovalrya hükilmetin• ilhakını 300 mn,_ ,. almacaiı t8lunin edil • 
bildiren milli meclia beyamıameaini ımktem. 

Kutuptaki SoYyet 
klıifleri tehlikede 

yuan iki muharrlrden biri de muma- 1937 • 1938 büdw ,.lmda J11POD1 .. 
ileyhin yeni hWEUmet isinde defuhte am ..ı.n muraflan 7 milyar ( türk 
ettiii ilk vuifı Çekotlovakyanın Bu· liruİJle 2 milyar UO milyon lin) ,.. 
dapefte elçililidir. ,.. .ancakbr. Bu para 1931 llDelİ ba. 

Hodza 1920 de mobuaan meclisin ... cla.Japonya,Çin'emuaallatolmadaa 
Moakova. 1 (A.A.) - Royter: Şimal girmiı ve burada ikinci reli bulundu· .neı mncad japoa milli borcuadua da

kutbu,.ovyet heyetinden gelen bir ha- ğu cumhuriyetçi zürra partiıinl tem- ba fala .... Japoaya'am 800 mİIJOD 
berde 6 gün ıüren 9iddetli bir fırtına ıil eylemi9tir. yanlik altın ıtoku, bet •J içinde ;rüsde 
neticesinde heyetin üzerinde bulundu· ille balcanlıiı 29 aiabetinde aaalnnttır. Bu siditle .a. 
iu bm kitleainin yarıldıtı ve bu beye- ba ıtıolnanun erimesi çok ıÜ1'mi7ecek • 
tin timdiki ü11ünden ayrılarak 300 1919 • 1920 aenelcrindı bqvekil Tu- tir. Aakmi muraflanm karplamak 
metre boyunda ve 200 metre eninde bir ur'ın ilk kabineaindc nuır olarak bu- içia clüili iatikru :r...-k mec:l»uriye. 
buz parçası üzerinde kaldığı blldlril- lunmuı, 1922 den 1926 ya kadar ziraat tiacle kalaoak olan Japonya, Wr taraf • 
melrtedir. · vekiletinl 1926 dan 1929 a kadar ma· 

tan iaflation'a da bat vunaut" japon 
arif vekiletini, k11& bir fuılldan IO~- ... DUll 15 ili 24 birinci kiaan aarfm. -

Yeni alman ekonomi 
bakanı işe başhyor 

radı U~3Z den 1935 e kadar tekrar sı· cla. • " içincle 270 mib' 
raat veklletinl deruhte ıtmiftir • lik ::;:d 08 

pa daha • ~ 
5 kanunu evvel 1935 de Bapeki- tır para p1Jata7• 

lcarıp bunlar• ihtıJ'an Ce . .. ı kontroluna meal milnuebetiyle Lebrun Hollanda 
•-=• .. istemektedirler. mıy Kartajen açıklanıu_n 'bi. laraliçeune bir tebrik telcrafı ıönder- Berlin 1 (A.A.) _ Gsırlnı bu,,Un 
--umeemı JsftçreDİD hu- . ·ıı. torpıdo muhn ın - mi tir ... " • 
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No: 93 
................................................................................... tanıyordu [1]. . . 
• • . . . Türk dili tetkikleri 

. . . . . . . ..,,. . . 
Menşei Arapçaya irca edilen Sey • 

han (arapça sihun, Grekçe Sarus) 
nehrinin adı da Eti metinlerinde 
Seha veya Siyanta olarak geçiyor [2]. 
Yine Arapça ile izah edilen Maraş 

(Mer'aş) adı ise Eticede geçen Mar
kası [3] veya Marasa [ 4] şehir adla· 
rına doğru izlenebiliyor. 

~ ............................................................................. .. Ankara: 

Yazan: Çeviren: 

Anadolu toponimisi 
ve FIRAT adı Şu birkaç misal, Anadolu topono

misinde stratigrafiyi Grek veya Arap 
tabakasında durduran usul ve zihni
yetin, tarihi hakikate ne kadar uymaz 
ve ne kadar çürük olduğunu göster· 
meğe kafidir. Garstang bu ciheti şu 
satırlarla tebarüz ettiriyor: .. Gelecek 
nesle geniş bir araştırma sahası mah
fuzdur. Bu araştxmıada bir~ok Eti 
vesikaları sırlarını bize bildirecek ve 
bir çok grek an'aneleri de geriye doğ
ru izlenip kendi asli menşelerine irca 
edilecektir [5) ". Buna göre grek 
dünyasını iftiharlandıran Makedon· 
yalı Alexandre adı, haddrzatında Mi
lattan 13 asır evvel Etiler zamanında 
Anadolu topraklarında yaşamış Vilu
sa kralı Alakşandu'nun adına raci [ 6]. 
ve Sinoplu büyük filozof Diyojen'le 
!sanın müritlerinden olup hıristiyan.. 
lığı teşkilatlandıran Tarsuslu Pavlos 
da zamanlarının yayılmış kültür dili 
olan grekçe ile dünyaya hitap etmiş 
Sinuva ve Tarsa Proto-Türk şehirle· 
rinin yurddaşları değiller mi? 

Öğle Neşriyatı 
12.30 Muhtelif plı 

neşriyatı - 12.50 Plak : Türk musikisi 
halk şarkıları - 13.lS - 13.30 Dahili ve b!' 
rici haberler. 
Akşam Neşriyatı 

18.30 Muhtelif pl 
neşriyatı - 19.00 Türk musikisi ve ha 
şarkıları (Haliik Recai ve arkadaşları) Yüzbaşı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 1 

Bas tabya ka11ısındaki romanyahlarla 
askerler kendiliklerinden altı 

saatlik bir mütareke yaptdar 

AnaClolu toponimisinde substratum 
19.30 Saat ayarı ve arabça ne!jriyat - 19.' 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikm lir: 
Rıza ve arkadaşları) - 20.lS Radyofonı g 11 
temsili: (Şehir Tiyatrosu artistleri tar 
fından) - 21.00 Ajans haberleri - 21.1 c'
Stüdyo salon orkestrası : 1 - Mozart Yil 
Don Juan 2 - Moretti: İl Est Charma~ ın: 
3 - Grieg: Suite, Peer Gynt 1) MorgeırJ 1 
timmung-2 2) Ases Tod- 3) Anitaras Tar. ıl 
4) İn der Halle des Bergkönige- S) Pe( §iı 
Gynts Meimkchr- 6) Solvcjgs Lied - 21 b4 
5S-22.00 Yarınki program ve İSTİKLAl h• 
MARŞI. 

.( Mekşufun altındaki tabaka ) 

Son teşrinin on beşinde muhasara· 
nm yarısı nihayet bulmuştu. Bu dev
renin karakteristikleri, ikinci devre· 
den tamamile farklıdır. Çünkü bi
rinci devrede tek tük piyade çarpış
malan olduğu halde, ikinci devrede, 
8 ilk kanunda Vid köprüsünde yapı
lan çarpışma müstesna olmak üzere, 
iki taraf da hareketsiz kalmışlardı. 

Bu iki devre arasında yapılan 

topçu bombardımanı da biribirin· 
den farklı olmuştur: Birincisinde 
§İddetli ve devamlı olduğu halde 
ikincisinde fasılalı ve hafifti. 

Birinci devrede benim iştirak et
tiğim hemen hiç bir hareket olma· 
dı. Bizim cenaha bir defa bile taar
ruz edilmedi; tabyamıza pek az 
gÜlle düştü. Taburum hiç bir muha
rebeye girmedi. 

lki defa, gece gidip gelmek ve 
yirmi dörder saat kalmak üzere, 
haf tabyaya gönderildik. 1Ik defa
sında (30 ilkteşrin) gerek baş tab
yanın, gerek kanlı tabyanın siperle
ri ile düşman arasında bir silih a
teşi taati ediliyordu. Fakat her iki 
taraf da kendilerini iyice muhafaza 
altına almış bulunduklarından bü
tün bu kurşunlar boşuna gidiyordu. 
İkinci defa ( 1 O sonteşrin) askerler 
kendiliklerinden düşmaıala altı sa· 
atlik bir mayna yapmışlardı. Bu a
rada bir romanya mülazımı ile u
zun uzun konuştum ve bir haylı ci
gara içtim. Bu maynanın zahirde 
sebebi, yapılan bir çarpı~ada ölen
lerin gömülmesi idi; fakat bu iş bir 
saat içinde olup bitmişti. Hakikatte 
ise romanyalılarm bu iki tabya ile 
ufak tefek çarpışmalardan artık 
bıkıb osanmaları maynanm uzatıl
masına sebeb olmuştu. 

Türklerin böyle bir maynadan kay· 
bedecekleri hiç bir şey yoktu. Fa· 
kat zanzı...1--... lü, ~,n:n ~ 

müsaade ettiği için şiddetli bir ihtar 
almııtı. 

Konuştuğum romanyab zabit, ba
na çoğu, Paristen gelme bir takım 
cinaslı, nükteli hikayeler anlatmış
tı. Beni Gören askerler de bu İfe 
giriıtiler; yaran yamalak türkçe 
ile ve el işaretleriyle yapılan bu gö
rüımeler görülecek bir şeydi. Biraz 
aonra birbirlerine peksimet, cigara 
gibi §eyler de ikram ettiler. Biraz 
sonra başka zabitler de bize Hti
hak etti. Çok geçmeden, Ana top· 
rağın Üzerine ince beyaz bir örtü 
örttüğü sofra Üzerinde gayet sa.kin 
konuşmalar ziyafetler oluyordu. 

Bir çok yerlerden kara gebe olan 
gök yüzüne bir çok gür kahkahalar 
yükseliyordu. Bütün bu kahkaha
lar, çok samimi olmakla beraber, 
benim kulaklarıma istihza dolu bir 
akisle çarpıyordu. Bütün sahne ga
yet garip, hele harbm esas kaidele
rine tamamiyle aykITı bir sahne idi. 

Bütün Plevne tabyaları içinde en 
zor, en tehlikeli, en dayanılmaz hiz -

=== 

met, baş tabyanm muhafazası idi. 
Bu sebeble son zamanlarda buranın 
muhafazasına memur olan iki tabur, 
yirmi dört saat nöbet tuttuktan son
ra başkalarile değiştirilmeğe bat· 
lanmııtı. Yaşayan hiç bir kinıse bu • 
rada bir günden fazla kalamaz, bu
radaki hayata tahammül edemezdi. 
Çünkü düşmanın ileri karakollan 
ile bizimkileri ancak bir yol genişli
ğinde bir mesafe biribirinden ayırı -
yor, her iki taraf da deliklere gir· 
mişlerdi ve iki tarafta da insan bat • 
farı, altı üstüne getirilmiş bir tarlada 
beliren kış otlarını andrrıyorlardı. 

Burasının muhafazasını yirmi dör
der saat nöbetle birinci fırkanın iki 
taburu yapıyordu. Bu husuata bir 
nöbet cedveli vücuda getirilmişti. 
Düşman hatlarına çok yakın ve 

düşman ateşine merhametsizce ma -
ruz olan bu mevzilerde nöbet değiı
tirme işi de, ancak, gecenin karanlı
ğında mümkün olabiliyordu. Yemek 
pişirmek, yıkanmak, çamaşır yıka· 
mak ve saire gibi hizmetler, gülle ve 
kurşun yağmuru yüzünden imkan
sızlaşmıştı. Buradaki askerler; pek· 
simetleri, mısır unundan yapılmıt 
ekmekleri ve erimi§ karla geçiniyor
lardı. Ortalıkta kar bulunmadığı za
man, su da bulunmuyor ve neferler, 
matralarında ne kadar su varsa o
nunla idareye mecbur oluyorlardı. 
Adil Paşanın fırkasına mensub yük
sek rütbeli zabitler de, gene, yirmi 
dörder saat nöbetle tabyanın ku
mandanlığını Üzerlerine alıyorlardı. 
Bu işi yapmak o kadar tehlikeli idi 
ki baş tabyanın kumandasını alma -
ğa giden her zabit, arkadaşlarile he
lallaşıyor > kendisini emanet etmek 
için Allihm inayetinden baıka hiç 
bir §ey bulamıyordu. 

Burada hemen her saat bir kaç 
i(urban verilCliği mUhak1'aktı. Yal· 
nız, yukarıda anlattığım tekilde ken
diliğinden yapıl.mı§ mütarekeler, 
bundan müstesna idi. Zaman ilerle· 
dikçe, bu türlü muhasaına tatilleri 
daha sıklaşıyordu. Bir aralık bu 
maynalar, her biri yarım saatten iki 
saate kadar devam etmek üzere 
günde üç, dört defa yapılıyor, bu 
müddet zarfında her iki taraf da nÖ• 

betçilerini değiştiriyorlardı. 

Son te§rınm ortalarına doğru, 
türklerle romanyalılar ara.amdaki 
ahbablık o derece ilerlemiıti ki ni· 
hayet, rus kumandanlan kanlı tabya 
karşısındaki rus krtalarile bura· 
daki Romanya kıtalarmı değiıtirmek 
lüzumunu duymu§lardL Bu değiştir • 
me, zannedersem, son teşrinin on se· 
kizinde vukua gelmiı, ondan aonra 
resmi ve gayrı resmi mütareke ve 
mayna yapdmamı§ idise de askerler, 
ne ileri karakollara, ne de siperlere 
fazla ate§ etmekten geri durmaıkta 
devam etmi§lerdi. 

(Sonu var) 

Pek yakın zamanlara kadar, Anado
lu toponimi ve onomastiğini sadece 
Grek veya Latin, bazen de Arap asılla
ra irca etmeği yeter saymak ve bunla
rı da orijinal şekil kabul etmek, garp 
aleminde hemen hemen §:ilşmaz bir ka
ide mahiyetine girmiş yegane usuldü. 
Böylece, mesela, Konya şehrinin adı 
Latince lconium ve ondan da Grekçe 
lkonion'a irca edilip, toponimi stratig
rafisi (tabaka ilmi) o suıbstratumda 

dururdu. Etimolojiyi daha ileriye var
dırmağa ltizum görülmezdi, çünkü 
Grek efsanesi Konya adını grekçe ola
rak ta Hilkata Jiadar çıkarıyordu. Bü
tün büyük Grek jeograflarında /1/ a
dı geçen I konion'un aslını, Grekler 
"Suret, şekil, imaj" anlamına gelen 
Grekçe ikon kelimesine bağlıyor ve 
lkonion'u da "imaj şehri" olarak ma
nalandırıyordu. Bu tefsirin sahibi o
lan altıncı asır Grek jeograflarından 

Stephanus Byzantinus'a göre, guya ef
sanevi Deukalion tufanından sonra, 
titan Prometheus Konyada topraktan 
cisimler, insan şekilleri ve imajlar 
(=ikon) yapmış ve bundan dolayı 
şehre lkonion adı verilmiş. Yine aynı 
ikon (= imaj) esasına dayanan başka 
bir hurafe de vardır. On ikinci asırda 
yaşamış Selanik başpiskoposu Eustat
hius, Dionysios Pariegetes'in jeogra
fik epopesini şerhederken lkonion a
dını şöyle izah ediyor. 'Grek mitolojik 
simalarından Perseus, lkonion havali
sinde yaşayan Likaonyalıları, gorgon 
Medusa'nın yardımiyle mağlup ettiği 

için, sonra kafasını kestiği bu kadının 
ikon'u (= imaj) Konya sikkelerinin 
üzerine hakkedildi. Buna göre, lkoni
on adı, kendine bakanı taşa döndüren 
bu ateş saçlı müthiş kafamn ikon'unş. 
izafeten verilmiş bir şehir adı oluyor. 

Asırlardan beri Konya adı bu gibi 
hurafelere oyuncak olduktan sonra, 
yeni tetkikler şu hakikati aydına çı
karmışlardır ki: bu ad Pline'de /i/ 
Conium, ve uki bir yol l)faret taşı üze-

rinde Konion olarak kaydedilmiş /3/, 
Frikya dilinde Kavania /4/ (Grekçe 
karşılığı Kaoania) şekline girmiş ve, 
daha geriye doğru izlenerek, Eti esası 
Kuvanna olan ve Grekçe ikıon'la hiç bir 
alakası bulunmıyan bir addır. 

Yine mesela lzmir adının Grekçe 
karşılığı Smyrna, " Etymologicum 
magnum" eserinde (721,34) Myrna 
şekline irca edilerek, "latif kokmak'' 
manasına gelen grekçe myrizo ve 
myron kelimelerine bağlanıyor. Baş
ka bir müellif ise /5/, "latif koku" 
esasını muhafaza ederek, Smyrna a
dını aromatik fakat acı mırrısafi 

(fransızca Myrrhe) nebatının Semi
tik esası olan mor veya murr (ibrani
ce mor = mırrısafi, mar = acı, arap
ça murr = hem mırrısafi nebatı = 
hem acı, Grekçe myrra = mırrısafi) 

kelimelerinden türetiyor. Halbuki ha· 
kikatta Smyrna, Greklerden önceki 
Anadolunun Ege mıntakasında kurul
muş ve Asyanik stoklarla meskun 
Samorna şehrinin adrdır /6/ Eti me
tinlerinde ise lşmirigga şeklinde bir 

Yazan: A. Dilaçar 

şehir adı da geçiyor /7 J. 
Toponimisi hurafeye kurban giden 

bir şehir adı da Trabzon'dur. Eski 
Grek metinlerinde (Strabon VII 331) 
Trapezus şeklinde geçen ve Grekçe 
higat manası "masa" olan bu ismin, 
şehrin amfiteatr biçiminde yapılmış 

bulunduğu ve masaya benzediği için 
o şehre verilmiş olduğu bütün grek 
diksiyonerlerinde tesadüf edilen bir 
izahtır /8/. Fakat son tetkiklerin ver
diği netice bu adı gene Eti metinle

rinde geçen Teburzia şehrinin adı ile 

idantifiye ediyor /9/. 
Bu üç ad gibi, şimdiye kadar Gre.k 

asıllara bağlanan daha bir çok Anado
lu yer adlarını dahi öz Proto-Türk 
Eti tabakasına kadar izlemenin im-

kam vardır. Fakat asıl mevzu um uz 
Fırat adı olduğundan, Grekçeye irca 
edilen yer adlarımızdan bazılarının 

Etice asıllarını izahsız olarak sırala

makla iktifa edelim /10/. 

Türlr-;" Grako _ T,Mf'l Eti 

Garbi Anadoluda bu hal böyle i
ken, Şarki Anadolu yer adlarında to
ponimik etimoloji tahrifi artık son 
haddine varmıştır. Çünkü orada bu 
adlar yalnız Grek ve Latincenin kalp 
prestijiyle çarpışmakla kalmayıp, kı
dem rekabetinde karşısında Asur -
Babil, İbrani, Arami, Suryani, Arap, 
Ermeni, Eski Fars ve Rehkeviceye 
göre yapılan bir takım tefsir ve halk 
etimolojileri bulur. Fakat Garbi ve 

Efez ı:,phesus Jipaşu (Pauly-Wissowa) 
Sinop Sinope Sinuva (Hrozny, Forrer, Garsta· 

ng, Delaporte v. s.) 
Ankara . Ancyra Ankuva (Delaporte, Cavaignac v. 

s.) 
Tarsus Tarson Tarsa Sayce (K. U. B. XX s, 26) 
Adana Adana Adaniya 
Malatya Melitene Maldiya (Asurcası Milid) Hrozny, 
Halep Chalybon, AleppoHalpa (ş) Forrer Garstang, Delapor-

te v. s. 

"Kızılırmak" tabiri de Greklerin Orta Anadoluda Proto - Türk Eti ya
Halys dediği ırmağa, ancak son za· zıtlarının getirdiği tarihl ve inkarı 
manlarda Türkler tarafından ..,eril- kabil olmıyan şehadet önünde Greko
miş bir isim aznnedilirdi. Halbuki latin alemin sahte esaslığının sarsılıp 
Etiler bu nehri "Maraşşantiya" şek-
linde adlandırdıkları gibi onu, bu- yıkıldığı gibi Şarki ve Cenubu - Şar-
günkü Anadolunun yaptığı ıgibi., nar ki Anadolu adlarında da yine Proto
DIR yani "Kırmızı nehir" olarak da Türk asıllı Sumer dili. İran ve Semi

tlk, hattn kadim Asur • Babil taba-

/ l / Xenephon. Anabasis 1 2, 19; Strabon 
XII, 568; Ptolcmee V 6, ıs; Pline V 95. 

/2/ Pline V 14S 
/3/ H. Calder "Journal of Hellenic Stu

dies" XXXI s. 161 
/4/ Aym eser 
/5/ J. Lewy "Die Semetischen Fremdwör

ter in Griechischen" s. 42 
/6/ Pauly-Wissowa : Realencyclopadie 

der classischen Altertumswissenschaft 2 
inci seri cilt 5 (1927) s. 732 

171 L. Delaporte. Textes Hittites. Voca· 
bulaire, 1933. s. 29 

/8/ S. Vutiras : Leksikon istorias ke ge
ografias, cilt 8 (1890) s. 1206 

/9/ L. A. Meyer and J. Garstang "Index 
of Hittite Names" 1923 s. 46 J. Garstang : 
The Hittie Empire, 1929 s. 40. 

/10/ Mehazlar: Yukardaki eserler ve : 
L. Delaporte: Les Hittites, 1936 
E. Forrer: Forschungen 1 1, 11 1, 1926 
H. Kiepert: Lehrbuch der alten Geogra

phie, 1878 
A. Götze: Kleinasien zur Hethitherzeit 

1924 
F. Bilabel: Geschichte Vorderasiens 1927 
F. Hommel : Ethnologie und Geographie 

des Alten Orients 1926 
"The Cambridge Ancient History" cilt 

I-III-1928 - 1931 
E. Cavaignac: Le Probleme Hittite 1936 
R. Meyer: Geschichte des Altertums 1931 

kasını dahi delip geçerek etimoloji 

Stratigrafisini en alt Proto • Türk 
temeline eriştirir. 

Bu esas bize kılavuz olarak, şimdi 
Fırat nehri adının etimolojisine ya-

naşahm. 

(Arkası var) 

/1/ B.Hrozny: Hethitische Keilschrift
texte aus Boghazköi 1919 s. 225 

H. Kiepert "Lehrbuch der alten Geogra
phie~. 89. 

L. Delaporte: Textes Hittites. Vocabu
laire, 1933, s. 68 

/2/ B. Hrozny, anılan eser • 
/3/ L. Delaporte, Garstang v.s.; E. Stur-

tevant and G. Bechtel: A. Hittite 
Chrestomathy. Vocabulary, 1935 
/4/, E. Cavaignac, anılan eser, s. 94 
/Si Garstang, anılan eser s. 184. 
/6/ Bizans Jeograflarmdan Stephanus 

Byzantius'a göre, Turova prensi Paris e 
Alexandre adı verilmişti. Bu zat Mısır ve 
Sayda'dan dönüşünde "Asur" kralı Mutu
lus'un (doğrusu Eti kralı Mutallis) misafi
ri oldu. Eti yazıtları bunların askeri ittifa
kından da bahseder. 

nıyordu. 

İstanbul: 
nı 

Öğle Neşriyatı • 12.30 Pli.kla türk mil' "
1 

sikisi - 12.50 Havadis - 13.0S Plakla türl d• 
musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak nc3rıya 
tı. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Plakla dad cı 
musikisi - 19.00 Çocuk esirgeme kurunı t 
namına konferans: Doktor İbrahim Zat l 
(Çocuklarda kızamuk hastalığı) - 19.3 
Eminönü halkevi göstcrit kolu tarafında 
bir temsil - 19.55 Borsa haberleri - 20.0I 
Mustafa ve arkadaşları tarafından türl 
musikisi ve halk şarkıları - 20.30 Hava ra 
poru - 20.33 Ömer Rıza tarafından arabç 
söylev - 20.4S Nezihe ve arkadaşları ta 
rafından türk musikisi ve halk şarkıları 
(saat ayarı) - 21.lS Bimen Şen ve arka 
daşları tarafından türk musikisi ve hal~ 
şarkıları - 21.50 ORKESTRA : Grieğ 
Peer Gynt, suite. 2 - Walteufel : Plui 
d'or, valse. 3 - Translateur: İntermezzo; 

t 

4 - Kalmann: Maritze - 22.45 Ajans ha 
berlcri - 23.00 Plakla sololar, opera ve o' 
perct parçaları - 23.20-23.30 Son haberle! 
ve ertessi günün programı. 

Avrupa: 

QJ:'.ıı;.l<A VE OPERETLER : 19.30 
Prag - 20.30 Roma - 21 Milano • 

ORKESTRA KONSERLER! VE SEN• 
FONIK KONSERLER : 12.3 Var§ova _. 
20 Bromünstcr - 21 Berlin - 21.15 Droit• 
vich - 21.30 Strasburg - 22.20 Kopinhaı 
- 22.4S Strasburg - 23.lS Tuluz. 

ODA MUSİKİSİ : 17 Berlin - 17.15 
Roma - l 9 .. 4S Brüksel. 

SOLO KONSERLERİ : lS London • 
Regional - 15.25 Hamburg - 16.4S Prd 
19.30 Paris P.T.T. - 20 Sottens - 20.20 
Bükreş - 20.SO Stokholm - 21 Varşova ...... 
21.lS Köniksberg. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 8.30 

Laypzig - 11.5 Prag - 12 Köniksbcrg ...... 
19.10 Kolonya , 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR ı 
12 Droitvich - 16 Frankfurt. 
HAFİF MÜZİK : 12 Brcslav, Frank· 

furt, Hamburg - 12.30 Budapeşte - 19.ır 
Frankfurt, Laypzig - 19.25 Breslav. 

HALK MUS1K1S1 : 21.45 Brüksel 
DANS MÜZİGİ : 22.20 Kolonya - 22. 

30 Brcslav - 23 Floranı;a, Katoviç, Ka~· 
1<orl;:-Mll8.riQ. vu .... - ..., 10 :rıua CJte'"" 
23.3S London - Regional - 23.55 Droitvidl. 

Göçmen işleri komisyonu 
Yurdumuza gelecek göçmenlerin 

yerleştirilmesinin yeni bir programa 
bağlanması ve serbest göçmen sureti· 
le gelecek milleddaşlarımızın teşvik 
edilmesi çarelerini araştırmak üzere 
sağlık bakanlığında teşkil olunan ko
misyon, ilgili bakanlıklar delegeleri· 
nin de iştirakiyle dün gene toplanmış 
ve s;ahşmalarma devam etmiştir. 

Yeni vatandaşlarımız 
Bakanlar heyeti hicret ve iltica su

retiyle Romanya ve Bulgaristandan 
yurdumuza gelen 2386 millettaşunızın 
tabiiyetimize alınmasını kabul etmiş
tir. 

Nafıa~cla ta}inler 
Tekirdağ vilayeti nafia müdürü Ad

li aynı ücret ve kadrosu ile Elazığ 
vilayeti nafia müdürlüğüne, Elazığ 
nafia müdürü üçüncü sınıf baş mühen 
disi Behçet nafia müfettişliğine tayin 
edilmişlerdir. 

malin kara ormanlarında vahşi hayvanlarla boğu
şan ve hep av etleriyle tagaddi eden başı bO§ bir 
takım barbar sürüleriydi. Üstünde yaşadıkları top
rak katı ve bereketsizdi. Teneffüs ettikleri hava 
aert ve merhametsizdi. Bu ıerait içinde yaşama e· 
nerjileri sair insanlara nisbeten yüz kat daha şid
detle bilendi, adeta yırtıcı mahlukatın kapıyı par· 
çalayıcı iştihası gibi korkunç bir kudret mahiyeti
ni aldı ve Avrupalı, tarihi faaliyetinin ilk merha
lesinde koca Roma medeniyetini vuhuş dişlerinin 
arasında çiynedi, yuttu. Ne yapsın ? Çünkü açtı. 

Çünkü, kara ormanlarda av azalmıştı; onların 

içinde yalnız ~yılarla kurdlar dola§ıyordu. Bunla
ra nisbeten Kayserlerin çürümüş ordulariyle bo
iuşmak daha kolaydı. 

·BİR SÜRGÜ N 
"- Evet ! Lakin, Sodome gibi ta§ kesilm.i§ 1 
Doktor Hikmet, karık bir sesle : 
"- NE! gezer ! dedi. Bu hala bir bakir orman

dır. Cengi! gibi bir şey. Engin, korkunç ... Ve içinde 
vuhuş, hilkatin ilk devirlerinde gibi birbirini par· 
çalayıp yutmakla meşguldür. Siz, son defa, onla. 
rı, yalnız denizlerin ötesinde renkli insan avına 
gider telakki etmekle çok müsamahalı davranm.ıı 
oldunuz. Onlar, şuracıkta, kendi aralarında da bo
ğazlaşmaktadırlar. Smıf sınıfa karşı, zümre züın
reye karşı, ferd ferde karşı öy~e amansız ve sinsi 
bir boğuşma ki; insanın tüylerini, her hangi bir 
klasik katliam sahnesinden yüz kat daha ziyade 
Ürpertir. Burada, her ev taarruz veya müdafaa 
halinde bir siper; her mahalle taarruz veya mü
dafaa halinde bir kaledir. (Sol koliyle uzakta bir 
semti İşaret ederek) orada modem katakoınblar; 
(ve sağ elini gene uzak bir semte doğru sallıya. 
rak) burada, zinciri kaldırılmış gettolar ... ve bun· 
larm ikisi ortasında Duchesse d'Urafnm evi ... ve o 
evde, bu dahili harbi sevk ve idare eden "Etat ma• 
jor" heyetinin sırmalar, tuğlar ve tüyler içinde ta
vus kuşları gibi kabararak. sallanarak dola~ 
azası. 

''Tarihte Barbar)arm Romayı istilası'' namı ve
rilen hadise, i§te, böyle coğrafi ve tabii bir zarure
tin neticesidir. Romalılar, bilirsiniz, Afrikanm ip
tidai kabileleriyle, Asyanrn bir takım geri millet
leriyle ve bakir Makedonyanm, tabiatin bağrından 
yeni fışkıran akva.miyle çarpı§mışlardır. Fakat, 
dikkat edin; Romalı müverrihler, bunların hiç bi
rine Barbar lakabını vermemiştir. Barbar, onların 
nazarında yalnız, Şimalden inenlerdi. Cermenlerdi, 
Franklardı, Gollardı, Vizigotlardı. Niçin ? çün
kü, yırtıcı mah!Uk tipine en yakın olan bunlardı. 

''Yıllar, asular geçti. Eski medeniyetlerin yumu
ıatrcı, tatlılaştırıcı, - bir kelimede - insanla§lırıcı 
dalgaları, birbiri ardı sıra bu katı ülkenin üstün
den geçti. Onu suladı. Ona türlü türlü f~yizler, 
bereketler getirdi. Ukin, Avrupalıyı, kazmız, al
tında daima o sert küherçileyi bulacaksınız. O hiç 
gözü doymayan, i§tihası dinmeyen yırtıcı mahlU
ku bulacaksınız. Bir §arklı için Avrupa, her §OY· 
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den evvel bir Art ve ilim diyarıdır. Fakat, burada, 
Art ve ilim cevheri itibariyle Avrupai değildir ...•• 
bu, tamamiyle Greko - Latindir. Gene bir §AJ"klıya 
Avrupalıdan bahsedildi mi, derhal onun ahlaki 
ve terbiyevi faziletlerini düşünür. Bu faziletlerde 
Avrupalmın kendi malı değildir. Tamam.iyle müs· 
teardır. Onlar, bütün bu hiısi unsurları nefret ettik• 
leri sami dinlerden almıılardır. Onun için, mesela, 
bir Nietzsche, merhamete, şefkate, insanseverliğe 

- ne bileyim ? - Bizim abli.ki fazilet telakki et
tiğimiz ıeylere - topyekWı yahudi icadı namını 

verirken ve bunların Avrupalıyı zaafa düşürdüğü
nü, çünkü, bu ahlakiyatın, köle ahlak:iyatı ol~uğu
nu söylerken yanılmıyor. Bir Avrupalı sıfatiyle 

hakikatin tam kendisini ifade ediyor .. Fakat, Cer
men filozofu. Avrupalı; bu yabancı tesirlerle soy
suzlaşacaık diye nafile te18.ta düşüyor. Avrupalı, 

hayat ile aanab, hayat ile ilmi, hayat ile ahlakı 

birbirinden &yınruıtır. Sanatı sanatki.rlaıra, ilmi a
limlere, ahlakı ahli.kiyatçılaTa bırakmış; realite 
sahasmda gene bildiğini; ırki seciyeMııin kendisi
ne emrettiğini yapıyor. Ve hala yırtıcı mahluk at.a

letini muhafaza ediyor ve yer yüzünde artık avla

nacak eti tatlı, zayıf hayvanatm &ayısı gittikçe 

azaldıiı için, - A frtkada, Okyanua adalarında, 

YAKUB KADRi 
Hindde, Çinde renkli insan avma çıkıyor. Arkada 
filozoflar yaza dursunlar; sanatkarlar yapa dur
sunlaır; alimler, düşüne dursunlar. Yeni icadların 
kendisine verdiği imkanlar sayesinde, Avrupaının 

koloni orduları taraf taraf fetihler ve katliamlar 
peşindedir." 

Pienot'nun bu sözled, dokt~r Hikmete uzvi bir 
tifa ve rahatlık vermiyordu. Fakat genç adam bu 
sözlerde ruhunun muvazenesini buluyor; kafası

nm içindeki düğümlerin birer birer çözüldüğünü 
hissediyordu. 

-XXIX-

Bu acı konuşmanın üstünden altı yedi hafta 
geçmişti. Doktor Pienot hastasının yeni bir 
krizi Üzerine, onu, zorla otelinden alıb kendi evi
ne götürüyordu. Kol kola, ağır adımlarla Sacre 
Coeur klisesinin önündeki taraçalar.dan geçiyor
lardı. Doktor Hikmet, birden bire durdu; bir eliy
le sedlerden birinin demir parmakhğma dayandı; 
öbür eliyle Pienot'yu kolundan kendine doğru çe
kerek : 

''- işte, sizin kara orman !.. dedi. 
Şehir; bu kı§ gününün boz renkli a.ydınhğı iç.in

de aiali ve kapkara. ta karııki ufuklara kadar uza. 

Doktor Pienot, hastasını, sıtma ateşinin tesiriy
le sa;yı~lıyor zannetti : 

''- Yürüyelim, dostum; hava serin ! dedi. 
Gerçi, Doktor Hikmet, bütün bu sözleri 39 de

rece bir ateş iç.inde söylüyordu. Fakat, her zaman 
olduğu gibi, dimağındaki açıklık bu ateş nisbetin. 
de artıyordu. Realiteden daha reel bir vizion için· 
deydi :. 

(Sonu var) 



••••••••••• • ='..................... HAT = 

1 HA y AT ve SIH ........................ ) 

~ ... Vi~l~;d~n yeni 
haberler 

S w • • • • l rin ehemiye • 
aglık ıçın vıtamın e 

t. çocukların 
•nı tabii biliyorsunuz. 
gıdalarında vitaminler bulunma~~
ca hasta olurlar, büyüyemezler. 'tu
Yilklcrin yedikleri yemekler1 .~ehvıtaa-.. t" u as -inin bulunmazsa türlu ur . 
lıklara tutulurlar. Vita~i~l~rın 1r: tidleri olduğunu ve her bırının a a 
b ld ~ nı ve aynı 

e harfleri sıraaile sayı ıgı 1 h . 1 d bazı arı-arfe bağlı vitamın er en d 
. yrıldığını a 

bın tekrar çe§ıdlere a d y-
elbette bir tarafta okumu§ veyaBn uB . • B• • 
tnuısunuzdur: A vitamını, ' ' 
'\' ' t •• 

ı amını v.s... . ni ol· 
Vitaminlerin ke§fı zaten y~a§ıla· 

duğu gibi ne oldukları da an r 
lnadığınd~n pek yakın yıllarad g~ ınl· 

Per esı a • 
Ceye kadar adeta esrar . t " 
tında kalmı§lardı. Yalnız hanbgı u~-
1.. 1 d kları, ayagı 
u gıdalarda bu un u . . b' de 

tec " b 1 .. re gösterılır, ır 
ru e ere go ' . ')erek mik· 

canlı oldukları tahmın edı ' 
robl 'b" "k ek bir sıcaklıkta, te· ar gı ı yu s d 0 • 
l f h "kmolunur u. e olduklarına u k 
hun irin anne südünden rıahr~m .• ~-

,,. .. d .. nün ısterı ı· 
lan çocuklara inek su. u .. lu ol· 
ze edilmeden içirilmesı luzuın 

1 duğu söylenilir, çocuk ol~~yan ı::~ 
da vitaminden mahrwn a mba )er 
için salata ve turp gibi çiy ae zel : 

, l bol yeme erı 
den ve yemiılerden bo 

•ağlık verilirdi. • vitaminler 
Amerikalı hekımler 

b t klarından, ora· 
ahsile çokça uğrat 1 h kim-

hın halkı da yemek tarzlarını ed'k 
d ~ sev ı · 

ler.inin sözlerine uy unnag~ dövr 
lerinden yemeklerin ba§ın a or 
d , ki rden çokça ye

enilen çiy yeme e ş· di 
b .. l çıkmıştır. un inek modası oy e l 

•adece Amerikada değil, ~e~ men;.: 
kett .. h t · i korumak ıstı yen e şo re ın . . .. .. emek 
lokanta müıterilerının onune, Y 
batında altlı üstlü sıra sıra tab~.k-
ıa d .. 1• • b" ı"ki üç arabayla tur· r ızı mıı ır, • "d . 
lü türlü ordövr, yani çe§id çeıı vıta-

30 bÜn getirir. 
Vitaminlerin ke§finden çıknırf o· 

lan bu çiy yemek modası ~o~ant~~Ü 
rın da pek iıine gelmııtı. Ç 

k· ınüıteri lahna turıuau yahud klta~e 
ır kabak aalataaı gibi çiy yeme er_ e 

- 1 I ... ·ken bifteği kızartmaga 
•ueıgu 0 

- · - "b" t bat rahat vakit kalacagı ~ı ı, . ur-
lata.lar _ daha vıtamınle· 

da ._.,_d_ öoce de - iıtah aç
malda metsul olduklarından onla• 
nn arkasmdan gelecek biftek kayıt 
gibi olsa da kusuruna pek bakılmaz. 

Ordövrler iıtah açtıktan bafka 
emek yiyene keyif ve neıe de ver
~ 'kleri için bu modanın devamı aağ-
1 kı b kımından daima arzu edilecek 

re ı a "fr "d k "d 
O

• d' yalnız 1 ata gı ere mı e-
ıey ır; , ·ı 

. . b mak &artı e .... 
ı· yı ozma :r 

ıt d baıka, vitaminlerin yalnız 
. Bun ~lerde bulunduğunu farz 

çıy yemk rve etlerle aebzeleri ve 
ederek on&e . b""-L"t'" "t • . . emekler• de, UIKIU un vı a 
pıpnıf y . b" tarafa bl1"akmamak 

u- minsiz dıye, ır · tedkiklerden an· 
d - yenı 

n lazım ol ugu . 1 · kinıyaca ter • 
V'taının erın 

laıılıyor. 1 • la§ılmağa baıla-
kibleri birer bırer an üzerinde bu· 

b · onların 
dığından erı . aten 5ıyrılıyor • 

erdesı z k lunan esrar P . aıninlerin aıca -
du. Bir taraftan vıt her akıl kabul 

d· lıkta telef olduklarını bazıları· 
d . w . d n hiç olmaz&& .. 1• ığ etme ıgın e d klarını &OY 1• 

ığ ıun sıcaklığa ~.a~~ ı derecede ıı· 
n yenler vardı. Yuk . t crübeler on

caklıkla yapılan yenı e 
lara hak verdiriyor. 
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.. zü sarardı. Beyninde 
. Knevbortun yu 

1 
imkanı var ını? 

oır ışık çaktı: Acab~ lemiş olduğu bir 
İhtiyarın vaktiyle soy Longval 
.. ld ' saınpson ' 

Boz fıatırına ge 1
• • bil ük am-

k d" d ~ bir pıyeste, y . 
en ı yaz ~gı d ken filmin çekilmesı-

casını temsıl e er . . ük amcası-
ni istemişti. Longva1_.ın bduy 

ınalUm u... • 
nın kLim oldu1~~ir de ben göreyim, de

- ongva ı 

di. aldılar. Ses seda 
Kapıyı boş yere ç 

yoktu. 
1
. 

1 
re J.,ongvalin 

Jak Kncvbort po ıs e · 
1
• gösterdi. 

enccresın 
yatak odasının P F kat demir par· 
Pencere aydınlıktı. / komiseri Layl 
ınaklıkları vardı. Po ıks aını kırdı. Fa· 

. atara c Pencereye bır taş 
kat gene ses çıkmadı. 

Knebvort : . h şuma gitmıyor, 
- Bu sessizlik hıç 0 

..tedi. · . ·1Ave cttı . . 
Polis amiri de 1 a . de hoşuma gıt· 
- Sizin kadar benı~ çmağa çatışı

ıniyor. Smit, pencereyı a 

nız, bakalun. 
- Açayım rnı ? 
- Evet, çabuk · penceresi kı-
Bir an sonra salonun ki kepenk bir 

M la A vitamini, aütte, tereya· 
• deaeve yumurta sarısında olduğu 
g~~. ~ayvanın karaciğerinde ve taze, 
gı ı ebzelerin bir çoğunda bulu-
kuru s k d b" 't min 120 dereceye a ar us· 
nan vı a d h r .. .. 130 dereceye kadar a ay ı-
butun, anıyor. O halde bu mevsimde 

~=h~:ı musakka halinde yemc~le 
.. unu yemek arasında vıta· 

onun turıu.. k · 
. bakımından fark yok deme tır. 

mın .. ı l 
Bizinı yoğurt kaynamıı .•~t .e ~a'?ı • 
d - h ide onda A vitamınının aıma 
ıgı a da bunun sıcaklığa da-

bulunmaaı 

yandığını gösterir. l 

T b . tte ondan biraz daha yayı • 
a ıa d "'k k d 

rnı olan B vitamininin e y~ ae e-
l klıkta kaybolmadıgını tec· 

rece aıca . O . "n havuç 
"'b ler göaterıyor. nun ıçı ' . 
r~:eği severseniz, onu m~t,1a~3: çıy 
Y • mecbur degılaınız. 
olarak ye~~ge ılan tecrübelerde 

C vitamını yap 'b. .. .. 
1 kt n müteessir olur gı ı goru· 

sıcak ı ad 1· ndaki 110 dereceye .. rsa a ımo . 
nuyo d ndığını göaterıyor. Zaten 
~adar kaya ttıktan sonra yemekle-
)ımonu ayna - .. 

k • det olmadıgına gore ••. 
re sıkma a l 

öteki vitaminlerden ve on arın a • 

d •k duygusunu uyandıran, 
rasın a, a,.. • 
. 1 n kısır kalmamasını temın 
ınpnarı . . .. d 

d E vitaminının yuksek derece e 
e enkl - dayanıp dayanmadıkla· 
sıca ıga k 

dan şimdilik bir haber yo tur. 
rın .. - · d kça aşk 
F kat insanın yuregı yan ı . 

a ·· bu vıta· duygusunun artmaaına gore 
minin fazla SJcakhkla k~~bolmıya• 

- & "unıliden illanılabılır. 
cagına,.. 

Zaten eski atalaı•111uzın pitmiı. ye· 

ki 
.. -~ etıtikt.n aonra da, pılav 

me erı ıc,,... . ukl a ır· 
... ken pirincın kah arını y 

pışırır hud sebzeden mahrum 
madıkça, ya . . . l'k hastalık· 
almadıkça, vıtamınsız ı . 

k t tuldukları hakkında tarıhte 
larına u G A 
bir haber yoktur. . . -

Keymakamlar arasında 
İ Bakanlık tarafından hazırlanan 

ka ç akamlara aid tayin karam:un.e· 
si ~ksek tasdike iktiran. etınışt~r. 
Yerleri değiştirilen ve yemden tayın 
edilen kaymakamlarımm yazıyo;uz.: 

Terme kaymakamlığına Bıngol 
kaymakamı BB. Necati, Egil kayma· 
kamlığına Islihiye kaymakamı ~a
h"b Feke kaymakamlığına Vakfı e· 

b~ • kavnıakamı Zeki, Nazımiye kay· 
ır J--- • • k ymakamı Ne 
akamlığına Behısnı a • 

"?b Şarkikaraağaç kaymakamlığına 
~a~a kaymakamı Bedii, Blinyan .kayk. 

1• h"yesi dıre • makamlığına De ıce na ı ğ 

Kı: Su"rmene kaymakamlı ı· t"ril cızım o • · · et memuru na Trabzon vilayetı maıy 1 
S . d Ezine kaymakamlığına Kırk ~r
:.ı ~ilayeti maiyet memuru Tevfık, 

~.1 ·ce kaymakamlığına Kema~ kay· 
~=~amı Vasfi, Çiçekdağ ka~kam· 

~ Gilriln kaymakamı Fahrı. Vak-
Jıgına K 1 h'sar 
fıkebir kaymakam~ığına uyu. u ı 
kaymakamı HUseyın, Sarayköy kay
~akamlığına İç Bakanlık mahalli i· 
dareler köycülük şubesi ı:fi Meh: 
med Ali, Pazar kaymakaml~gına es~ı 
Cihanbeyli kaymakamı Rasım tayın 

edilmişlerdir. 

Ankara tahsilat direktörii 

Ankara tahsilat direkt?rü ~: ~~~y
yed İzmir tahsilat dıdr~1kt?rl~gune naklen ve terfian tayin e ı mıştır. 

• kl içeriden kapalı idi. Po-
demır çubu a 

lis memuru : iremeyiz. Üst kat pen
- Buradan g. . tecrilbe edelim, de-

l "nden bırını ·1 
cere erı . rkadaşının yardımı ı e 
di. ve ~ır a delin ınayrnunla kar.şı
- Vaktıyle A Ü t kat pencerelerın
laşmış olduğu - 9 •apıttl· Bir ıani
den bırinin kenar~na l~ti. Bir başka po
ye içinde odaya ~ı~ atıp onu da içeri 
Iis ınernurun~ etını uz mitti l<i evin ka
aldı. Bir dakı~.a ~~:ede içeri girmiş
pısı açılarak ote ı 
}erdi. 

,Memur : d kimııeler 
- Zannıma kahraa ev e 

yok dedL . 
Komiser emir verdı : 

- Bir lamba yakını~. r tavanda di· 
ı.aınba yanınca komııe. ' kara a 

ği asılı duran çenğel ıle ma y 
re k 1 rı ,.atıldı : . 
baktı, at a ;s •• düğb bızınet 

- Bu ne bu? Bunun goı 

ne olabilir ? 
J ak Knebvort bağırdı : . 

ltte Brikıanın rovelverı... . k 
- . , d"kkat bile etmıyere 
Komıser ona ı 

makaraya bakıyordu. • . e bu· 
- Etrafı arayınız. Belkı bır ! y Dl· 

B Utün dolabları ,ılçınız. 
lursunuz. 

n " vrupa. L ozu 

1 

1 
Yazan: il. Lechenperg -29- Çeviren: Kerim Bük.ey 

futbol üç yüz altmı§ ayak uzunluğunda ve yüz 
altmış ayak genişliğinde bir mü:;tatil Üstünde oy
nanır. Futbolda olduğu gibi her iki tarafta kale
ler (Goals) vardır : Yirmi ayaktan fazla bir yük
seklikte iki kale direği. Bu iki direk arasında on 
sekiz ayak altı pusluk bir mesafe olup yerden on 

ayak yüksekliğinde ufki bir lata. Bu iki direği bir
bir.ine bağlar. Geni§ dılılardan her birinden otu
zar ayaklık bir mesafede sahanın bir yanından ö
bür yanına (Şu halde geniş dılılara amud) iki ka
le hattı var ( out hattı). Geriye kalan yüz yarda
lık aaha, araları beşer yardalrk, yirmi hat ile dai
ma geni§ dılılara amud ayrılmıı. Oyle kı butün sa· 
ha beheri beı yarda geni§liğinde ve yüz altını§ ka
dem (sahanın bütün boyu) uzunluğunda parçalara 

" ayrılmı§ görünüyor. 
Bu aahada iki takım oyuncu kar§ı kar§ıya geli

yor. Bizim futboldaki muhacim hattına tekabül 
eden sırada Amerikada yedi oyuncu vardır : End, 
Tackle, Guard, Center, Guard, TackL, End. 

Centerin arkasında Guard tcrback durur. Bu
nun da. her iki yanında ve gerisinde iki haf bek bu
lunur. Ve nihayet Centerin ve Guart rlackm tam 
arkasında ve ötekilere nazaran biraz daha geride 
Fullback vardır. Bu tabii klasik olan duru§ §ekli
dir. Bugün her takımın kendisine gör~ bir sistemi, 
kendisine göre bir yer alı§ §Ckli vardır. Hafbeklcr 
ekseriyetle Guarterbackın yanındadır. Takım hü
cuma geçerae fulback de Guarterbackın yanına gi
der. Şu var ki bu yedi kitinin oyuna, söylediğimiz 
tekilde ba§lamaaı zaruridir. 

Oyun dört defa birer çeyrek aaat sürer. Her 
çeyrekten sonra kaleler değittirilir. Tabii filen oy
nanan oyun saati heaab edildiği ve çeyrekler ara· 
r.ındaki her türlü ten~ffüıoler (Time out) ]ar bun
lardan tarh edildiği içİft... her oyun umwniyetle iki 
veya iki buçuk saat kadar devam eder. 

Her takımın hedefi topu müınkün mertebe çok 
kere mukabil taknn kale hattmm ardına koyabil
mesi ve yahud kendi kale çizgilerinin ardına topu 
mukabil ta.kınım koyınasma mani olmağa çalı§· 

maaıdır. 
Her (Touchdown) topun çizgi gerisinde yere 

korunası altı puvan sayılır. Buna muvaffak olabi· 
len taknn (tıpkı ragbide olduğu gibi) topu Pha· 
nın orta$1ndan mukabil tarafın kale direkleri ara· 

sındaki yan latanm ü stünden geçirm ği t criibe 
eder. e buna " rynfor point0 d ler. Bu puvan 
kapma tec:riibeM muvaffak oldu ınu bir puvan da· 
ha ka.zand.D". Ş.yed top oyun eanasında sahanın 
ortaamda ayak VUTU§ ile mukabil taraf kalesi Üs
tünden ataraa ÜÇ puvan aayılır. 

Fakat bu nadiren vaki olur. Geriye bir de, keza 
çok az vaki olan "Touck back" veya "Safety by 
opponents'' kalır. Bu da §Öyle olur : Eier bir taknn 
kendi kalesi civarına aıkı,ıınlır ve ilk hamleler.in 
haamı tarafın bir "Touck down" yapmaamdan çe
kinilirae topu kapıp kendi kale hattının arkasına 
koyabilir. Eskiden böyle bir vaziyet hadis oldu 
mu top ''Out'' oldu denir ve i§İn içinden çıkılırdı. 

Fakat böyle bir hareket "Touck backm" aui ia
timal edilmesine ve divar çekilmesine sebeb verdi
ti için yeni bir kaide ortaya kanulmu§ ve bu gibi 
kendik~ndine "Touch down'' yapılan her seferde 
mukabil tarafa iki puvan verilmesine karar veril-

miıtir. 
Oyun §Öyle devam eder : 
iki taraf aahanm ortaamda söylediğimiz tekilde 

yer alır. Her iki mukabil hücwn hattının (ki .bu 
hatta biz hücum hattı diyelim) araaında ancak , . 
bir kaç aantimetre vardır. Topun hangı taTafın a· 
lacağı kura ile belli olur. Topu Center alır ve ba-

Diinya şampiyonu 0'1\lallony 
Ncwyorh Madisorı Sgıuıre G<ırclen'dc ]im 
f.,,ondos'la giire§irlre11. Bacağın biri nerdeyse 
kırılaClık. Giireşçi sancıdan ava.z avaz bağıri-

')'or;. Faktıt bunun lıepsi resimde görülenin 
yarısı kadar tehlikeli değil! 

cnklan arasında Guarterl>acke atar. Guarte.rback 
topu ya kendi tutar ve yahud geri veya ileri ko
tabildiği gibi kendi oyuncularından birisine de ata· 
bilir. Ancak Guarterbackın vazifesi topu mümkün 
mertebe ileriye, hasım kalesine doğru gitmeaini te
min e tmektir. Yani dört defada ~an en yarcla 
uzaklığa. götürmek lazım.dır. Muvafbk olamazsa 
multabil taraf topu alıyt oyu.il& hatlar. Bütün takı
mm hedefi, tabiatiyle, Guarterbacke bu ıiıi yapa· 
bilmesi için yardım etmektir. Yani bunun ve ya
hud topu kendileinden her kimde iae onun yolu
nu açmaktır. 

Bütün mukabil tarafm hedefi de bu ite mani 
olmaktır. Mukabil tarafm hedefi, fU halde elinde 
topu olan her hunu ve icabında bütün haaımlan 
mümkün olabileceği kadar çabuk ve hep biredn 
yere devirmek, yere düıürmektir. Topu elinde tu
tan adam topu yere dütürürse top "ölü'' aayılır. 0-
tekileri yere yuvarlamakla da bunlarm topu elin· 
de tulan adama yardım edememeleri temin olu

nur. Topu alan tarnfda, bi\mukabe\e nt'tt tat'af· 
dakileri yere düşürmeğe çabalar. Kendl ta.rafla· 
rmdaki topu taşıyan adamm karııamda kimaenin 
kalmamasına ve kolayca Öne doğru ko1&bilme.ine 

çalııır. 

Büyük tehlike 
"Şu halde," diye huli.aa e<liyorum, ''MU itibe· 

riyle Amerikan futbolunda ataiı yukarı bütün o
yuncular yerlerde yuvarlanıyorlar dmnek... ?" 

En me§hur üniveraitelerden biri.inde bulunuyo· 

ruz. Bulunuyoruz declimae, kartımdaki adamla, A

ınerikada futbol takmımm Coac.h denilen ~ . 
le oturuyoruz. Bir odanın içindeyiz ve kartımdaki 

adam cahil bir Avrupalıya Amerikan futbolunun 

esrarını faş ediyor. Bir §Artla. bmi &Öylenmiyecek. 

Doğrusu, atağıdaki aöylediklerine nazaran, bu 

tartın ko§ulmaaına aklım pek yatmıyor değil. 

"Evet" diyor "çözülmÜ§ bir yumak gibi. Kafa 

göz yarılmaaı tabii hallerden aayılır'' 

''Peki bu futbolun esasında mı var ?" 

(Sonu var) 

varlara vurunuz. Buralarda Tüdorlar 
zamanından kalma böyle eski evlerde 
gizli kapılar vardır. , 
Araştırmalar bir netice vermeyince 

komiser, tasalı bir hal ile, çengelli ma· 
karanın önüne geldi. Polislerden biri 
içeri girerek garajı bulduğunu söy· 
ledi. 

Hepsi birden, garajı bırakarak, çabu
cak eve döndüler. Çengelli makara bir 
nıknatıs gibi gene onları kendine çek· 
ti. 

Longval mefrurane : 
- Buda benim icadımdır, dedi. 
Mişel Briksan başını çevirdi, ve mah 

zenin öte başına baktı. Orada gördüğü 
manzara bütün kanını batına sıçrattı. 

Bu manzarayı sinirlerinin fazla gerili· 
şinden ileri gelme bir galta görüş, bir 
hayalet sandı. 

Polis komiseri, birdenbire yere çö
meldi, seccadeyi çekti, altından kapak 
göründü. Kapağı kaldırıp delikten içe· 
ri bakan komiserin yüzü spsarı kesil
di: 

- Çok geç kaldık. Yazık, çok geç 
kaldık! ... 

Adcl ! 
Evet, Adet, toz toprak içinde, fakat 

iyice görünüyordu . 

Bu, up uzun bir bina idi. Fakat kapı· 
ıı açılınca içinde herkesin bildiği, mo· 
dası geçmiş, eski otomobil bulundu. 
Otomobilin arka tarafındaki sağ· 
lam divar bir başka parçayı da gizle
mek lazımdı. Zira dıtarısı ile içerisi a
rasındaki mesafe farkı büyüktü. 

XLI - Kımıldarsanız sizi öldürürüm, di
ye bağırdı. 

Jale Knebvort aradakı bölmeye vu
rarak : 

- Tuğla değil, tahta dedi. 
Bir köşede bir zincir sallanıyordu. 

Bu zincirin hiç hır vazifesi olmadığı 
sanılırdı. Fakat iyi bir tetkik netice
sinde bu zincirin, kabaca boyanmış O· 

lan tarafı tavana girdiği görülüyordu. 
Zincire asılınca aradaki bölme hemen 
ikiye ayrıldı. lç tarafta üzerine bir ör
tü konmuş bir başka otomobil görün· 
dü. 

Knebvort örtüyü çekti : 
-Tamam, o araba 1... 
Komiser sordu : 
- Hangi araba ? 
- Kafakeıenin kullandığı araba. 

Briksan, kafa keseni tevkif etmek iste· 
diği zaman herif içinde idi. ;eriksanda 
evin bir tarafında olmak lbıındır. Şa· 
yed kafakesenin eline düşmüş ise Al· 
Iah Y.ardımcıBI olsun 1 

Ölüm 
Korkudan yarı çıldırmış bir adamın 

bağırdıgın işitmek zevksiz bir şeydir. 
Briksanın sinirleri çok kuvvetlı ol
makla beraber nefsine hükmedebilmek 
için tırnaklarını kelepçeli ellerine ba
tırmağa mecbur oldu. 

- Longval, dedi. Size haber vere
yim ki ... Size haber vereyim ki Long
val, bu işi yapacak olursanız dünyanın 
lanetini ebediyete kadar üzerinize cel
bcderınniz 1 

İhtiyar, sakin bir tebessümle ikinci 
esirine dönüp baktı, fakat hiç cevab 
vermedi: Kolları arasındaki yarı bay
ğın koca adamı, bir çocukmuşçasına ko 
}aylıkla kaldırarak yüzü koyun sahan
lığa yerlettirdi. Hiç acele etmiyordu. 
Briksan, onun bu sakin hallerine baka
rak, duymakta olduğu canavarca zevki 
anladı. Longval, makinenin etrafında 
bir devir yapıp başın geçtiği deliğin 
üst kısmını kaldırdı. Bir tıkırdı işitil· 
di ve bu kısım olduğu yerden :kalktı. 

Evet, bu h~yalet değil, bizzat Adel'
di. Briksan butün kuvvetini toplıyarak 
önce diz üstU ve sonra ayak ü•tu kalk· 
tı. 

Longval sesi işitmif, geriye dönmüt· 
tü. 

Sevimli bir tavırla: 
- Aman bayancığım, ne güzel te· 

sadüf ı dedi. her zaman, meıleğimin 
en büyük muvaffakiyetinin, rahmetli 
Şart Hanrininki gibi, bir kıraliçenin e· 
lime düf1Deıi aaye•inde tahakkuk ede
ceğini dütilnınilttüm. Hakikaten gü· 
zel tesadüfi 

Longval, üzerine çevrilmlt olan ro· 
velver tehlikesini hiçe ıayarak yavaı 
yava9, yüzü nete içinde, beyu ve u· 
zun elleri sanki değerli bir maaifiri 
karşılamak için ileri doğru uzatılmış, 
Adelin üzerine yürüyordu. 

B riksan, boğuk bir ıcale bağırdı: 
- Ateş ediniz 1 allah rızaaı için a

teş ediniz. 
Adet, bir an tereddüd etti ve ıonra 

Remografide bir unsur: 
mesken 

Franaız teknik dergilerinden bi· 
rinde bir yazı, nüfus ve mesken me • 
aelelerini biribirinc §Öyle ynklaıtırı• 
yor: "Memleketimizde doğum fela • 
ketli bir §Ckilde azalıyor. Yapılan 
hesablara göre, ıayed doğwn son 
senelerdeki nisbeti muhafaza ede· 
rek azalmakta devam edecek oluna 
1985 de 550.000 ölüıne kar§ı 125.000 
doğum vuku bulacak ve Frıınsa böy
lece bir ihtiyarlar yurdu olacaktır. 

1860 .da 20 ila 60 yaılarmda 10 
ki§iye mukabil dört ihtiyarımız var • 
dı. Genç aileler dünyaya çocuk ge
tirmemekte inad edecek olurlarsa, 
1940 da on kişide altıamm ve 1970 
de sekizinin birer ihtiyar olduğunu 
göreceğiz. 

"Bu müdhiı içtimai haatalığm ti • 
faıı tenasül bereketini temin edecek 
ıartlarm tesiaindedir: Büyük tehir• 
}erdeki apartmanlarda, tavan arala
rmda veya kenar mahallelerinde ço
cuk büyütülebilir mi? Franaada nü • 
fus keaafetinin aynı nisbette muha • 
faza edilebilmesi iç.in her ailenin üç 
çocuğu bulunmaaı §Arttır. Bunun ma.· 
niaı, muvazenenin, çocuksuz bir aile 
karıraında en az altı çocuklu bir ilile 
ile temin edilebileceğidir, Çok c:o
cuklu aileleri geliniz de apartanan • 
farda barındınnız! 

''Doğumwı azalııı meselesi mes
ken meselesile münasebettar olarak 
henüz -ciddi aurıette tedkik edilmit 
değildir. Fakat bu huauata bir anket 
yapılaaydı bahçeli aile yuuaaı' nın 
doğum lehinde ne mühim bir amil o
lacaiı kolayca meydana ç.ıkardı. 

"Aileleri meskenlendirme itinde 
batka memleketlerde ne kadar ko· 
layhklar tahakkuk ettirilmiş olduğu
nu anlatacak değiliz. Yalnız hatırla• 
talım ki ikamet iç:n ev yaptırmak is
tiyen evaiz ailelere bazı bankalar 
lüzumlu aennayenin % 70 ini ver
mektedirler.,, 

Bu aatırları okurken hep Ankara
yı dütündüm. Şehirler doğum niabe
tinin eaaaen düıük olduğu yerlerdir. 
Ankarada iae gençlerin evleneme. 
diklerini, evlilerin ailelerini gelirle• 
medi.lderini biliyoruz. 

Bu yazıyı ve bu misali kartı kartı· 
, ... ko~unca. nü(us da.viu.ı Ü ım ken 
davi.aı araamdaki yakınlık büsbütün 
tebarüz etmiyor mu? Profesör Vag• 
ner'in teklifleri bu bakımdan da dik
kate layıktır. - N. Baydar 

lnzıbat kuv,•ctlcrinc aid miiştc· 
rek ,·azif elcriıı la)iııi 

nizamnamcı;i 
Dün jandarma genel komutanlığın· 

da komutan general Nacinin reisliğin· 
de bir komisyon toplanm11tır .. Komis· 
yona iç bakanlıktan viHiyetler idaresi, 
emniyet i§leri ve hukuk müşavirliği, 

ile rnillt müdafaa bakanlığından, ge· 
nel kurmay başkanlığından adliye ba
kanlığından, qrman koruma ve giım
rilk muhafaza komutanlıklarından bi· 
rer delege ittirak etmiştir. Komisyon 
emniyet ve teşkilat vazifeleri kanunu 
mucibince hazırlanan inzibat kuvvet
lerine dair müşterek vazifelerin tayi
nine dair nizamname projesinin muza· 
keresine batlamıştır. Projenin komis
yonda müzakeresi en kısa bir zaman· 
da bitirilecek ve proje tetkik edilmek 
üzere devlet turasına verilecektir. 

tetiği çekti. İçine toprak dolmuş olan 
küçük tabanca ateş almamıştı. 

Adet kaçmak için geriye döndü, fa· 
kat ihtiyarın kolları çoktan kızcagıza 
ıarılmıştı. Longval, bir eli ile Adelin 
başını göğsüne doğru çekti. 

- Bakın ne iyi olacak: bizim dul 
kadm, dul erkek olacak ve siz de onun 
ilk karısı olacaksınız. 

Adel şimdi, Longvalin kolları ara· 
sında gevşek, bütün mukavemetini 
kaybetmiş, bir paçavra gibi idi Acaib 
bir hareketsizliğe düşmiıştlı: aklı ba
~ıında idi ise de ne kımıldayabiliyor, 
ne de konu§&biliyordu. Briksan, elle· 
rini kurtarmak için boş yere uğraşır· 
ken Adclin bayılması için- içinden dua 
ediyordu: her ne olursa olsun, hiç 

olmazsa başına gelecek olan felaketin 

dehşetine şahid olmamış olurdu. 

İhtiyar, kafasını kaşıyarak mırıl· 

dandı: 

- llkin hanginizi alayım? bayanın 

ıize yol göıtermeai muvafık olursa 
da ... Sonra, sahanlığa bağlamış oldu· 

tu Sir Gregorinin hareketsiz duran 

vücuduna baktı ve başın geçtiği deli· 

ğin üıt kjlpagını indirdi. Eli, bıçağı 
harekete getiren kola gitti. Sonra, ge· 

ne durdu: hasta beyninde mühim bir 

meseleyi halle uğrattığı belli idi. Ma

kinenin kayı,ıarını çözüp 'Gregoriyi 

yere yuvarlayarak: 

(Sonu var) 



J\danada başanlacok işle r, 

Vilöyetle belediye birlik kurarak 
şehrin ihtiyaçlar1nı_ karşıhyacak 

Moaern halkevi 

Hastahane, otel 
ve meklebler 
yapılacakflr 

'.Adana, (Hususi Mubab' imizden) 
- Bu seneki vilayet büdcesi 1.003.493 
lira olarak tesbit edilmiştir. Vilayet 
büdcesi 934 senesinde 739.610, 935 de 

~ 775.100, 936 da 951.442, 937 de 950.988 
lira idi. Bu itibarla bu seneki büdce· 

• deki fazlalrk bariz bir şekilde göze 
çarpıiıaktadır. 

Bu sene başarılacak işler arasında 
§unlar vardır : . 

binasının inşaatına başlanıyor 

Geçen sene ayrılan tahsisata ılave H "k ·· t k "' Ul 
edilerek modern bir Halkevi binası- u ume onagmın us parkından görünşü 
nın inşasına başlanmak üzeredir. Bu 1 Bu lokanta memur, subay ve spor-ı 

Bir aile 
faciası , 

Balıkesir, (Hususi) - Altı eyHH 
mahallesinde oturan Ab,medin, Ka
zun adında bir damadı vardır. Kazım, 

bir müddet evvel karısını boşamak 
için mahkemeye müracaat etmiştir. 

Hadise ak-şaını Ahmed, damadını e· 
vin.e çağırmış ve kendisine bu işten 
vaz geçmesini söylemiştir. Damadla 
kayınpeder arasındaki münakaşa bi
raz sonra büyümüş, Kazım tabanca
sını çekerek kayınpederinin üzerine 
hücum etmiş ve adamcağızı alnından 
yaralamıştır. Gürültüye yetişenler 
daha büyük bir facianın önüne geç
mişlerdir. 

Adananın bir yılltk 

ekonomisi 
Adana, (Hususi) - Ticaret odası

nın istatistiklerine göre 937 senesin. 
de idhalatımığ 6.456.174 lira, ihraca
tım1z 11.263.849 liradır. Şehrimizin 

bir seneli~ ihracat fazlası 6 milyon li
radır. 

Sivasta enstitü 
Sivas, (Hususi) - Şehrimizde bü

yük bir ktz enstitüsü binası yapılma
sı kararlaşmıştır. 

binanın 800 kişilik bir konferans sa. cula~~ y~z?e elli tenzilatla yemek ve- ı r-
lonu, merasimler için ayrıca büyük recegı gıbı evlere de tenzilatlı ve u.. t"'.'!;: ~!l!.·~~~·~:::'..;;_..".'.' •. -.----t~~~~~!!"r"""~~~~~~~,......,...------
bir gazinosu, büyük bir kütüphanesi ~uz yemek verecektir. Bu binanın ~Z.i\;;;;.~;· ·· 
bulunacaktır. Ayrıca Halk Partisi ve ust kısmı spor bölgesiyle, ziraat oda- ~{i~~,':!·~·il.· ~....__,..._ ,., __ ,.;.;,..a 

H~lkevi büroları için kafi mikdarda sma tahsis olunacaktır. Bu~da~ başka -~1t~f ~· 
daıreler bulunacaktır. • zaten mevcud olan on sekız hın lira- ,!.;\,:~ 

Bu yxl büdcesine hususi muhasebe lık tahsisatla bu sene şehir stadyomu- ~~{t '.. 
ile belediye arasındaki birlik için de nun tanzim ve ikmal işi başarılacak. ı-~::'.f·ı~~i/'.~~; ~;.:,~., ~~!~~~~~~~---,... 
t ahsisat ayrılmıştır. Bu birlik her trr. ~;~'~.!;. ~'I. · !.-· ., ~ .... 
yıl vilayet ve belediyenin koyacağı ...... ıiıiiii..,..· :·;..-' ;..iıiıi:: lıi•,·,.. ~ .. ;r,.f .. • .;.' ~ .... : ····'••---------_;:_..:,=.~=..:. __ J 
25 bin liralık bir sermaye ile tesis o- Balı kesı· r 
Junacak ve 8 sene devam edecektir. 
Birliğin tesisi için belediye ile vila-
yet arasında tam bir anlaşma elde e~ 1 
di1mişth. Birlik teessüs eder etmez, ağaç anıyor 
ilk iş olarak otobüs meselesini halle-
decektir. Birliğin yapacağı diğer iş
ler şunlardxr : 

Bürüce yaylasında güzel, modern 
bir yayla oteli, Karataşta plaj, gazi
no, otel ve diğer lüzumlu tesisat. A. 
danada bir memleket hastahanesi. 
Sıhhi ve bahçeli evler. Bu son iş için 
Emlak Ban.kasının iştiraki de temin 
edilecektir. Bu evler arzu edenlere 
çok müsaid ödeme şartlan ile veri· 
leeektir. 

Birliğin faaliyet programma koy
duğu bu yeni hastahane yapıldıktan 
sonra bugünkU hastahane sanat mek
tebine tahsis edilecektir. 

Bu iş gerçekleştirildiği zaman, 
bilhassa çiftçi ve makine memleketi 
olan Adananın diğer büyük bir ihti. 
yacı daha karşılanmış olacaktır. Ge
çen sene bir çok tesisatt ikmal edi
len yeni koşu yerinde bir hayvan ser
gisi ve bir de poligon yapılacaktır. 

Şehir içinde on beş bin lira değe
r inde bir ilk mekteb binası yapılacak 
ve bundan sonra her yıl asgari bir, iki 

Balıkesir, (Hususi) - Şehrimizin 
ve köylerimizin ağaçlandırılmas1 için 
büyük bir program hazırlanmıştır. 
Yapılacak bir seferberlik sayesinde 
vilayetin çıplak kalmış topraklan mey 
vah ve meyvasız ağaçlarla kısa bir 
zamanda örtülecektir. 

İlk iş olarak ağaç yetiştirme ve a
ğaç koruma usullerini göstermek ve 
öğretmek için şehrimizde bir kurs a
çılacaktır. Bu kursta köylüler pratik 
malfunat edineceklerdir. 

Vali, kaymakam. nahiye müdürü 
ve muhtarlara bir ta.mim göndermiş
tir. Bu tamimde ağacın muhtelif ba
kımlardan kıymeti tebarüz ettiril
mekte ve bu seferberliğin ehemiyeti 
anlatdmaktadır. 

Müze bekçisi 
riasd boğuldu ? 

İzmir, (Hususi) - Eski eserler 
ilk mekteb binasının inşasr için tahsi-
sat verilecektir. müze'.>i hademelerinden mustafa, mü-

zedeki bir kuyuda ölü olarak bulun-
Bundan başka gen<\ vilayet, bele- muştur. Mustafanın kömürlükte bu

diye ve Kızılay ayrıca bir birlik teş.. lunan bu kuyuya bir dikkatsizlik ese. 
kil edecektir. Kızılay da seylapzede· ri olarak düştüğü tahmin edilmekte
lere yardım yapılmak üzere toplan- dir. Adlive hadiseyi tetkik etmekte-
mış 32 bin lira vardır. • d' 

Hususi muhasebe ve belediye de 
her yıl büdcesine koyacağı beşer bin 
lirayı bu paraya ilave edecek ve bu 
sermaye ile seylapzedelere ve çiftççi 
amelesine sıhhi ve modern meskenler 
yapılacak ve kendilerine on senelik 
faizsiz taksitlerle verilecektir. Bu 
suretle on sene sonunda elde edilecek 
78 bin liralık mütedavil sermayenin 
ne suretle sarfedileceği birlik nizam
namesinde tesbit edilecektir. 

Eski postahane binasında yapıL 

makta olan tadilat biter bitmez önü
müzdeki şubat ayı içinde burada me
mur, subay, ve sporculara mahsus ol
mak üzere büyük bir lokanta ve ga
zino açıl.;ıcaktır. 

ır. 

Tokatta sulama 
işleri başhyor 

Tokat, (Hususi) - Büyük sulama 
işleri projesi Samsun su işleri mü
dürlüğünce hazırlanm1şt1r. Gümenek 
köprüsünden, Turhalm Dazya deresi
ne kadar devam etmek ve Kazovanın 
sağ sahilini sulamak üzere 57 kilo
metre uzunluğunda bir ana kanal a
çılacaktır. Ayni zamanda Gömenekte 
bir kabartıcı bend yapxlacaktır. Bu iş. 
ler yakında 1.225.000 lira bedelle ek
siltmeğe çıkarılacaktır. 

Fatsa yolunda bir köprü 

Fatsa, (Hususi l - Gönderdiğim resim, cumhuriyet imiz tarafın
dan yurdun muhtelif taraflarına serpiştirilen eserlerden birini, 
Fatsa · Ü nye yolu üst ündeki Cevizdere köprüsünü göstermekte
d.~r. Anadolunun muhtelif yerlerinde dolaşanlar cumhuriyet köp
ru ve yollarına sık sık tesadüf ediyorlar. 

Kastamonuda bir şose yapıldı 

Kastamonu 
Bir ıose ve bir 
mesire kazandı 

Kastamonu (Hususi Muhabiri
mizden) - Şehrin mühim bir 
ihtiyacım karşılayacak olan dört 
kilometre uzunluğundaki yolun 
inşasına başlanmış ve ' mühim 
~ir kısmının tesviyesi bitirilmiş
tir, Cumhuriyet Ha lk Partisinin 
altıncı semt ocağınrn teşebbüsiy
le başlanan bu iş, şehrin garb ce· 
nubuna düşen yokuş mahalleler· 
den geçecek, Açıkmaslak deni
len mesire yerine kadar uzaya
caktır. 

Bu şosenin; 

Açılma töreninden 

iki g§rünüş 

1350 metresinin tesviyesi yapıl---·-------------
mış bulunmaktadır. Bu yol iki bakımı 
dan ehemiyetli bulunmaktadır: Birin
cisi, bir yangın zuhurunda şimdiye ı 
kadar itfaiye arazozlarınrn çıkamadı
ğı yokuş mahallelere otomobiller ko
laylıkla çıkacak, aynr zamıu.da bura
da e>luranlar otomobil ve arabadan is
tifade edebileceklerdir. Diğer taraf
tan, Açıkmaslak denilen bu mesire 
şehre otomobille bağlanmxş, halk ye
ni bir gezinti y~ri kazanmış olacak. 
tır. Buras1 çok güzel bir ormandır. 
Yolun ikmal edilen kısmrnm açılma 

töreni kalabalık bir halk huzı.ırunda 
ve vali B. Avni Doğamr. bir söylevi 
ile yapılmıştır. - Agah Çetin. 

Çine posta 

5 sene 
mahkum 

müdürü 

hapse 
oldu 

Aydın, (Hususi) - Zimmet ve ihti
las suçiyle, Aydın ağır ceza mahkeme
sinde muhakemesi görülen Çine pos
ta müdürü Hakkının suçu sabit olmuş 

beş yıl on ay ağır hapse mahkum edil-
miştir. ı 

Konya felaketzedelerine 
yardım 

Gaziantebte 
spor kulübü 

Gazianteb, (Hususi) - Şehrimizde 

şimdiye kadar halkevi spor şubesin
den başka spor teşekkülü yoktu. Za
man zaman görülen spor hareketleri 
parasızlık, vasıtasızhk yüzünden can
lanamamış, dağılmxştı. Halkevimizin 
açılmasiyle şehrimizdeki iki spor ku
lübü, aynı sebeblerle kendi kendileri
ni feshederek halkevi spor şubesine 
iltihak etmişlerdi. Bu yüzden Gazian
tebte bölge teşkil edilememiş, spor ha
reketleri canlanamamıştı. Bu noksanı 
gören türk spor kulübü ilbayımızm 

başkanlığında bir spor bölgesi teşek

külüne girişmiştir. İlbayuruz Rıza 
Çeviğin başkanlığında halkevinde 
toplanan memleket gençliği (Çinarh 
spor kulübü) adiyle bir kulüb kur
muşlardır. Spor kulübü, şimdilik fut
bol, binicilik, atletizm, güreş şubele· 

rinden müteşekkil olacaktır. Kulübün 
ayrı bir binası bulunacak, spor saha
sı etrafına dıvar çekilecek, içerisi tes 
viye edilecek ve kum dökü1mek sure
tiyle iyi bir hale getirilecektir. 

Sivasta evlenmeler 
• Konya, (Hususi) - Halkımızın fe- Sivas, (Hususi) - Geçen sene için-

laketzedelere yaptığı yardım miktarı de şehrimizde 167 çift evlenmiştir, 
4161 lirayı bulmuştur. Bu miktarın da- ı son ay içinde evlenenlerin sayısı ye-
ha artacağı anlaşılmaktadır. didir. 

!""""""' ':·;~;::·;~;~"";~;~·~~· .... ~~~:·;;~~;~;""] 
............................................................................................................ 

Muhtelif · memleketlerde 
·avukatın hak ve vazifeleri 
Anglosakson memleketlerinde ıahsl 
şöhrete fazla ehemmiyet verilmez 

-2-

(Procuratori) lere dahi (Avoue) 
diyemeyiz. İspanya ve Portekizde, a
vukatın işlerini mürakabe etmekle 
muvazzaf ve mahkeme masraflarından 
ve vekalet ücretlerinden nakden mes
ul olup müvekkilin bir nevi mümessi
li olan (Procuradore) ler muhakeme
lerde dahi bulunamazlar. 

İtalya, Ingiltere ve lspanyada avu
katın nukukı tetevvuku şüpne götür
mez bir vaziyettedir. Artık avukat her 
şeyde tek başına kalmıştır, her şeyi 
avukat yapar, ve bu suretle mesele de 
halledilmış olur. 

Dikkat etmelidir ki, bahsettigimiz 
bu hattın sagında ve solunda mi.ışte
rek olan hususiyetler pek çoktur. hat
tın ber iki taraunda da hukuki teşki
lat çok ciddıair; bir Avusturya avu
katmm levhaya kaydedilebilmesi için 
dört sene tahsil ve yedi sene staj yap
ması lazımdır; ve hemen hemen bütün 
Avrupa memleketlerinin hepsinde 
mesleğe girmek için hususi ve bazan 
çok a~ır i:Hr imtihan vardır ki Fransa, 
ispanya ve Hollanda avukatları bun
dan muaftırlar. 
Aynı zamanda mesleki ahlaka da 

genış bır yer verilmıştir: liyakat, sa
dakat ve nezaket gibi hususlar başta 
gelir; ve şayanı dikkattir ki aym me
ziyetler her yerde birer zaruret ola
rak kabul edilmişlerdir. Değişen yal
nız tatbikatıdır, takat maalesef bazan 
hiç tatbik edılemedigi de vakidir. 

.t<ranıuz barosunda canlanan istiklal 
endişelen şarki merkezi Avrupa avu
katlarında da ayn~n kendisini göster
di. Inzibat meclisleri vasıtasıyle ve 
teşkilatx bulunmayan yerlerde mesle
ki ve hususi teşekküllerin gayreti ile 
muhafaza etmekte oldukları mesleki 
inzibat:ı haklın olan yabancı memleket 
baroları aynı zamanda baroya kaydı 
kabul hususunda da hakimi mutlaktxr
lar. Yalnız İskandinavya ve Almanya
da imtihan hususu biraz da kanuna 
tabidir ki bir defa icra edildikten son-
r a nazn~cd için muktcaep bir hak tCf

kil eder, Almanya ve l sviçrede, bazı 
farklarla, namzedin kaydolduğu mah
kemenin de rey vermeğe hakkı vard1r. 
Fakat baro, denebilir ki , Avrupanın 
hemen her tarafında keneli azasının 
ha.kimidir. 

İstiklal hususunda bazı memleket
ler bizden daha ileri gitmişlerdir, ve 
topluluk meclislerinin inzibati karar
larını, hakimlerin istinafen nakzetme
sini kabul etmemişlerdir. 

Almanyada, Polonyada, Yunanis
tanda, Avusturyada istinaf mahkeme
si "avukatlardan ve hakimlerden mü
teşekkil olarak" muhtelittir; Roman
yada istinaf mahkemesi, temyiz mah
kemesi avukatları inzibat meclisinden 
terekküp eder; ltalya ve Şilide bu sa
lahiyet, merkezi hükümet avukatları 
ali meclisine aiddir; İspanyada azası
nın adedi altmış bire kadar çıkabilen 
bir topluluk meclisi avukat hakkında 
ihraç kararı verebilir. 

Fakac, Avrupanm şarkında ve gar
bında mesleki tatbikata verilmekte o
lan hukuki veçheler, ırki mizaçların 
da tesiriyle bir ayrılık arz ederler. 

Tamamen ferdiyetçi olan ve insana 
has vasıflarda hassas bulunan latin
ler, avukatı şahsi bir bagla müvekkili
ne bağlarlar. Onlarda bu teşekküller 
mevcud değildir. Herkesin kendı avu
katı vardır, ve avukat bütim mesele
leri naııetmeğe mecburdur; ona şa11si 
bir itımad beslenilir ve onun şansına 
aid bir ~öhreti vardır. O muvek.ıı:ıUe
rinin hamisi, dostu, rouşavırı .... ): ahud 
medarı tese!lisıdır. üerek talimatna
melerin men etmış olroasrncı-an ve ge
rek talimatnamelerin bunlara yer 
vermemiş olmasından ılerı geımiş ol
sun, menşelerı latın olan .ı.taiya, ls
panya, Portekiz, ~ili ve Ar Jantınde a
vukatlara aid teşekküller pek azd1r. 
Şayet böyle birhkler teıı: tu.K mevcud 
olsalar bıie, bunlar tamamen şahsi· iş
tirak maniyetindedirler: Avukatlar 
yanlarında alıkoydukları staJiyerleri
le veya mekteb ve mesai arkadaşlariy
le karşılıklı müzaharetlerini mesleki 
bir teşekkül altında birleştirirler. 

Ananelere ve insanların manevi kıy
metlerine hürmetkar olan Japonyaaa 
cemiyetlere her ne kadar müsaade e
dilmişse de bunlar çok mahdutturlar 
ve tamemen şahsi mahiyeti haizdirler. 

Vazifelerin dağılmasını ve itimadın 
parçalanmasını intaç eden aynı ferdi
yetçilik Fransada son raddesine gel
miştir: Herkesin kendi (Avoue) si, 
kendi mübaşiri, iş sahasında kendi 
doetu vardır. 

Şahsin haklarına hürmet, usulü mu
hakemeyi külfetli bir merasime sev
ketmiştir ki, latin İspanya bunu ta
mamen kaldırdı : müşabir vasıtasiyle 

tebliğ, mahkemeye yeniden davet, ih• 
bar, zabıtlı tebliğ gibi muameleler mu• 
hakemenin sürat ve tesriini azaltmak• 
tadırlar. 

Anglosakson memleketlerinde vo 
onun tesirine tabi olan diğer memle• 
ketlerde bilakis şahsi şöhret ve mu• 
vatfakıyete ±azla ehemiyct verilmez. 
Bhemıyetli olan şey iyi iş görmektir. 
·ı:akıb v_~ müdafaayı hakkıyle yapan 
cıddı muesseselere itimad beslenir. 
. Senetler tanzim eden, şirketlerin te· 

sısı ve tasfiyesine memur edilen, arazi 
~atrşları yapan, ıpote.kler tesis eden, 
~flas sendıkı vazııesıni gören, vasiyet 
ıcrasına memur olan Avuıoturya avu• 
kan, ıskandinav ve Balkan avukatiyle 
iransrz avukatı arasında buyuk fark 
vardır. .Fransada avukat, miınhasıran 
mudafi ve muşavir sıfatını haiz bu· 
lunmaktadır; halbuki bu memleketler• 
de ise avukat, ( officier ministeriel) 
vaziteıoini haizdir, hukukşinastır, ida
recidir. 

Bu vazifeler ya Almanyada, Nor· 
veçte ve Danimarkada olduğu gibi 
fransız (Avoue)lerini andıran bir ne• 
vi ( officier ministeriel) şekli altında 

resmi bir salahiyete müsteniden icra 
edilir, ve yahud İsveçte, Brezilya'da 
ve Amerikada olduğu gibi bunıara 

müstakil ticari birer mahiyet veril
miştir. 

Avukatlar, aynı zamanda (AvouC) 
ve noterleri istihlaf ederek ( officier 
ministeriel) vazifesini ifa etmekte ol• 
dukları memleketlerin hepsinde "loca
lisation" mahalli salahiyet denilen bir 
kayda tabi tutulmuşlardır. 

.Filhakika, hak sahihlerinin menfa
atlerini ve muhakemelerini, işlerinin 
neticesini ve kanuni mehillere riayet 
edilmesi hususunu emanet etmiş ol· 
duklarr kimsenin, yurdun bütün mah· 
kemelerinde dava takib etmek maksa· 
diyle orada burada dolaşan bir adam 
olmadığını bilmiş olmaları onlar için 
ı;ok ~iahiın bir t•-inath.r~='-"'~=" 

Bu ::;alabiyet "localisation", ya İs· 
panya ve Çinde olduğu gibi mahal i· 
tibariyle olur ki bu takdirde avukat· 
lar kendi mıntakalarx haricinde dava 
takib edemezler; yahud Almanyada 
olduğu gibi kazai olur ki avukatlar 
bağlı bulundukları muayyen bir mah· 
kemeden başkasında dava takib ede
miyerek iddia ve müdafaat için orada 
bulunan meslekdaşlarından birisi ta· 
rafından temsil edilirler; ve yahud 
Danimarka, Sili ve Norveçte olduğu 
gibi müratebe itibariyle olur ki bu 
takdirde avukatlar bağlı bulundukla· 
rı mahkemelerin derecesinde bulunan 
bütün mahkemelerde dava takib ede· 
bilirler, fakat yüksek vazifeli mahke· 
melere giremezler. Halbuki, bilakis, 
mahkemei temyiz avukatları dun sala· 
hiyetli mahkemelerde dava takibine 
her veçhile salahiyetlidirler. Hususi 
hal: Yunanistanda, istinaf mahkeme· 
sinde <lava takib edebilmek için, dört, 
temyiz mahkemesinde dava takib ede
bilmek için sekiz sene avukatlık yap· 
mak lazımdır. 
Avukatlık mesleğine izafe edilen 

( office ministeriel) vasfının diğer bir 
neticesi de: inhisardır, bu netice lü· 
zumlu olmakla beraber bu vasfa mün
hasır değildir, zira bütün Avrupada 
hak sahihlerinin mahkemede bizzat 
isbatı vücud ettikleri hal (ki çok na· 
dirdir) müstesna olmak üzere, adliye· 
de müdafaa imtiyazı avukatlara has· 
redilmiştir. İstisnaları: Almanya ve 
Portekizde avukatlar, esnaf meclisle· 
rinde (Conseils de Prud' hoınmes) 
müdafaa yapamazlar; Çekoslovakya 
ve Avusturyada evlenme işlerine (bo· 
şanına ve saire) aid meseleler taraflar 
huzuriyle cereyan eder; nihayet İs
veç ve İsviçrenin bazı kantonla~ında 
inhisar mevcud değildir, kim olursa 
olsun mahkemeye girebilir. 

Fakat bu amme hizmeti vasfından 
daha bir çok mükellefiyetler doğmak· 
tadxr ki fransız avukatı bunlardan ma
sundur: Norveç avukatı, avukatlar 
topluluğuna bir aidat verir ve eğer 

bu aidatı vermezse iflasına karar ve
rilebilir, ve iadei itibar ettiği takdir· 
de ancak mesleğinin icrasına müsaade 
edilir. 

(Sonu var) 

.................................................... 
Yurdda§ ! 1 

. K~~ceğiniz kurbanların de
rılerını Hava Kurumuna veri
niz. Mukabilinde her deri için 
bir deri makbuzu isteyiniz. Bu 
suretle bağışladığınız derinin 
yerine gittiğine emin ola b ilirsi
n iz. 

•> . .... . .... .. . ................................. . 
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F enerbahçede bir grup 

FOTOGRAF AMATÖRLERİNE 
KISACA NASİHATLER .. 

Diyafram ve objektifler 
hakkında bir kaç sö.z 

b. k . f diyaframın tablosunda en u:ak ra. 
'Alelumum makinelerde. ~ J'.: tdı kam ob1'ektife verilecek azaı:ı~ ~çı~~ı-

t.ıpler·ı ob1'ektı'fı'n çerçevesı ustun .e d - gos 
g~ ı en büyük rakam a asgarısını -

veya iç kenarında kayıdlr.dı.r. Ekserı-
1 la terir. ya amatörler tarafından ıyı an aşı. -

mayan rectiligne, aplanat, anastıg- Ziya kuvveti 1 : 4.5 olan bir objek-
rnat gibi isimlerin yanında 5, 7.3, 13.5 tifin ziyadar olması diyafra~ın .aza. 
ilah gibi rakamlar görürüz. Bu~lar mi açıklığiyle yani 1 : 4.5 uzerınde 
nedir ? Okuyucularımıza bunu mum- kullanılması ile kaimdir. 
kün mertebe anlatmak için bu:ada ~- ı : 4.5 kuvvetinde ışıklı bir objek
zı izahat vermek lüzumunu hıssettık. tif ıı veya 12.S kadar kapatıldığı tak
Her objektiften karanlık . hüc~t;.~;, dirde cama aksettireceği ziya itiba
aksedcn ışık mikdarxnı . ısten~ 1~· riyle alelade bir Box makinesi objek
nı.ikdarda azaltıp çoğaltabı.len. hı; cı- tifinden farkı kalmaz. Ziyadar bir 
haz mevcuddur. Bunun da ısını dıyaf makinenin diğerlerine faikiyeti da
ram diaphragroedir. Şimdi buzlu cam- hilde veya ziya şeraitinin az müsaid 
la ayar edilen bir makine alalım ob- oldug-u yerlerde resim çıkarabilmesi, 
jektlfini naınUtenahi "infini" üzerin· ve 1.500, 1,1000 gibi yüksek enstanta-
de tesbit edelim ve diyaframı da son · · h nelerle mesela spor, yarış gıbı are. 

1 ................................................ 1 
i Amatör resimleri 1 

Ekran 
seçmeli 

Fotoğraf heveskan okuyucularımı. 
zın büyük bir ekseriyeti kullanacağı 
ekranın. intihabında mütereddiddir. 
Muhtelif renk ve koyuluklarda piya
sada mevcud bir çok ekrandan hangi
si daha iyi işe yarayabilir ? Amatör
lerimizi tereddüdden kurtarmak mak
sadiyle bu hususta onların işine ya
rayacak basit malilmatı gösterir bir 
tabloyu aşağıya koyuyoruz : 

Beyaz ekranı çok yüksek dağlar. 
da kullanınız. Bu ekran ültraviyole 
şuaatı absorbe etmek hassası vardır 

Açık san ekranı portre ve manza
ralarda bilhassa (sabah ve akşam üze
ri) kullanınız. ~oz müddeti 2 misli 
fazla) olmalıdır. 

Sarı ekranı Alelumum manzaralar 
ve kar resimlerinde kullanınız. (Poz 
müddeti 3 misli fazla) olmalıdır. 

Koyu sarı ekranı manzara, kar, 
kontrjür resimler, tablo kopyeleri, 
renkli kostümler, natürmort ve saire
de kullanınız. Poz müddeti 4 misli 
fazla olmalıdır. 

Portakal ekranı ön plansız uzak 
manzaralar, tayyare resimleri ve r<>
prodoksiyonlar gibi kontrasti muha
faza edilmek istenilen resimlerde kul. 
!anılabilir. (Poz müddeti 5 misli faz. 
la olmalıdır.) 

Sarr yeşil ekranı yakın manzara
lar ve karda kullanılır. (Poz müdde
ti 2 misli fazla) olmalıdır. 

Yeşil ekranı uzak manzaralar, 
kontrjur natürmort, kar ve alelu
mum roprodoksiyonlarda kullanılır. 
(Poz müddeti 3 veya 4 misli) fazla 
olmalıdır. 

Açık kırmızı ekranı uzak veya ge. 
ce hissi veren manzaralarda kullanı

lir. (Poz müddeti 6 ila 8 misli) ol
malıdır. 

Bunlardan maada hususi negatifler 
için orta kırmızı Infra rouge resim
lerde koyu kırmızı ve siyah ekranlar 
mevcuddur. 

haddine kadar açalım. Diyaframın ketli sahneleri net olarak tesbit et· 
merkezinden manzaranın aksettiği d B d 
buzlu cama kadar giden mevhum hat meğe muvaffak olması ır. un an 

. maada çok ışıklı objektifli makineler-
ihtirak mesafesıdir. Bu mesafeyi yu. sah d . . le çekilen resimlerin net asın .a 
karda söylediğımız rakamlar işaret (Champs de nettete) daha fazla bır 
der. Mesela 13.5 santimlik bir objek- . f) d 

:if demek açık diyaframla infini üze- derinlik ve rulyef (relıe mevcu -

. ayar edilen makinenin diyafram dur. 

Yalnız amatörler için 
bir müsabaka açtık 
Şartlar şunlardır 

rıne 1 k d 1 Biz gene objektife dönelim. Mese. 
me rkezinden buz u ~amd~ ad ar ko ~n • b 

t m r eme t la ı : 4,5 kuvvetinde ziyadar o jek-
ınesafesi 13.5 sankı d 1 'f . wı:· 

· yu ar a tarı ettıgı- tı'f ne demektir ? En basit bir tarif 
Bir makinenın . k d 

• 'htirak mesafesi ne a ar uzun ile söyliyelim ki bu rakam yani 1 :4.5 1 - Ulus gazeteai bu sayfasında 
mız ı . b b" .. 
olursa mevzu da o nıs ette uyur. o makinenin yukarda tarif ettiğimiz amatör okuyucularını alakadar e· 

. d ihtirak mesafesi kısal- ihtirak mesafesinin dört buçukta bi- decek büyük bir konkur açmakta
Aksi takdır e d ufalır Mesela kısa ri demektir. İşte burada da görülü- dır. 
dıg~ı nisbette e . .. .. zavı"ye- ~ M B p 

B · enaleym goruş yor ki bu rakam ne kadar küçük olur- Bu konkur A : anzara, : OT· 
mihraklı ( ına. 'f ni ebadda bir sa ob1'ektiften ge,..en ziya da o nis- tre ve C: Natürmort olarak üç sını· 

. . ) b'r obJektı ay ~ l 
61 genış 1 

'hraklr bir ob- bette fazla olur . .... Binaenaleyh diyaf- fa ayrı mıştır. 
1 .. k .. ine uzun nn 2 - Her amatör istediği sınıflara 

p a uzer ha büyük bir sahayı res. ramı kapadığımız vakit buzlu cam il- i§tİTcik etmekte ıerbeırttir. 
jektiften da sahadaki eşya uzun zerine aksedecek ışık mikdarı azala- 3 - Bir kuponla ve beher sınıf 
rneder fakat bu 'f' kavradığı da· cag-ından kapalı diyaframla çıkarma- için azami üç rr.-im kabul edilir. . 1 b · objektı ın 
mıhrak 1 ır . dan tabiatiy· ğa mecbur olduğumuz resimlerde poz 4 - Gönderilecek resimler ancak 
ha dar bir sahadakı eşya d ob- mu"ddetini daha ziyade uzatmak mec- siyah olabilir. Mat ve parlak olma 

.. "nür Yukar a k 
le daha küçük goru · "zülen buriyetinde kalmaktayız. sında beis yoktur. (Yalnız parla 

ka anlık hücreye su resimler gazetede kli<•eye daha iyi 
jektiften r d. framrn tanziın et. Heveskarlara kolaylık göstermek gelir.) Roprodüksiyon, "boyanmış lo 
ışık mikdarını ıya · · ölçüsü- m a k s a d i Y 1 e fotoğraf imal tog-rallar, ayrı ayrı klişelerden ya 
t . - . • ihtirak mesafe sının 
ıgını ve b. ektifin çer- eden fabrikalar en btiyk diyafram a. pılmış montajlar kabul edilmez. 

nü gösteren rakannn da 
0 

J .. ıklxg-ı ile en ufak açıklık arasında 5 - Resimler 9 X 12 ilci 13 X 18 
· .. tu"nde kayxdlı olduğunu soy· ç b d d l l d çevesı us yaptıkları taksi.ma.tı poz m. üddetini e a ın a o ma ı ır. 

1 "k d 1 k 6 - Evelce lotografların gönde· emiştı . . . kısaca daima bir mislı zıya e eştırece su-
ş· d" objektiflerı bır de 1 d M rilmesi için koyduğumuz mühleti bir 

un 1 k'k edelim Buz- rette hesab edere~ yapmış ar ır. w e- çok okuyucularımızdan aldığımız 
ışık noktasından tet 

1 
• k sela 1.6.3 azami dıyafra~l ab~ıklıgı. o- mektublar üzerine bir marta kadar 

.. . • bozınadan nakletme d ı 6 3 ı e ır sanıye 
lu cama su3eyı 1 b'le lan bir makine e · · 9 d' f uzattık. Fotograllarm 1 mart ahşa 

d
. f amın azami açı a ı - d'Winiz bir resme 1. ıya ram d 

Şartiyle ıya r b' ktı'f çer- poz \Ter ıg .1 d" . mına kadar Ulus gazetesine gön e • 
Yrıca o 3e . ·ye ve ı 12.s ı e ort sanı-

ceği hadde gene a . 
6 3 

f/ 6 3 veya ile ikı sanı · rilmesi lôzımdır. 
çevesi üstünde ~ · ·İ .' B~ suretle ye hesab etmeniz lazımdır. 7 - Konkurda mükafat kazanan 

İı~:~6~.3~şeı~k~l~in~d~e~g~o~s~t~e~rı~ır~.~~~~~==============~-- resimlere aid negutillerin jüri he-
:._ yeti tarafından tetkiki meşrut oldu-

Ulus foloğraf konkuru kuponu 
AmatörÜn adı ve soyadı -

Sarihadreei-=--=~~~,,_,,,,_.,......_..._..._..._..------__.--------;;~::;ı::-'7"-ı 
,..,,- Kullanılan 

kağıdın 
Negatifin cinsi 

c:nsi 
Fotogw v .. "'arkası • · ve markası " ••• 

Reınntll İsmi rnak. .. .............................. . 
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ğundan gönderilen resim klişele!'İ· 
nin konkur neticesine kadar iyi su
rette muhafaz;a edilmesi lazımdır. 

8 - Her kategoride birinciliği 
kazanan resim sahibine Ulus idare • 
si güzel bir fotoğraf makinesi, ikin
ciliği kazananlara muhtelif fotoğ
raf malzemesi hediye edecektir. 

Jüri heyeti tarafından intihap e· 
dilecek diğer muvaffak olmuf eser 
sahiblerine birer takdirname verile 
cektir. 

9 - Gönderilen resimler iade o
lunmayacak bunlardan mükafat 
ve takdirname kazanmıf olanlar 
sırasiyle 15 mart tarihli lotograf •ay
lamızda ilan edilecektir. Ulus gaze-

tesi ba lotograllardan muıJallak o ·ı 
lanları sahibinin ismini ~ikretmek 
suretile neıir hakkına malik ol"ak· 
fU'ı. 

10 - Gönderilen resimlerin üs
tüne isim ve gdres yazılmayıp ;yal
nız bir sıra numaraaı konacaktır. 

Resim sahibinin ad ,soyadı ve sa· 
rih adreaiyle resimlerin i1ttrti ve nu
marası .•. bu sayfadaki kupona oku· 
naldı bir surette yazılacaktır. 

1 I - Resimler kuponla birlik~ 
bir zarla konacak ve üzerine ( fo
toğraf konkuru) ibaresi yazılarak 
ikinci bir zari içinde ( Ankar Ulus 
gazetesi idarehanesi fotoğraf kon
kuru memurluğuna) gönderilecek
tir. 

12 - Kuponsuz gönderilen ve İf· 
bu konkur talimatnamesi maddele
rine uymıyan resimler müsabaka 
harici addolunacaktır • 

13 - Memeleketimizin tanınmı§ 
zevatından müte1ekkil jüri heyeti 
sayın ôzasının isimleri 1 şubat ta
rihli nashanın fotoğraf saylaısında 
mündeTİf olacaktır, 

Bir köpek başı 

Peyizaj Çekerken 

Dikkat edeceğiniz bir 
kaç nokta vardır 

Şu veya bu manzaranın - ziya 
şartları müsaid olduğu takdirde -
fotoğraf camı üstünde tesbit edilme
si o kadar güç bir mesele değildir. 
Yalnız güzel ve artistik bir resim eL 
de etmek için yeni başlayan heves
karlara tavsiye edilecek bazı tecrü
be edilmiş prensip ve kaideler var
dır. 

Biz bunları burada kısaca anlatı. 
yoruz. Evvela ziyanın arkadan gelme
mesi lazımdır. İyi bir pratikten son
ra her ne taraftan gelirse gelsin isti
fadesine imkan bulacağınız ışığın i1k 
zamanlarda sağ veya sol omuz istika
metinden çekeceğiniz mevzuu mai
len aydınlatmasına dikkat ediniz. Ar
kadan gelen ışık mevzua derinlik ve. 
rir ve planlarını meydana çıkaracak 

olan gölgelerin teşekkülüne mani o
lur. Resimdeki plastik de bu suretle 
kaybolur. 
İkinci mühim şart mevzuun intiha

bı meselesidir. Gözünüze fevkalade 
şirin ve cazib görüken bazı manzara
lara bakınız dikkat ederseniz göre. 
ceksiniz ki onların güzelliği renkle
rinin zengin oluşundadır. Yeni başla
yan heveskarların rengarenk çiçek
lerle süslü bir bahçede çektikleri re
simlerin onlan bilahare ne kadar u
musaya uğrattığını az çok hepimiz 
biliriz. Bu hataya düşmemek ıçın 
mevzuu mümkün mertebe renkten a
ymnak suretiyle görmeğe alışmalı. 
yız. Biraz pratikten sonra buna mu
vaffak•lmak kabildir. Maamafih ta
mamen ahşılıncaya kadar evvela man
zaraya mavi boyalı adi bir camla ba. 
kınız. Bu cam bütün sarı şuaları 
söndürür ve mevzuu az çok plcik üze
rine aksedeceği şekilde gösterir . 

Daha sonra mevzuda yekne'sakhğı 
gidermek lazımdır. Mesela düz ve iki 
tarafı ağaçlı bir yol yeknesak bir 
mevzudur. Bir ev, bir sokak veya mo
dern bir köy sizde hususi bir hatıra 
ihya etmedikçe alakayı cezbetmiyen 
ve binaenaleyh filminizi karartmağa 
değmiyen mevzulardan sayılır. 

Buna mukabil inhinalı gayri mun
tazam bit patika, kenarındaki ağaçla-

rı rüzgardan eğilmiş, yeşillikler ara· 
sına gömülmüş şirin bir köy evi, mi
naresi bulutlu göğe mürtesem bir ca
mi, etüd edilmeğe değer cazib man
zaralardır. 

Resimde muntazam simeteri Sime
trie göze hoş görünmiyeceğinden esaı 
mevzuu klişenin ortasına getirmek
ten kaçınınız. 

Ufak çizginin klişenizi tam orta. 
sından kesmemesine de dikkat etme· 
niz lazımdır. Bu çizgi manzaranın 
cinsine göre ya ortadan aşağıda ve 
yahud da yukarda bulunni.alıdır. Ön 
planı boş bıralonaymız. Şayed böyle 
bir manzara çıkarmak mecburiyeti 
varsa, mübalağaya kapılmamak ,ar
tiyle kenarlara getireceğiniz bir ağaç 
dalı veya başka bir motifle ön plan· 
daki boşluğu kapatınız. 

Bir klişede ayni derecede ehemiye• 
ti haiz iki mevzuun bulunması aley• 
hinizedir. Resminizin kıymetini a• 
zaltır. Bir klişe üstündeki esas mev~ 
zudan mada mevcud diğer teferrua• 
tın vazifesi ancak intibah ettiğinis 
esas mevzuun kıymetini ziyadeleştir• 
mek olmalıdır. Makinenizi ayar e
derken bilhassa asıl süjeyi net edi. 
niz etraftaki ikinci derecedeki plin
lar hafif flu "flu" kalsın bu "efe'' 
nin temini için diyaframın kapatılma• 
ması lazımdır. 

Bu söylediğimiz manzaralar ıçın~ 
dir bina resimleri, abideler gibi heı: 

tarafı net olarak en ufak teferruata 
varıncaya kadar alınması icab eden 
resimlerde netliği fazlalaştırmak ve 
net sahasını derinleştirmek için dl· 
yaframın kapatılması iktiza eder. 

Resmi çerçevelemek keyfiyetini de 
dikkat edilecek bir noktadır. Bir 
manzaranın muhtelif aksamından kli· 
şe üzerinde nazara cazib görünecek 
kısımlarının tayinine de ehemiyet ve· 
rilmelidir. Alınacak kısım tayin edil. 
dikten sonra apareyi ileri geri veya 
sağa sola götürmek suretiyle manza• 
ra etüd edilir ve en muvafık ankadr· 
man encardrement böylelikle elde 
edilmiş olur. 

-------

Kumda bir kadın eli 



Atatürk Gemlik sunğipek 1 
fabrikasını tetkik ettiler 

Cenevre ve biz Hıfzıssıhha mektebinin 
3 üncü kursu açddı 

çok mütehassis oldular Türkiye milletler cemiyeti 
hakkında ne dü. cQnOyor? Bu yıl kursa muhtelif yerlerden 15 • 

( Başı 1. inci sayfada) 
tı. Gemlik kasabası sanki daldığı tari
hi uykudan uyanmış gibi idi. Bir za
manlar tiirk denizciliğinin zengin ve 
işlek bir tersanesi olan Gemlik, cum
huriyet rejiminin himmet ve dirayeti 
ile bugünden itibaren bir sanat mer
kezi de olmağa namzedliğini koymuş
tu. Sanayileşme programımızın kağıd 
üstünde bir parola olmaktan çıkıp be. 
ton bir hakikat şeklinde yükselme 
abidelerinden birini teşkil eden Sunğ
ipek fabrikası milli gururu okşayacak 
ve milli güveni artıracak bir türk ese. 
ridir. 

değildi. Memleket baştan aşağı do
nanmıştı. Atatürk Çelik Palas'ta mi
safirleriyle otururken caddeden bir 
oğultu işitildi. Bu, Atatilrk'ü selfunla
mak ve ona tahassüslerini ve minnet
lerini bildirmek istiyen Bursamn bir 
fener alayı idi. Binlerce insandan te
şekkül eden bu fener alayı otelin ö. 
nilnde mütemadiyen alkış &esleri çı
karıyor: Yaşa! Varol Atatürk! di
yordu. 

~ hakamet doktoru iştirak ediyor 

Paktın islôhı işi 
murahhasımızin 

görüşülürken 
yaptığı beyanat 

Bu eser bütün eserlerin feyiz ve 
ilham kaynağı olan Büyük Şefi bil· 
bassa mütehassis bırakmış, Atatürk 
fabrikanın altın kitabının ilk yapra
ğına el yazzlariyle şu takdir ibaresi
ni kayıd buyurmuşlardır: 

"- Sümer Bankı·' Sunğipek 
labrikaaını ziyaretten duydu
ğum bahtiyarlık büyüktür. Bu 
deierli kurumun mület için kut· 
lu olmaaını dilerim.,, K. Atatürk 

Atatürk bursalılarm bu candan te
zahürleriyle duydukları derin mem
nuniyet şevkiyle üç defa tarasaya çı
karak halkı selamladılar. 

Nihayet Başyaver Celal Öner, 
Atatürk namına halka şu hitabede 
bulundu: 

"- Ben Atatürk'ün Başyaveriyim. 
Atatürk gösterdiğiniz sevgi ve say
gıdan çok memnun oldular. Memnu
niyet ve teşekkürlerini size iblağa be· 
ni memur ettiler. Aynı zamanda ra. 
hatsız olmamanızı arzu ettiklerini 
size söylememi de bana tebliğ ettiler. 
Lütfen istirahat buyurunuz . ., 

Baş yaverin bu tebliğatı halk ta
rafından yeni bir tezahüre vesile ol. 
du. O binlerce halk: 

(Başı 1. inci sayfada) 
dan ayrılm"'"ı~,, 
Diğer taraftan ~aşvekil Celal Bayar 

da kamutaydaki beyanatında şunları 
söylemişti : 

"Milletler cemiyetine bağlılık ha
rici siyasetimizin aynı zamanda 
mesnedlerinden ve tabii icablann
dan birini teşkil eder. Bu arsıulusal 
büyük müessesenin ' kendinden bek
lenen gayeleri temin edebilmesi, za
mana intıbak etmesi geçirilen tecrü
belerden lô:zım gelen pratik netice· 
leri çıkarmasile mümkün olabilir. 
Hükümeıimi:z bu yolda sar/edilecek 
mesaiyi elinden geldiği kadar teshil 
etmeye çalışacaktı.,, 

Bu iki beyanat Türkiyenin Millet· 
ler Cemiyetine bağlılığını açıkça gös
terir. Yine bu beyanat, memleketimin 
ıslahat fikrine muarız olmadığını da 
tebarüz ettirir. Bilakis memleketim bu 

Sanat hayatımızda büyük bir a
dımla varılmış ehemiyetli merhale
lerden birini teşkil eden ve bu hava
linin umumi kalkınma ve yükselme
sinde kayda layık bir rol oynayaca
ğına şüphe olmıyan Sunğipek fabri
kası yalnız yapılan mali fedakarlık 
itibariyle değil, teknik bakımından 

sarfolunan ihtimam ve itina itibariy
le de bir muvaffakıyet eseridir. 

"- Hayır Atatürküın, biz rahat- ıslahatı temenni eder. Fakat hüküıne-
sız olmayız, sen varol 1 •• ,, timin mütaleasına göre, sakatlık, im

Umumi bir inşirah içerisinde fab. 
rikadan ayrıldık. 

Atatürk Bursa ya 

şeref verdiler 

Diyerek bağırdılar. Bu hasret pa
yansızdı. Şu dakikada fener alayI 
Bursaya doğru cumhuriyet marşı te
rennüm ederek uzaklaşmaktadır. 

Fransanın 
ekonomik 
sıkıntı lan 

Bursa, 1 (Telefonla) - Gemlik· 
ten 15 i 15 geçerek hareket buyuran 
Atatürk Bursa hududunda Bursa va
lisi ile kolordu komutanı tarafından 

istikbal edilmişlerdir. 
Bursa valisi Bursanın büyük kur- (Bafı 1 inci sayfada) 

tarıcısma ebedt minnetlerle bağlı o· karşısında önce mola vermeğe (La 
lan bursahların tazimlerini arzetmiş pause), sonra büsbütün silinmeğe 
ve Bursaya varıncaya kadar yer yer mecbur oldu. 
biriken köylülerin mütehassis alkış-
ları arasında saat 16.15 de Bursaya 1937 de Chautemps hilkümeti yeni 
muvasalat edilmiştir. Bursanın bu- vergi zamları ve masraftan kısmalar
günkü heyecan, tahassür ve şükran la Bonnet'nin mali kalkınma progra· 
manzara'Slnı ftlkdiT 'Ctlnek haklkaten mını tahakkuk ettinneie. altın eaaaın 
çok güçtü. Daha şehrin medhalinden dan ayrılarak daha düşkün bir para 
itibaren binlerce ve binlerce insan ile ekonomik kalkınma için zemin ha
iki yakalx sokakları doldurmuştu. Bu zırlamağa çalıştı. Fakat Paris sergi
aamimiyetteki ifadeyi çözebilmek, gö- siyle de kolaylaşan bu politika parla
nüllerden çıkan seslerin mana ve ma- mentoda bizzat dayandığı ekseriyete 
biye tini kavrayabilmek, nihayet bütün mensup. sosyalist _ve komünist .safla
bir şehir halkım yollara döken kuv. nnda ıtırazlara ugruyordu. Yenı grev 
vetin hangi menbadan geldiğini anla- lerle sos!~~ ~ar~aşalıklar !iltın ve ser. 
yabilmek için mücadele yıllarının ta.' maye. dönuşunil durdu~akla kalma: 
rihini hatırlamak ve 0 günlerin ıstı· dı, hır altın muhaceretıne ve şanJ 
rabmı yaşamak lazımdır. buhranına yol açtı. Dört günlük bir 

Bursalılar bugün tarihi bir bay· hükümet b.uhranından son.ra B. Chau
ram yapmışlardır. Bütün dükkanlar temps radı~al. arkad~şlarıyle s.osyal 
kapanmr"' şehri her yaşta her ·· e- sulhu ve hilkümet nüfuzunu kurmak 

y• n zumr . 'h 1 1 ğ l k 
den her teşekkülden insanları gözle- ve ıstı s.a az ı ına çare o ara an. 
rinde istiklalin süruru ve göğüslerin- ket komısyonu tarafından yapılan 
de türklüğün gururu olduğu halde tavsi.yeleri tatbik sahasI~a .. çıka,:mak· 
büyük kurtarıcıya minnetlerini sun- tan ıbaret ~rogrammı yuru:meg.~ ça
mak için caddeleri meydanlarr dol- lışıyor. Dagılma cmmarelerı geste
durmuştu. ' ren halk cephosi ekseriyetiyl~, 4fl sa

atlik haftaya dokunmadan, gay~ıine 
varmak için mümkün her şeyi yapı
yor. Muvaffakıyetini dileyelim. 

Bursa merasimi resmiyetin çek 
fevkinde idi. Bursalılar kendi proto· 
kollarını kendileri yapmıştı. Bir an 
oldu ki otomobiller halkın izdihamı 

ortasında sıkıştı kaldı. Bir aralık ka. 
file durdu: Atatürk kendisini bu ka
dar candan tezahürlerle karşılayan 

bu tertemiz türk çocuklariyle daha 
yakın bulunmak için kapalı otomobil. 
!erinden inerek yağmura rağmen a
çık bir otomobile bindiler ve ikamet
lerine tahsis olunan Çelik Palas ote
line bu suretle gittiler. Her taraftan 
yaşa varol Atatürk sesleri fasılasız 
bir oğultu halinde dalgalanıyordu. 

Bir zamanlar muhitinde vabime
ler dolaşan Bursa şehri şimdi hayata 
intibak etmiş müsbet ruhlu insanla
rın nimet§İnas tezahürleriyle yepye
ni bir tarih sayfasını andırıyordu. 
Bu sayfanın en zengin ziyneti mü
nevver ·gençlik olduğuna zerre kadar 
şüphe yoktu, bu hakikati gördükten 
sonra inkılabın feyzine ve kuvvetine 
iyman etmemek mümkün değildi. 

Atatürk Bursalıların bu samimi 
tezahürlerinden pek mütehassis oL 
muşlar ve: 

''- Buraalılar bana ilk Künle
rin heyecanını yQtattıİar.,, 
buyurmuşlardır. Ve vali tarafından 
vuku bulan istirham üzerine Bursa'
da bursalıların misafiri olarak kalma. 
ğı kabul buyurmak suretiyle bu na
zirsiz türk memleketinin çbcuklarına 
en büyük iltifat ve mükafatı vermiş· 
!erdir. - lmıail Müttak Mayakon 

Gece yapılan büyük 

tezahürat 
Bursa, 1 (Telefonla) - Atatürk· 

ün yüce huzurlariyle şereflenen Bur
sanın gecesi gündüzünden hiç aşağı 

Anket neticesi göstermiştir ki, 
Fransada istihsal 1929 daki seviye
sinden yüzde yirmi beş aşağıdadır. 
Halbuki Belçika, İtalya, Hollanda gi
bi memleketlerde aynı seviyeye va
rılmış, ve bu seviye Almanyada yüz· 
de 19, İngilterede yüzde 25 İsveç'te 
yüzde 45 tecavüz edilmiştir. 1937 de 
dış ticaret 42 milyar, ithalat 24 mil
yar, ihracatla 18 buçuk milyara ya. 
kın bir açık vermiştir. Geçen seneki 
açık 10 milyardı. Birincikanun rakam 
!arı bilhassa ziraat ve yiyecek fiatla
rında malı.sus bir yükseliş ifade edi-
yor. 

Bu yazıda sadece Fransanın para, 
finans ve ekonomi durumlarım hum.
saya çalıştım. 1938 Fransanm kısa ve 
tam bir tabl05unu edinmek için sos
yal ve sıyasal durumları da gözden 
geçirmek lazımdır. Hakikatte fransız 
demokrasisinin asıl ıstırabı, tehlike
lerle dolu bir dünya ortasında, sınıf 
kavgasını had bir safhaya getirme
sindendir. - Kemalettin Kami 

Ustura ynrası yUz 
gUzelliOini bozar mı? 

İstanbul, 1 (Telefonla) - David 
isminde bir sabıkalı Rebeka isminde 
bir kadının yüzünü jiletle kesmek su -
çündan üçüncü cezada muhakeme altı
na alındı. Mahkeme, jilet yarasının 

bıraktığı izin Rebeka'nın yüzünün gü
zeliğini bozup bozmadığını tesbit et -
mesi için, Güzel sanatlar Akademisin
den bir muallimin çehreyi tetkik etme
sine karar verdi. 

kan derecesinde temam bir vesika olan 
paktın kendisinde mündemiç değil
dir. Ahvale uydurulması icabeden ci
het usuller ve tatbik tarzlarıdxr. 

Müzakerelerin esaslı mevzuu ha
lini alan 16 ıncı maddeye gelince, bu 
maddenin tatbikine aid kararların biz
zat assamble tarafından alınması lü
zumunu anlarız, keza, bu hususta iz
har olunan endişeleri de anlıyoruz. 

Fakat anlamakta müşkülat çektiğimiz, 
nokta, kollektif taahhüdlerin bir cüz
ini teşkil eden ve binaenaleyh bizzat 
o kollektif camianın bir hareketiyle 
tadil edilebilecek olan taahhüdlerden 
bir taraflı beyanat ile bir kimsenin 
kurtulabileceğidir. Biz bunu daima 
böyle anladık. Hepimiz ve kendi he· 
sabımıza olmak üzere biz daima islah 
imkanlarını ve tarzlarını müştereken 
münakaşa ve tetkika taraftarız Bunun
la beraber, müessir olabilmesi ıçın, 
sükun ve buzun içinde girişilmesi ica
bcden bu nevi bir tedkik bugünkü 
~n\ar dahilin.de s-aıun hakikaten 
münasib olup olmadığını teemmül et
mekden ıkendimizi alamıyoruz. Bizim 
önümüzde daha müstacel bir vazife 
vardır ki o da hepimizin gerek mü
essese dahilinde gerek müessese hari
cinde bütün gayretlerimizi sarfede
rek milletler arasında aralarında iyi 
geçim ve anlaşmayı idame etmeğe ve 
onları muaru: cephelere ayırmak de
ğil bilakis muhtelif grupları günün 
birinde birleşmiş veya hiç değilse 
ahenkli bir tesriki mesai ile biribirle
rine b~ğlanmıŞ görmek ümidiyle ya
kınlaştırmaya çalışmaktadır. 

Diğer haıiblerin sözleri 
Cenevre, 1 (A.A.) - Cemiyet pak· 

tının tal'iili hakkında ·yapılan müza. 
kereler esna1nnda birkaç hatib söz al
mıştrr. 

Litvinof, paktın 15 ıncı maddesi
nin Milletler Cemiyetinin başlıca ic
raat vasıtasını teşki~ ettiğini ve mec
buri tt:ahhüdlerin ilgasının cemiyete 
aza olanlarla olmryanlar arasında bir 
fark bırakmıyacağrnı söylemiştir. 

Hatib, cemiyet azasından olup da 
tamamiyle bitaraf kalmak istiyen dev 
letlerin bu tarzı hareketini tenkid e
derek demiştir ki: 

"- Bitaraflıklarının zaman altI
na alınmasını mı istiyorlar? Bu bita
raflık ihliil edildiği takdirde ne gibi 
bir vaziyet karşısında kalınır?,, 

Litvinof, 16 mcı maddenin her za
man tatbik edilemediğini ve tatbik e
dildiği zaman da bunun layıkiyle ya
pılamadığını itiraf etmiş ve zecri ted
birlerin kaldırılmasını istemekten ise 
bunların tamamiyle ve daima tatbik 
edilmesini istemenin daha muvafık 
olacağını kaydetmiştir. 

Hatib, bütün devletler değil, dev
letlerin büyük bir kısmı zecri tedbir
leri tatbik ettiği takdirde bile müşte
rek emniyetin temin edilmiş olacağı
nı beyan etmiş ve 16 ıncı maddenin 
bilhassa bir ihtar teşkil ettiğini ve 
zecri tedbirler ihtiyari olduğu takdir
de işin mahiyeti değişeceğini söyle
miştir. 

Litvinof, netice olarak müstakbel 
tecavüzün müştereken yapılacağını, 
binaenaleyh 16 ıncI maddenin müte
cavize karşı müşterek bir emniyet si
lahı olarak ibka edilmesi lazımgeldi. 
ğini ilave etmiştir. 

İran murahhası da cemiyet muka
velenamesinin zaafa düşürülmesi de. 
ğil, takviye edilmesi lazımgeleceğini 
ve zecri tedbirlerin mecburi: mahiyet· 
lerini kaybetmemeleri icab ettiğini 
söylemiştir. 

Kolombiya murahhası Yopes de İ
ran murahhasınm fikirlerine benzer 
mütalealar dermeyan etmiştir. 

Şili murahhası Mendeville, bu sa
bah zecri tedbirlerin ihtiyari olması
nı istemekte yalnız kalmıştır. 

Belçika murahhası, mukavelenin 
metinleri ile siyasi hakikatlar arasın
daki tezadın artık devam edemiyece· 
ğini beyan etmiştir. 

Müzakerelere öğleden sonra devam 
edilecektir. 

Paktın ıslahı meselesi 
Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti paktının ıslahını tetkika me. 
mur komite, 16 mcı maddenin mliza
keresini bugün bitirmiş ve bu husus. 
ta asambleye hiç bir teklifte bulunul
mamasına dair ingiliz delegesi Lord 
Oranborne'in teklifini kabul etmiştir. 
Paktın, rslahı meselesi hiç değilse 
eylfile kadar tehir edilmiş bulunuyor. 

Komitenin reisi Belçikalı Borquen 
ingiliz delegesinin teklifine kuvvetle 
müzaheret etmiş ve vaziyette yakın
da değişiklik olabileceğini söylemiş
tir. 

Çin - japon anlaşmazlığı 
Cenevre, l (A.A.) - Saat 12.30 dan 

12.45 e kadar devam eden Milletler Ce
ı:piyeti'nin gizli celsesi esnasında Pe
ru ve Ekuatör murahhasları Çin - Ja
pon anlaşmazlığı hakkında derpiş edi
len karar projesinin okunmasından 

sonra bu hususta hükümetlerinin mü
talealarını alacaklarını söylemişler

dir. 
Polonya bu karar suretini kabul et

memekte israr ettiğini ve aleni celse
de bu hareketini izah edeceğini beyan 
etmiştir. 

B. Cemal Hüsnü Taray 
Ankaraya geliyor 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Brüksel 
elçiliğine tayin edilen B. Cemal Hüs
nü Taray Yalovadan şehrimize döndü. 
Gazetecilere beyanatta bulunarak üç 
~ ... 'lllra A n.karaya glAii-Rlnl, on 

be' güne kadar da yeni vazifesinin ba
şında olacağını söyledi. 

Tiftik ve yapağı Zahire 
borsasında sattlacak 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Tiftik 
ve yapağı satışlarının yalnız zahire bor
sasında yapılması kararlaştırıldı. Mart
tan itibaren bunlara aid muameleler za
hire borsasında cereyan etmeğe başlı -
yacaktır. Deri tacirleri av derilerinin de 
zahire borsasında muamele görmesini 
istemektedirler. 

Yeni Yugoslav 
matbuat ataıesi 

İstanbul, 1 (Telefola) - Yugoslavya 
hükümeti matbuat idaresi, matbuat 
memurlarından B. Lukakovi~i matbu
at ateşesi olarak memleketimize gön
dermiştir. Buraya gelmiş olan B. Lu
kakovi!f, yarın Ankaraya gidecektir 

Hava kurumunun 
teıekkürü 

935 de başlıyan ve bazı engeller yü
zünden bu sene, Beşiktaş kulübünün 
birinciliği ile neticelenen "tayyare 
kupası,. maçları Türk Hava Kurumuna 
3936 lira 33 kuruş safi gelir temin et -
miştir. Türk Hava Kurumu, bu maçı 
tertib eden türk spor kurumuna, maç
lara iştirak eden değerli kuliiblere ve 
turnuvanın birin cisine ayrıca kxymet
li bir kupa vererek bu müsabakaya ya
kından alaka gösteren "Cumhuriyet 
gazetesine,. yürekten te~ekkilr eder. 

(AA.) 

Borsa aceatalan birliği bir 
rapQr hazırlıyor 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Borsa a
centeleri birliği, Ankaraya gönderile -
cek raporu tamamlamak üzeredir. Bir· 
lilt reisiyle umumi k!tibi yakında rapo
ru Ankaraya götüreceklerdir. 

Katil Abdullah ve 
Tevfi§in muhakemesi 
İstanbul, 1 (Telefonla) - İ&tanbul 

tefkifhaneainden kaçarak Adanada ya
kalanan Abdullah ve ve Tevfikin mu
hakemelerine ağır cezada bakıldı. 

Müddei umumi bunların cezalandıı;ıl
malarını istedi • 

( Başı 1. inci sayfada) 
planına dahil olan en mühim bir süje 
olup, bunun da hakikat haline getiril -
mesinde Hıfzıssxhha mektebinin çok 
büyük bir rolü bulunacaktır. Mektebi
miz üç mühim süje üzerinde çalışmak
tadır : 

Tedris, röşcrş, ve demonstrasyon. 

Teknik i§leri öğı·etmek 
Mektebin vazifesi Sxhat Vekaleti

nin teknik işlerini öğretmektir. Bina
enaleyh burasının Tıb Fakültesile ve
ya Tıb fakültesinin hıfzısıha tedrisa
tile bir alaka ve müşabeheti yoktur. 
Bir tıb talebesi fakültedeki etlidleri a
rasında hıfzısıhaya aid esaslı bilgiler 
okur ve öğrenir, halbuki Vekalete aid 
olan bu mekteb, hükümet hekimlerine 
ve maiyetlerindeki tali personele tat -
bikatta karşılaşacakları problemlerle 
bunların hal tarzlarını daha spesifik 
bir şekilde öğretmekle mükelleftir. 
Şu halde bu mektebin tedrisatı diğer, 
tıb fakültesinde okutulan hıfzıssıha
dan ayrı mevzulardır. Yani tıb fakül -
tesinde okutulan esas ilimlerin gözden 
geçirilmesi mevzuu bahis değildir. 

Bu mektebde hükümet hekimlerin
den başka diğer tali personelin de oku
tulması mukarrerdir. Bu suretle hem 
sıhatı umumiye hizmetleri tekemmül 
eder, hem de sizlerin işleriniz kolayla
şır. Sizin i:.ığrenmenizi istediğimiz mo
dern sıhatı umumiye hizmetleri hak
kında bu tali personelin de bir fikri 
olmak icabeder. Ne yapmak istediğini
zi anlayabilen yardımcılarınız bulu
nursa, işleriniz çok daha kolay yürür. 
Bu düşünce sebebiledir ki Ajan sani -
terlerle srhatı umumiye hemşireleri

nin tedrisi tekarrür etmiştir. Bu pek 
mühim bir keyfiyet olmakla beraber 
maal'esef henüz işe başlanamamıştır. 
Mesela Ajan saniterleri yalnız hekim· 
lere yardtmla bırakmayıp, sıhat mü
hendisliği işlerinde de kullanmamız 

kabildir. Bence, gıda maddeleri kon
trolu, içme suları, lağım tesisatı, sinek 
ve sivri sinek mücadelesi bu gibi işten 
anlar personelin kullanılmasile mu
vaffakiyetle neticelenir. Gene sıhatr 
umumiye hemşirelerinin güzel bir Je -
kilde 5ab9nrd.,..a•ı Cla hU'kUtnet tabl'ti -

!erine namütenahi faydalar temin eden 
bir kuvvet olur. Muvaffak bir sıhatI 
umumiye hemşireliği hizmeti, hükü
met hekiminin muhitine olan faydası -
nı bir kaç misli arttırır. Bu suretle he
kim çalrşma sahasını genişletir ve işi 
de teknik bakımdan yükselmiş olur. 

V mu mi sıhat hizmetinin 
bugünkü yolu 

Modern umumi sıhat hizmetinin bu 
günkü yolu korumaya müteveccihtir. 

Yeni cami kemerinin 

tarihi deOeri bUyUk 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Evkaf 

umum müdürü B. Fahri Kiper, yeni 
caminin ve kemerinin vaziyetini tetkik 

etmek üzere geldi ve bugün Ankara -
ya döndü. B. Fahri Kiper bir fen he
yetiyle birlikte yeni cami kemeri ü

zerinde ince tetkiklerde bulundu. Ne
ticede kemerin tarihi kıymetinin bil.. 
yük olduğu tcsbit edildi. Kendisine 

resmen sorulduğu takdirde Evkaf U
mum müdürlüğü kemerin yxkilmama. 

sı lazım olduğunu bildirecektir. Ev
kaf umum müdürlüğü bilakis tama-

miyle meydana çıkacak olan caminin 
ve kemerin esaslı surette tamir etti

rilmesine karar vermiş ve bu iş için 
keşfe başlanmıştır. 

Dört sene 
yakalanan 

sonra 
sabıkalı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - İnebolu 
vapuru İzmir civarında battığı zaman 
boğulan ikinci kaptan Besimin annesi 
Huriye facia günü Mehmed Ali adında 
bir sabıkalı tarafından dolandmhmş -
tı. Bu adam dört sene sonra ele geçiril
miş ve muhakemesine bugün başlanıl
mıştır. 

Halkevi paviyonunun inıa 
masrafı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Eminö
nü halkevine iHive edilecek pavyon 

için mevcud para 57 bin liradır. İnşa
atın tamamlanması için 100 bin liraya 
ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, mü-

Hastalıkları tedavi için, sarfedilen bir 
para, korunma için sarfedildiği zaman, 
evvelkinden bir çok defalar daha iyi 
randıman verdiği, defaatle isbat edil. 
miştir. Bizim mektebdeki tedrisatrmı.z 
tama.mile bu esas üzerine kurulmuştur. 
Size korunma usullerini burada tam -
tabileceğimizi ümid ediyoruz. Bu se
bebden klinik tababet bizim esaslı 

mevzularımızın haricinde kalır. 
Mektebimizin ikinci mühim mevzuu 

olan röşerşten de bahsetmek isterim: 
Hükümet hekimlerinin tatbikatta kar
şılaşacakları problemlerin siyantifik 
bir şekilde etüd edilmesi lazımdır; 

ancak bu suretle onlara muvaffakiyet• 
1i bir yardım temin edebiliriz. Öyle 
teknik problemler vardır ki tamamen 
veya hiç olmazsa, kısmen laboratuvar
da, etüd edilmek icabeder. Maahaza 
bir çokları da tatbikat sahasında etüd 
edilmek gerektir. Bu sebepten, biz 
mektebin teknik nezareti altında bulu
nacak olan, sıhat merkezlerini kur
maktayız. Bu sıhat merkezlerinin hiz. 
met ettiği sahada modern bilgilerimi -
ze aid metodların, halk üzerinde iyice 
tedkik ve müşahedesi mümkün olacak
tır. Aynı zamanda bu sıhat merkezle -
rinde ajan-saniterleri ve sıhatı umu
miye hemşirelerini, yetiştireceğimiz 
gibi, modern bir sıhatı umumiye hiz
metinin, ne olduğunu da, hükümet he
kimlerine göstermiş olacağız . 

Böyle bir merkez, halı hazırda Eti
mesut'ta mevcuddur. Bu merkezin ça. 
lışma tarzını, ihtimamla tedkik etme. 
nizi isterim. Buradaki kompetan per -
sonel sizlere nasıl çalıştıklarını nazad 
ve ameli bir surette izah edeceklerdir. 
Sizlerin ehemiyetle nazarı dikkate al
manız icabeden prevantif medisin'den, 
pratik olarak neler kasdettiğimizi, bu
rada açıkça göreceksiniz. Sözlerimi 
bitirmeden evel bir noktayı daha zikr• 
etmek isterim. 

"Çok şeyler bekliyoruz.', 
Biz talebelerimizden çok şeyler bek· 

!emekteyiz. Bu mektep bir nevi koo
peratif teşekkül olmalıdır. Fakat bu 
kooperasyondan, yalnız bizim size 
yardım etmemiz manasını çıkarmama
lısınız. Ayni zamanda sizin de bize 
yardım etmeniz IAzımdır. BUtUn!iitiş . 

küllerinizi hocalarınızla serbestçe mil· 
nakaşa etmenizi temenni ederiz. Ho
calarınız müşküllerinizi iyice öğren
melidirler ki size faydalı yardımlarda 
bulunsunlar. Mektebden ayrıldıktan 

sonra istikbalde de bizden istifadeye 
çalışacağınızı umarız. Herhangi bir 
zamanda karşılaşacağınız müşküller 
hakkmda bizimle müşavereden çekin· 
memelisiniz.Sizlere burada geçireceği. 
niz zamanın muvaf fakiyetli olmasını 

dilerim. 

,. 
~ 

lstanbul borsası 
1 - 2 - 1938 
PARALAR 

ALIŞ SATIŞ 

Sterlin 626.- 632.-
Dolar 123.- 126.-
Frank 77. 82.-
Liret g9.- 106.-
Belç. frangı 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
ta. frangı 570.- 575.-
Leva 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
Kuron Çek. 78.- 82.-
Şilin Avus. 21.- 23.-
Pezeta -.- -.-
Mark 26.- 29.SO 
Zloti 20.- 22.-
Penıö 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Yen -.- -.-
Kuron İs. 30.- 32.-

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdaı.. 

Prar 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

63Cl. 
0.795 

24.275 
15.1222 

4.70 
86.746 

3.4331 
63.492 
1.4234 

22.6475 
4.20 

13.65 
1.973-4 
4.19 
3.988 

105.873 
34.246 
2.7268 

23.71 
3.0795 

630. 
0.795 

24.25 
15.119 

4.6992 
86.746 

3.4325 
63.492 
1.42.34 

22.6475 
4.20 

13.65 
1.9732 
4.19 
3.988 

105.873 
34.246 
2.7268 

23.71 
3.0795 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANI$ 

1933 Türk borcu l. 

Sivas - Erzurum 
hattı İs. 1. 

,, ,. ,.. Ill. 
Anadolu D. Y. 

I ve il 

19.- 19.
( Vadeli ) 

95.-
95.-

40.65 

95.-
95.-

40.65 
tebaki 43 bin liranın temini için hü- -......_ _____________ ~~ 

küınete müracaat edilecektir • 



K A 
ispinoz 

Bir haftadao beri ne kadar meaud- Mutlaka bilmek istiyordu. Ve 9imdi, 
ba şimdi ki o yanında yoktur, hayıtın-

du. Nili ile beraber evine nete ve - b" k • · ı 
Yat gelmişti. Her ~ tatlı, ruh ~k- da ne kadar bUyük ır mev ı ı9ga 
fayıcı bir selin .aylediği prkı ı~e ettiiini daha iyi anlıyordu. . 
gözlerini açıyor, onu. yaz melt~nın Nilinin başına bir fellket llilmİf 
tatlı esintisine açtıfı pencerenm ba- olmuından korktu. Karakola kottu. 
tında, havayı dolduran ku_ı seslerine Fakat ne ıayliyecefini bilemiyordu. 
ah b k bulu. Aradıfı kadının iımi bile ona meç-

enkli sesiyle ceva v~r~r ~n. . . huldil. Sadece Nili diye onu tan11111t-
:Yordu. Tıpkı bir kuf gıbı DUDıl mını • · si)t Jrl 
\'e sevimliydi. Onun için ona "lapi- tL Fakat Nili, hUviyetınıı te ı e -

fi bir isim değildi. Onu, haricı ,ekli 
noz" adını vermi9ti. ve elbiseleriyle komisere tarif etti. 

- Benim sevgili iıpinozum. diyor
du, benim sev~u iıpinozum. sen ha- Komiser, iyi bir adamdı. Bu toy gen-

• ._ nide cin haline ve telitııia bıyık altından 
:~~ karıtahdan beri, ~~~n te: ...nJmekle beraber, merlrese telefon et-

& um, mesudum Ye .. ucaııuu ... 1 s N cdete 
ıebebi sensin, .mn hayat kadar güzel ti, .akayı an attL onra e 

neşendir. Adet& bir rüya ıördii~Umü da_:_düS~ mcrkudeıı ıönaek lltiyor-
aanryorum ve bu rilyanm hiç bitme- maroma 
nıesini istiyorum. Fakat bu bir rf!ya lar. Bu bayan hakkında t ft-

de v il i te aeıı ymımda. yanı ba9ıın- recelder. 
tta g ' Jıimi usatmca •*altın bu.k- Necdet ppkaaını kaptığı ıibi ~-

Anclaç 
NÖBETÇ! BCZANBLBR 

Puar : tltanbal ecanee' 
Pasarual llerku • 
Salı Ankara • 
Çarpmba Yeni Ye Cebeci ecuneleri 
Perıembe Hallı Ye 8akarn • 
Cama Ep ecannl 
Cumartesi Sebat Ye Y enlteblr ecsaaeleri 

HALK ve YKNI S!NKllALARDA 
MATINBl.BR 

Hırsüa 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Camartesl 
ıs.oo 
14.45 
11.45 
21.00 

Puar 
ll.00 
13.00 
14.45 
1U5 
11.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi sUnlerinden batka 
H A L K ainemumda berda halk 
matineleri: 12.15 

Filin deiiıme ıUnleri: Puartesl Ye Cama 
LUZUMLU TELEFON NUllARALARI 
Yanıın ihban: 1521. - Telefon mllracaat 
eehlr: 1023 - J024. - 8eblrlervuı: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Haftpn Ansa Me
murJuiu: 1146. - MeuJerl Şebli' Anha
n: 3705. - Tabi Telefon munanlan: 
Zincirlicami civan: 2MS. 1050, llH. -
Samanpuan clnn: 21CNS, S259. - Yeni
eehir, Havusbaeı Bisim tabi: 2323 -
Havuzbaer: Birlik taksi: 23SS - Çanları 
caddesi, Ulu tabi: 1291. 

OTOBUSLRRIN t 1 k ve 8 o n 
SEFERLERi 

Sabah 
ı 1 lr 

Uluı M dan K dere'ye 
K. dere'den Uluı M. oa 

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

Ulu il. dan Dikmen'e 
Dilrmen'dea Ula. il. na 

Ulaa il. dan KeçUSren'e 
KedlSren'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Etlllr'e 
Etlilr'ten Ulu M. na 

tnaa M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. na 

Cebeci'den AL fabl n 
AL fabL dan Cebeci'>'• 

a e fer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.SO 
a.oo 
Cl.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

uo 

Aktam 
Son 

aefer 
23.00 
23.20 

2S.30 
23.30 

20.00 
20.SO 

:u.oo 
21.30 

20.SO 
21.00 

20.SO 
20.30 

17.15 

1 ~ .... 1 bulundukları san edildi, ve nihayet, 

spanya narbı sona yaklaşıyor mu? :~:;1 01,!•i;nya:ı:a::~~~ı;: 

Askeri hareketlerin daha 
fazla ciddileşmesini 

beklemek momkondor 
Y Cl%all: Pierre Dominique La Trihane Ja Nationa'Jan: 

caktır. 

Günün Wtiift 1t•JU.1eri ltoltlnnda. 
dünya ...-ıelerinin mütalecı ve 
tel.u-ıerini olt•ffİNn GfGiulolti 
6-m ltüldNlan, A.naclola A.j,,,... 
nın 6iilteralerinclen almmalrtadr a 

Fransa 
En mühim netice 

İspanyol harbı ıona yaklafıyor mu? Hatti kıymetli ordu tefleri de vardır: Popüler gueteıi diyor ki ı 
cumhuriyet ıenerallerinden Rojo'nun al M" j i i ''Son toplantının en mühim netlce-

gener 18 8ı ve Rojo gib d r. Bun· ıi, Fransa, İngiltere, Sovvetler Birli-
hayran olunacak bir manevraaı ile bat- lar meslekten yetipne ıenerallercHr. ·' 
lamıt ve timdi de iıbtilalciler lehine Cumhuriyetçiler franıız hududlarıpa ii aruında mevcudiyeti görilkeıa 
düz gibi görünmekte bulunmuf olan dayanmaktadırlar. Malzemeyi kimd zunni anlqmadır. Filhald.ka, BB. Del
Teruel muharobelerı"ndenberı· ı·kı' ra- ı ı en boa. Eden ve Litvinif'un nutuklar" ve nası a ıyorlar? bu bir meseledir. -. 
kibin biribirini mahvetmek için aar- Denildiğine göre Kataloııya fabrikalı- birbirleriyle tebdil edilebilecek m&• 

fettikleri gayretler sanki gittikçe faz- rı onlara, toplar ve tayyareler mili- hiyette değildir. Aralarında farklar 
lalaşmaktadır. Pek tabiidir ki, yalnız teana, hemen her feyi temin etmekte- vardır. Yalnız her üçü de Milletler 
harbe aokuknuf olan kıtaların ceaame- dir. Tayyarler de, toplar da onlara ya- Cemiyetine itimad göstermekte, Mil. 
ti, malzemenin ehemiyeti, mücadele- bancı memleketlerden ıelebilir. la- letler Cemiyeti usullerini en iyi usul 
nln devamı aruındakı farklar göz ö- panyanın altın ıtoku bunların elinde- glarak telikki eylemektedir. HK il· 
nilne getirilse bile Teruel harbı Ver- dir ,ve bu ıtok henüz tiikenmemiıtır. çü de Milletler Cemiyetini yqatmak 
dun harbma kıyas edilemezse de il- thtililciler, cumhuriyetçilere franaıı istemekte ve paktta tadilitm aleyhin· 
panyol harbmın, franaız - alman harbı hududlarından ıeçip ıelebilecek olan de bulunmaktadır." 
cinsinden olduiu muhakkaktır. Tah- malzemeyi mühimaemekte olmalıdır- İngiliz ve fransız anulan 
min edilebilir ki iki tarafın ihtiyatla· lar ki - mühim infUtın yapılmakta bu- arasındaki fark 
rı da bu harbte çabucak ti.ıkenain ve lundutu - Puigcerda iatuyonunu ge-
biz, harbın kati dönüm noktasında bu- çenlerde tiddetle bombardıman et.mit- Maten gueteel diyor ki ı 
lunalım. lerdir. ..ın,ıillzler, ekserisi dominyonlerm 

D '-deri • ıiyeaetinde de eaaı tefkil eden Ce-
Bl'ae n wuıyeıi Af'IOl'fiader, lcomüniader, nevre ıiyuetini idmıe ettirmekle be. 

Yenitehlr'den Ula il. na 7.10 D---- b d ı · demokratlar. raber, Almanlar ve İtalyanlarla s. pasar'ndan Akkaprl',. 6.30 7.15 ~ unu ev etlerın almıf ol· lel'• 
AkkCSprü'den S. paııan'aa 0.45 dukları vuiyet iabat etmektedır. ~v- Buna tunu da il&ve etmelidir ki beetce ve mile.Ur bir tar&da gBrUte. 

Yenitchlr. tat11yoa Ye Babnlıklan yet Ruıya 11e Fransa yalnız Bane- h · .1 · bilmek için, her ,eye ratmen. kafi 
Ulu M. dan Yenlphir'e 7.00 - ı d ·1 b ı cum urıyetçı erın ıiyaıi ıimaıı bir •e· bir hareket aerbeatisi iatemektedir. 

her uatı bee sece m1111tazam aeferler on a mümcıaı u undurınakta devam ne evelkının eti de&ildir. Müfritler F'ranunın arzuıu da budur. Yaln•• 
vardır. Puar ıtınJeri ilk aeferler ettikleri, Almanya ile ltalya ~alaman· olduk,.~ tidd tı b' tt ki t .. ""--l r- e 1 ır ıure e uza aı ı- Fransa, daha sarih bir surette, ente""'· 
birer ••t aonn .... ar. ka'da kendilerını temsil ettirdıkleri rılmıt!ardır. Komünistler, anartiatler- ~· 

phlr'e ~y~~.1;d:~=~ halde lideri lngiltere olan üçüncü bir le troçkiatler üzerinde çalıpnıft ve nuyonal taahhüdlerinin biç birinden 
rfdecelr otoblllerin banket uatlerl. ala• ırup da • bunıda eiyui, 9urada tica· sonra, demokratlarla ınutedil I09ya- kaçınmak iatememektedir. B. Delbo
malann ctatrJ,. •atJerlne tlbfdlr. rt - D\ilme18Wer kullanmak suretini liıtler de komüniatleri ııraya prme- ıun munffakiyetle tetentlç edecelf· 

POSTA S~-~TLt BRbtul ib-d- tercih etımlf bulunmaktadır. Ancak, ie sorlamığlardır. Bu hareketin bqlı- nl sandıiımız devamlı ve cesaretli ıi· 
!::S::b~ ~':~ •tan c ırnue Salamanka bilkümeti nezdindeki tica· ca tmllıl. • bJlbtlla ildncl dnrnindı • yuetinin eeuı, teorik preneiblere sa. 
TaabhitJI 11 • adarıhr. t rl mümaaillerin, bit cihetten de, ha· Banelona, Valanaiya ve Jladrid'de a- dık blmtk ıuretiyle realilt bir UJB-

TRKN BAATLBR kiki mahiyetleri 1izlenmit, siyasi mü· mumi aelimet hWdimeti addolanan bir eet takib eylemektir." 
Haydaıpqa)ra : Her nbah UO. Her ıneasiller oldu.ldaı malfiındur. bllll 1 

aqam 19.15 Ye to.45.,, ıeda cliktataril deiilM de DUUI.· ngllle•ı 
de (ulı, peqembe, ea- Budapeıte konfennaından beri Ma- mı sayılan bay lnlacio Prieto'dur. B 11 
martesi Toroa sllrat.) caristan, bay Dö Kanyanın beyanatın- hareketin enternasyonal blr ebemiyetı \e~ı oqayabiUyonım. Senin gü- c!an fırladı. Yoksa on~n . ba§tııa ~ır 

il · · uıl tl yanan gözlerinin şey mi gelmişti ? Belkı bır kaza, ktm S:ı.msun hattına 
•111S11tttdtlılıırinden, bWı' f 

: Hergün 9.35 (Xa.,se- dan anlaş1ld1ğ1 üzere daha ileri gitme- vardır. Zira Madrid'dc ve hususiyle Van Zeeland 
r1......., Ama.,.'- ae bile İnpltereyi taklide karar ver- Baraelona'da yapılmıt olan müfriıt zil- raporu ve 

·1*!Mıll~rin- 11erJıın wr1nrıa ,.-..,... a- ... IHriadedir). mittir. Aweturya dahi Salimankada lumlardaıı dolayı entemtayonal kamu- lngllls banaı 
Dl,....,..... lattr ı Reqtln MO ticari mtimeuil bulunduracaktır. Çe- tay cumhuriyetçilerden oldukp )'Ilı: B. Van Zeeland'm .. entenıuyoaal den yıkanıyor. man heyeClllUDdan titri:rordu. Kmdl-

Bu sözlerlndea ele ......._ edebile- alnı ,a.rilen koltup oturdu. Bun
ceğiniz gibi Necdet, blllerinl ı~ da yası yUftlllk.la meflUl oJan at •· 
satırlarla ifadeye allflk OhnemekJe yaretlnln tebeblnl 6frenlne., -Side 
beraber, şair ruhlu bir gençti ve lra.. aradıfmıs kadmm ismi neydi ?"dl'! 
dmsız, a,ıtsız, sadece hulyalarta bq aord11. Necdet, gene utanarak : "'Hili 

~-.:O.:... : ft.°: koslonkya, Almanya tarafından ihlll çevirmiflerdi. B. Prieto'ııun politikuı ticaretteki eqellerin umumi •urette 
edlloıı menftaderinl korumak baha· onları tekrar cumhuriyetçiler lehine ualtdmaıı ihtimalleri" hakJmıdakt 

r. n 11 L 0 IC: nesiyle, buııluı taJdb edecektir. HW&- celb edebilecek midir? bunu ileride raporu, 1ncllls ıueteleri tarafmdan 
Arabi • 1116 Jbaa1 • 1151 aa. iki tarafı da kollayan devletlerin ıörecelb. sempati ile fabt ayni samanda ihtl. 
ı Zilhicce ikinci klnnl 20 ıayııu 1ittik50 Soialmaktachr. yatklr bir ıurette k&rJdanmaktachr. 

bap geçmiı uzun bir bayatta eoma. dedi. 
fimdi Nilinin şahsında, kadınlarm Amlı blr dalrılka dupdu. Acaba 
en u;.alnıa. en neıelisine kaYUfllluı bu "NUClfer" olnwlMI Nili NilUfer'ln 
otmaJctaD do~ sadetini nuıl ifade ldlsüldllmlt ,eldi olabilir, dedi. ."loa
ed ğini bilemıyordu. ra dosyaları lıranftmll'8lr, ona bir re-

8. D. Alıtua ~7 D17 
lltllyaNl•p11111f1 B. Vu Zeeland'm bu hu1Ultaki ıall· 

Qladls 
7 ot ,,..,,, - ..... ıo- ispanyada laarbm dnamı ltalyaya bl,etbal .. wrfme•" pmeeinbı de. 

:~e . . alelacele bitirdikten sonra, lıiaa usattL Evet bu ti bndlaiycll. 
~e~~--tlln evine her umankln- 1nsll1 iaplnosunwı tl kendisi 1 

artık ah~.:- kofuyor, ve elleri pa- .__ı_. Amiri iAb etti : 
den d a er.a~· d t · ,..,...., •• 
ketlerle dolu bulunuyor u. ·~ınc:ı~ - Efendim, bu. '8bıkalı bir hlNIL 
nun en ruhunu daha fazla. fC~ ~ ~n ır- dır. Ne zamandan beri poll~~ aranı-

k f na kendisine aetırdıgı saa- yordu. Tevkif etmitler. fimdi mer-
med . ve üokifatını vermek için .n~ . Y

1
a· kezde olmuı lbım. GBrmek ister mi-

etın ın d Ve Nilıııy e ._1 
ğ bilemiyor u. 1 ııauı:. 

paca ;:-1 d" de En sevdiği arkadaf a· Necdetin benzi sapsarı idi. Yilziln-
milfte ır • .kOİlde macerayı anlatı- den kanın çekildifini Jıiuediyordu. 
rma buharı 

1 
bir melek gibi güniln ''LOtfederaeniz, dedi, çok miite9ekkir 

Yor, onun, nuı x. nı ve derhal 1 ~- .. 
b" ı çıktıaı o aca •• .-
ırin~~ yo u~ olarak evine gelıneye Az sonra, bir polisin refakatinde 

kendıaıne 1• a a razı ol~uıunu ani~- odaya ıevgili ispinozu giriyordu. 
" onun. olm ~ kadına bu ]cadar bi;i· Genç kadın onu görünce ıotuk kanlı-
tıyor, güzel bı b"r aşk ilbaın etnııf lığı bozmadı ı 
Jilk ve fedakir~ 1 kabarıyordu. _ Ah, beni ml arıyordun, dedi, ne 
olmaktan koltuk arı 

1111 
yavrucuğum. 16riiyonun ki, 

••• pay layık bir kadın delilim. Uzül· 
• . • gUnUn sabahı. ıana . k &hal Pakat tam ıekızıncı __ .. 

11 
hem diıtlln kil sana pe P ıya 

k aıs açın- ~ı' oluyordum. ve yanında ~ha fu-
Necdet. gözlerini J&r 1 

• ek - 1• ...- l hine -ut p ... la '·a•-amıt olmaın gene scnın e 
bayrete dUftU. Acaba v-· dan • uu 

geçti ? Ve Nili onun. u~a_nma:' ko. olmUf~~· bir teY ıöylemedi, söyliye
Gaaidi keserek günd~lik ": bir ke- N~c e • rı çıktılı zaman, hakikat 
)\llmıuftU. Yoku iıpınOSU:takt• fır- medı. ~ı!r saadetinin korktuğu ıfbi 
deri mi vardı ? Hemen JJ,laini orada zennett •· --~ batka bir flY olma- 6 
ladı. Salona ko,tu, ıe~ı, mutfağa bir kısa rU,-an 
bulamayınca banyoya kadın his bir yqına ağlıyordu. HiKAYECi J 
töz attı. Fakat bayır.ne oJmuftU ? -- 1 
'erde yoktu. Acaba kumın 9 

Çapru keli11 ... 

Gard da ınantoaunun ve pp 5 k rucla rop ··rUııce lç!ni me- U ._ 
tta bulunmadıtını 1° • rkımftl ? Soldan uta. JUkanclan ata1ı7a: 
ratı: ardı Demek ki dıptı ç ıidebi· llCı 1 - Partiadsin oklan. 

Pakat biSyıe haberi~. n:::ub yaza- Aç bir çocu"u : = ~t-=fı buraaı detiL 
lirdi ? Ona hitaben . ır ·ımeıinden 4 - Kı• ke.llen bir am erkek 1açı. 
ftt bö 1 birden bıre gı d"" b•ı• • • 5 - OJIWD&)r. 

• Y e e d&ner on• d ra 1 ırsınız 6 - Ka - Veteriner 
~k meraklandığını, ev etme1ini ten- oyu 7 - Bir ant "1ftlr • dile atar. 
bıez kendlılne telefon UatUııde Genel 1 - 1akambude bom • 1riUbaa beri. 
bib etti, ve mektUbU ~nıyerlqtir- çocuk Ealrgem:1d!;:;:i bu N- .Jm.. ~ çıba katı ar - pqanm Ja. 
töze görünür bir tc. 1

• merkui her 19
.;': kullarındaki sayıf 

dikten sonra, ifine. ı:tt~eltt Her te- ne de Aıı:(S85) ;ocul• her gUıı et-
i O ıun. saatleri ~~~~,. re11ptlril e- "'~ile yemeli vennektedir. Türkiye lı Banlcaıandan: 
efon çalııta beYecı-:;ınkindeıı bat- li ıı~ o ufun bir sUnlilk yemtll 

line alıyor, fakat Nıl inkilUI ka Bı.r P be abe bet kurut tutmak· 
ka bir selle kartılaflllc:a tOIDObile at- eıanıjl ile r r Kuruma bep Jnı• 
Pıhyordu.. Öğleyin b;~l:den çıkardı. tadır. !:ı ":::~ ıuretiyle yoklul 
lıyarak eve geldi. C Evde kimtC l'1lf 1 kan ve can vennif olur. 
lr anahtarla kapıyı ~~t~n afdifi ebe- bir yawuyan dUkklıı ve mafualarÜ 
toktu. Demek ki NiJııı Jd de bir da- JCurumu bet ıcuıuı eıt• 
lhiyet keıbediyordu. Be~ geldilf af· balamuı ~cak yar4• .. 
ha dönmemek Usere, upul bir isplnos -~=:~ ....... ec1er. 
hl ant, kafesini açık ıp; _.,. r bu ·--

Şubelerimizde alhn 
beri•• ....... ,.,. 

baıla11m11hr. 

an.uanda b&met etmllllekııldlr. ltaı,. da tapan- dili ıtbf "mymetU yardımını" teba· 
a... Teruel barhma &Ydet eclelimı ,. ela pıll'8Ca, lnMnca .,. nw•"""Ce rtb ettirmekle beraber, cerek saf ce

bu barb 0 derece ehemiyetlldlr ki •Jiaıta ulramaktedır. Bu mada lnpı- nah prek sol cenaıb pseteleri, vakıa 
cumburiyetçilerin .saferi, lhtiWcilerin tere, Sllmuınkada vuiyetini temin ve aralarmda muhtelif ince farklarl1, bu 
timidlıriııi usun zaman isia ttmamiy- Banelonada muhafua etmektedir. vesikada münderiç taniyelerfn ve bil 
le kuıp bir uzlqma ıulhuna imJrin faytt Pnmko - 6 ay, bir NDe son- hena Amerika birletik devletleri, İn 
verebileceği ıibi ihtililcilerin ıaferl ra - bu mik:adeleden gallb çıkacak o- ıfltere, F~ Almanya ve İtalya 
de cumhuriyet kollarını ikiye bölüp lurı:a tnıtltere faaliyete pçmek için araımdaki ekonomik yaklqma taval 
Madridln teslim olmuını intaç edebi- nkit kuanacak. ve Franko da ona yealnin flUyat mevkiine çıkarılmuı 
lir. Zaten, bUtUncU devletlerin bun· döıımtk için YÜİt bulacaktır. Ve 1- bablindeki liyud &Uç fUtları da lle
daıı bekledikleri ve bununla huırla- talya, bu harb devam ettikçe ve Pire- ri aürmektedir. 
dıldan da, muhtemel ki, bu olıun. o nelerden Almeria'ya kadar olan sahil Umumi bnaat .a1ıe hulha edile
takdirde, hiç flipheab, ıeneral Fran- rakiblerinba elinde bulununca Akde- bilir : ''Sös, timdi otarıik devletle
koyu tanıyacak devletlerin aay11ı iki nizde hiç bir ciddi harekete ıeçmiye- rindlr." 
ve batti üç miali çoğalacaktır. "Mad- cektir. Tam bir devlet adamı zihni· 
rid onun elindedir" IÖıleri en iyi ba· Ni.ııayet, merkezt Avrupada tehdld 1 azd 
haoo '11acaktu. oluzwn, Habefiatanda dayanılmu güç- yetiy e Y mıt .. • 

Alman - ltalyan yardımı 
İfte bu aebebledir ki almanlarm ve 

ltalyaıılarııı ihtililcilere M>n ümidle
rini bailayarak onları öyle genit öl
çUdc harb malzemesi ile techise u&ra
pyorJar ki bu malzeme sayesinde Te
ruıl alınmakla kalmayıp Franko ordu
larmua denize ulaf"'llan da kabil ol
ıun. Oörilnilfe bakılına bu huauıta en 
çok gayret ıöetereıı Bay Muollnidir. 
Guetelerden bir çotu, fimdi, italyan 
ordusundan da ıöniallU yuılmata bq
landı&mı yudılar. Bu iddia benU. ıu
but bulmUf deiilae de ıeneral Fnm
konun kullanmakta oldutu her tUrlll 
malseme ve huauliylı hava malseme
ıi tım:unJylı İtalya ve Almanyadan 
ıelmekte, "'bol bol gelmektedir. De
IU;ditine &öre, cumbQriyetçller de da
ha u Ye keyfiyet bakımmdaıı da daha 
apfı malaeme mevcudur. Fakat cum
huriyetçi hava kuvvetlerinin daha se
çenlerde Salamankaya kadar ptmif 
olmaları onların lapanya havalarından 
kofulmuf olduklarım &8atermekten 
çok uaktır. 

Cumhuriyetçilerin ıaıuJan 

lilkler altmda ezllmit ltalyanm tapan- Taymla pzeteai, diyor kl ı 
yadaki aarfe mecbur oldutu pyretle- "Bu rapor, derin bir tetkike ihıtiyeg 
re sor tahannuı edeblleceti anlqılır. ctiatermektedir. Bildin kabahati eko. 
Jıpanyol harbmm bu teaabilril, mu- nomik nasyonalizme yilldetmek aure
bakkak ki. en ebemiyetlilerindın bıri- tiyle halen mevcud teddı daha siya.. 
dir. Guetelerden bui, ıeçenlerde, l- de fulalattırmadıfından ve bundan 
talytDJA lapanyada 80.UUU, Trabluata bçındıimdaıı dolayı cidden tebrike 
60.0UO ve Habefiataııda 200.000 kiıililc pyandır. JJ. Van Zeeland, raporunu 
kuvvetleri bulundutunu beub ediyor- tam bir devlet adamı zihniyeti ile 
du. Bu, lQ0.000 ili 350.000 kiti demek- yapmıttır. Rapor, her türlü tek ta
tir. Bu kadar kuvvet, maliyesi gittik- raflı doktritıcl ve profesyonel dU,lia
se nyıflayan ve hayat ııkmıtıeı pt- celerden iridir.• 
tikçe fulalqan bir millet iljin büyük 
yüktür. 

Nelke: 

... Tetkik nuilıeulü bir rapor 
Deyli Telgraf and Mornfnı Poet 

diyor iri : 
Hülia.ı, İapanyadakl abrl banlrtt• "Rapor, cidden büyük!' derin bir 

Ierin günden &{ine ciddilepeıini bek· tetkik mahıulildür ve mneleyi çok 
lemek lu&mWr. Cumhuriyetçiler lçin aarih bir surette if ıde eylemektedir. 
can ı&k.acak ııokte, Japonyuun Çinde Fakat Amerika birteıik devletlerinin 
ilerlemeli için pttikp IDCflul oluı belli batlı Avrupa devletleri ile ıı1a 
Sovyet Ruayaııııı Avrupa iflerlııden bir ltbirllil yapması teklifine gelin
gilndcn güne alikuını kemnekte olma- ce, bu husuıta katt bir tetebbllae ıl· 
11dır. Fransa iee karıpnubk politika- ripneden enel, geni9 fikir taatiılnde 
ıına riayete her ıtın blru daha futa bulunmak lbımdır." 
sadakat ıöetermektedir. Banlarm ak· 
ıine olank - pııe tekrar edeceiim -

IZMIR 
Bay Mueoliııi bu ife iyice aarılmıftır, 
ve bwıdan aoııra da sarılmakta de\'1111 
edecektir, QörCinUyor ki ibtiWdlerin 
zafer talil daha fuladır. Ancalr. cl

Cumhuriyetçilerln eliDcle bulwıan haıı barbmda da kim kehanette bulu· 
arazı ve nilfuı rakiblerlninklnden az nabllmiftir? ilk önce tali Fransa a
olmakla beraber zafer talil ıene ol- leyblnde idi, llua llarbuadan aoııra 
dukça büyük, ve hele bir bs aydan- Almanyaam aleJlaı.. dhdl, claU 1on

beri daha bllyllktilr. 'lhıalarm 1036 ra, t1' 1'qlıarıçı.r.. -...r dntm e
temmuzunda yalnıı: mlllaleri varclı; ._ fatlllalıler aetle•lncle Pnma w 
1938 eoa kbanda Oldulan ftfdtt. mlttıtfikleriala -ıı• eı.ü lnıe 

EllnlJyeMI 

........... 1 

20 aguıtos 20 ~lul 
1931 S-7041 



Ankara belediye zabitası 

talimatnamesini neırediyoruz 
• 

3 - Bardaklar tehir auyuna merbut Madde 334 - Tahlil netlcealne ka· 
kuvvetli au cereyanlariyle ve içine el dar aatılmumda mahsur ıörillen 11· 
aokulmadan yıkanarak her tarafı cam· da maddelerinden nUmune alınır. Ba
la kapalı raflarda bulundurulacaktır. kiyeai tahlil neticeaine JradK m611Ur 

4 - Perakende ıu aatı91 için kullanı- altınd:. bulundurulur. 
lan depoların üzerine hangi menba ıu- Madde 335 - Nümune kapları temiz 
yu olduğu açıkça yazılacaktır. olacaktır. NUmwıelerin Userinı konu-

5 - Sattıkları auların hakiki vuıf· lan etiket ve zabıt varakalarmdakl ad· 
lanna uygun olduklarını temine aatıcı· ree ve imzalarda vuzuh ve mutabakat 
Jar mecburdurlar. olacaktır. 

6 - Perakende olarak ancak menba Madde 336 - Tahlilleri acele yapıl· 
ıuları satılabilir. Difer ıulan aatmak muı zaruri bulunan nUmuneler dol· 
ve menba aularmı biribiriyle ve yahud ruca acele kaydiyle kimyabaneye ıön· 
diler aularla karıttırmak yasaktır. derilecektir. 

Madde 337 - Mathu veya mabkOk 
O - Tahlil için almacak olarak üzerinde aabit eti.keti olan ve 

nümuneler bqkaaı tatafından hile latimal eclildl-
lladde 327 - Mevadch gıdaiye aatan &ine dair bir emare buluıımıyan mad· 

ft yapanlar belediyece taleb vukuunda delerden mağ9uı veya mahUit çıka\· 
numune vermek mecburiyetindedirler. larla bu maddelerin imalindeki her 

Madde 328 - Numuneler belediye· hangi bir hatidan dolayı bozuk çıkan· 
nin aal&hiyettar makamları tarafmdan ların cezaları firma sahihine &Midir. 
alınacaktır. Ancak muhafazası ~yda ve .z1mana 

Madde 329-Numuneler iki adeta· tabi olan maddelerden bozuk çrlranla· 
Jmır. NUmunenin biriai iimyahaneye rın (mağ9u9 ve mahlQt değil) cezaları 
ı&nderilir, ikincisi de raporun netice· utana aiddir. 
al almıncaya kadar milhUrlü olduğu Ma:lde 338 - Muayene için alma· 
halde ııhhat müdilriyetinde kalır. Tah· cak nUmuneleriıı miktarİ belediyece 
lil neticesinde bozuk çıkmıyan mevad- teabit edilecektir. 
dan alman ikinci numune aynen ahi· P - Sebzeci Ye yemitçi 
bine iade olunur. dükkinlan 

Madde 330 - Alman numuneler at- Madde 339 - Sebze ve yemif aatı· 
sı açılmıyacak fekilde bağlanıp reaml lan dükklnlar da qağıdald tartlara 
ve uhibinin mühürleriyle mühürlenir. uyacaklardır: 

Madde 331 - Numune kaplarının U· ı - Dükklnlar ktrpr, zeminleri 2 
serine alman numunenin cinai numu· metre yübekliie kadar dıvarları 
ne uhibinin adreai, numune zarf mm daima yıkanabilecek aurette au 
numaraaı, sahibinin ve numuneyi ala· geçmez bir maddeden yapılmıt olacak 
nın ve b4tlediye zabıta memurunun im· ve .zeminin mUnuip bir yerinde ucu 
salannı havi matbu bir etiket yap19tı· liiım& baib aifonlu iakaralı bir delik 
nlacaktır. bulunacaktır. 

Aynı imza ve. adreslerin zabıt vara· 2 - Sebzeler kolayca yıkanabiUr 
blmda bulunmaaı ,.rttır. tekilde yapılmıf, maa veya raflarda 

Madde 332 - AJ.tlradar memurlar bulundurulacaktır. içinde aebae bulu· 
numuneleri muntazam bir deftere kay· nan ldlfeler zeminden ytllımekce bir 
dedeceklerdir. yere konacaktır. Yerlerde Hbse bu· 

Madde 333 - Kimyahaneye cönderi· lundurmak yuaktır. 
len numuneler kimyahanece tahlil edi· 3 - Pi9irilmeden yenmesi mümktın 
lir. Tahlil neticesinde verilen rapora 

1 

olmıyan ıebzeler ve yemi9ler ayrı raf. 
nuaran bozuk oldup tebeyyün eden· lara konacaktır. 
ler hakkında ceza zabtı tanzim edilir. (Sona .,,,,. ) 

131 [!t!1 :fm'.J ~ ;1 
oda toptan da kiraya verilir. Her tllrlil 

Ka,ak ilcin 1e1rtlan .!::1.:!ı. mükemmeldir. 
1~~~ 

1>6rt aatırbk ldlçlk llblardan: 
Bir defa için IO lmrut 
İki defa için 50 lmrut 
Uç defa lçiD 70 1mn1t 

Kini* cWre - YeniıeJıir rua ... 
fareti arbamda Ekrem Kavur Ap. Gat 
kat iç oda bir hol mutfak ve bmnyo 
elektrlk, bavquı, • teslatı var. Acıeo 
le ldralı~. '1.-151 

• 

JJ ... 

1>6rt defa için 80 lrmat aımn:d. 
11 
__ 

l>eYuDh ldlçiik iJ1n1um her •
için 10 karat a1mJr, •...ıı 10 defa 
Detredilec:ek bir ilin içla 140 kanJ1 
ılrmıcütır. 
Bir kola7bk olmak ilsen, her atır, 
kelime Ua1armdaki bottaklar milat• 
na 10 llarf itibar edllmittir· Bir ldlçtk 
nan 120 harften ibaret olmalıdır. 
D6rt atırdan fula her satır içiD Q'• 
nca 10 1mrut ahmr. 

Kiralık oda- Potta caddeal No. 57 
zemin kat aile yanında bir oda kiralık· ll• kanunen teminat olarak bbu1 edi· mumda harıç tutulacaklardır. 
tır. Evdekilere müracaat. 1-562 İcra len bulne tlıbvilleri ıetireceklerdll'. 8 - Artırmaya i9tlrik edecekler 

0....... kiralık - Müsait tetaitle 3 - Sat19 ,unu artırma bedeli tak. 20. 2. 938 tarihinde 37/43 numara ile Anbra Birinci Sulh Hakuık Haı. 
devren kiralık Ali Numi Apr. No. 14 Ankara Oçiinc:i icra Salh Hukuk dir edilen kıymetin% 75 tini bulduk- dairembdekl yerinde bıerbee açık kimlifinclen 1 

tıç oda ve hol TL 3837 1-581 Mahk....mdea 1 tan ve Uç defa nida ettirildikten IOll• bulundunılan prtıwnemiei okuyabi· Konyada Dedeler ham Wracıu 
Kir.J.k _ f..met tnantı mahallealn· Aııbrada lmıet pap mahalle u- ra mezk<lr ıUnUn on altmcı uatmda lirler. l--632 Konyanın Dopn bey lllıhiyainden 

, 

it yerenl~rı 
M_.....,.. _En az orta tah· 

.mi muha11be ve naJdire itlerinden 
anlar teri daktilo yasan bir memura Uı
tiyaç vardır. Liaan bilenlerle clmrilk 
itlerinden anhyanlar veya bin lira tlca· 
rt ~falet c&terebilenler tercih oluna • 
caktır. El yaalanyte fotoğraflı tercU
mei ballerini 10 ıubata kadar P. K. 165 
Anbraya mUracaatlan. 1-619 

de 3 oda matbü, au elektrik, bahçe sun 701 sokak 6 ~ı hanede mu· en çok artınıı talibine ihale olunur. Meme Hiiaeyiıı otlu Omere: 
mllataldl hane kiralık, 8-rraf Avni Al. kim aynı mllhalde 90 numaralı dtlk. 4 - lıbu tarihteki artırmada teklif Bvvelce Koaytıda dolan bey ma-
tına aoru1a. 1-566 kanda bakkalbk etmellte ilı:en vefat edilen bedel m11Mnunen kıymetin ballealnde iken bu keft Ankara Ana. 

Kini• Oda_ Yenifehk Devlet etmlt olan lbrahim Baybkçınm tere. yflsde yetmif betini bulmadılı tak· M hk k fartalar polia merkezinde poli• llue. 
ŞOruı arkuı yeni Dikmen cadde9i 16 kl81ne mllhkemece vaziyet edilmit ol· dirde 22. 3. 938 tarihme miludif aalı a eme a rG rl tafa tarafından aleyhinize açılan 125 
No. lu Apartman 2 inci kata mUrac:a· duiundan minıtçıları ve kefaleti ha· ıüntı aut l4-16 ya kadar yapılacak Anbra içiiaci sulh hukuk mala· lira alacak davamın yapılmakta olan 
at. 1--624 aebile alacaklı ve borçlularının vHM· ikinci artırmada keza ınulwnmaı kıy· ...._..den: durupmamda adresinizin meçhul ol• 

KiNhk oda- aranıyor. Aile yanın· ki reamiyelerlyle bir ay zarfında AA- metin yilsde 75 tini bulmak ,artiyle Aokaranm Çepne mahallealndc duğu için pzete ile pyap kararı n 
da veya mtıataldl, bir bayan ve bay için, kara J Undl aulıh hulcuk malıkemeeine en çok artıran talibine ihale oluna- mukim iken 24.1. 938 tarihinde 61en yemin davetiyesi pnderilmit " ba 
banyo ve mutfaklı Dikmen caddesi 18 mClracaatıarı ve alaceklarmı vaktiyle cak ft bu nW>etl bulmadılı takdirde avukat Hacı Abmedi.G terekeaine defa da 337 )nci madde mucibince ye
Cemd. 1--633 kayıt ettlrmexenlerin mirasçıya ne ite 2280 nmnaralı kmun ahWmma mahkemece el konmut olduiundaın mla ibtarnameei ganderilmeaine b· 

. 
Jt arayanları 
Miı..W,.. .... ,....._ - Fraııazca· 

,. va1af ıenç bir mUrebblye vazife an· 
yor, talihler Salti ve Franko'da M. Al· 

Kiralık _ Banyolu, bot yahut mo- pbleA ve ne de terekeye bafeten ta- tevfikan borç bet aene milddetle te· kefaleti henıbiyle alacaklı olanlar da rar verilmit ve duruıma da 2. 3. 938 
bilyalı cilztl bir oda kiralıktır. lp1dar klb edemlyecekleri ve ibru edecek· dle tlbi tıttulacaktır. dahil olduiu halde bilcUmle alacaklı çarf&!Dba gilnü mt 9,5 a ~ 
caddesi, Necati bey okulu yanında No. leri naalk içinde makbuz iatiyeblle· 5 - Birinci ve ikinci artırmalarda ve borçluların ve miruçınm vel&iki oldufundan o gün mahkemede biuat 

tay. Tel. 1855 1--618 2 birinci kata milracaat. 1--642 cekleri likumu ilan olunur. (295) ihale bedeli ihaleyi mllteakib ftril· rnmiyeleriyle beraber bir ay sarim· huır bulunmadıfanı.z veya bir ftldl 

Jncilbce, almanca, franaızca ve ltal· 
yanca bilen bir bayan sefaretlerde ter
ctlman için lt arıyor. Yefenbey mahal· 
leli Elin IOkak No. 22 • 24 Hily Olbot-

KinLlr _ Mobilyalı veya mobilya· 1--635 medill takdirde Uzerüıe ihale edile· da 3 Uncü Sulh Hukuk mabkemeeine göndermedifinlz takdirde mabkeme-
aıs oda bektr bayan veya bay için aile Anlan 1 DaİNIİ Ga,n Maimi nin talebi tberine ihale tarihinden l· mUracutlan ve alacaklarım vaktiyle nize ııyllben büılacaiz teblii müa-
yanmda Yenlfehir Sallık Blbnlıtı Sabf ~ 1 tibaren kendlalne bedeli lbaleyi tea• kayıd ettirmlyenlerin miruçıya ne mma kaim olmak üzere ilin olunar. 
Sallık aokak Demir apartmanı kat 3 ilmi ftme eylemeai için yedi &tın ka· phun ve ne de terekeye izafeten (296) '1--Q.4 
No. 6 Mtızeyyen. 1--645 ipotek olup paraya çevrilmeaine dar mehil ftrilecektir. ltbu mtıddet -------------------------

~ ct....ıwi - Talebelere ehven -----------· --- karar ~en Aakaranm J>llAI' 1111. sarfında ihale bedeli yatınlmadılı 
U. 1-598 

,.ait. kuvvetli metodla tncilbce Satılık 
1 

hall•inin AG)ınhu>e toblmda ta. takdirde u.ıe bonlac:ak ve bu tarih-
P~aca den verilir. Atatürk Bul· punun 469 ada 25 panel numaralı ba· ten nvel en ytıbek teklifte bulunan 
ftl'I Bolu Ap. altında foto Kemale 5'bldı - hmetpap mahall.cle Dl qaladaki tartlar dair•inde IMı- talibe teklif veçhile a1mala ruı olup 
mUracaat. 1--631 ballara nezareti klml1e ve tam konfor- f& pilıarılmlftır. olmadılı ıorulduktan aonra teklif 

Dlplomab ve tecrilbeli bit bayan lu 4 daire ve 12 odalı yeni ktrpr apar- BVIAF ve llUŞTElllLATI : veçhlle almala rası lae ihale farkı bi. 
franaısca chtra veriyor. Ulu L rumu • tıman ve Yenlpbird' anaı:"· !~3~2 rincl tallbden taıı.ll edilmek bere bu 
suna mllracaat. 1--648 -· • Ev iki kattır bjrincl katta U.tG •· 

çık bir avlu •ida bir oda ,,.. mutfak talibe ihale edilecektir. Teklif veçhile 
H.,hl....._ - ç.mlık içinde .,. de olarak kulanılm bir botluk almala rası olmana pyri menkul ye-

ktrpr, modem Jııoaforlu pltja nasır po nlden on bet &bilik ikinci artırmaya 
Kirük _ Yenl•bir tamet ln8nu bir lriSfk utıbkbr. Milraaat : Anka· ve merdivenin altında bir bAla '" 

ır- ra Sel&nik Cad. c--111 Ap. No. 7 ikinci atta bir bol Aserinde iç içe iıld çıbrılacü ea çok artınn talibi.ne 
caddeslnde .. eni --·1•" apartımanda ..._a66 n .. -ı edil '-i ı ı-r- ı ... _ oda ve bir bl1a '" mutfak teklinde wa&e eceıu; r. 
clarder odalı daireler ve bal karJIUlıda _.. 
mllttaldl ev kiralıktır. Tel. 2475 ------------ kullanılan ocaklı bir k6fe vardır. Ev 6 - Her iki artmmda pyri men· 

1-553 Daimık 1 ahfal»t• iki bin Uç ,US elli lira kıy· kul talibine hle edlldikıte tapu bK. 
met takdir edilmiftir. clyle delWiye rnmi milfterlye ve 

JCinhk - Ziraat yapı kooperatifin· Daktilo K... - 43 inci devre 1 tu· ihale tarihine kadar olan mtıteralııim 
ele baraj ufaltı U.zerincle konforu havi batta bafhyor. Kura mesunlanna 2 ay• SATii IARTLARI 1 verıl n relim lM borçluya alddir. 
(elektrik, havquı, ıu) biri 3 oda, 1 da diploma verilir. Taball llf8!MDlll'lı· 1 - Satq P'fbı para ile olmak tbe· B 1 aıa--1..111 la dil 

- herı..- -'--. y-• L-t --'-- -• r• 7. J. 938 tarihine mUadif pmaır· 7 - orç u ve ..- ar er 
hol, banyo, dlieri 2 oda, 1 hol, banyo. - _. UIU&&" eu& uu m-- ı- bu ri menkul Us 
Telf. 2166 1--623 hl'MIJI apartmanı kat 2 Tel: 3714 teal ıtlnl aut 14-16 ya kadar icra da· al&kadarlarm PY •· 

• t--48 ir11l pyri menkul •tlf memurlupn· rindeki haklarım ve hua...ıyle &tiz 
Kinılds oa - Arıyorum mobilya ile da yapılacaktır ve IDllll'&fa dair olan iddialarım evn· 

yahut mobilyuıs • milracaat Yenltehir Aretr ._ okaha - Alımança, Pran· • 
P. x. 1005 No. ya. 1--611 aısca. lnaillace deralerl için talebe. me- 2 - Talihler takdir edilmlt olan kı mGlblte~yle 20 aGn içinde dal· 

Kiraldı _ Havu.zbqı Karanfil ı. mur ve meüekl lmn1at tetkil ..ulm1t- yukarıdaki muhMDIMft kıymetin remise bildırmeleri lhımdU'. Abl 
blnıda aolda UçGncU Ap. Uç d6rt, bef, tir. Yeni bal yanında Yeni,,._. • "7,5 iu niabetindı pey akçeai veya takdirde ı.w.ı tapu elciliyle l8blt 
altı odah daireler ucu kiralıktır. Ba partımanı Jaat 2Tel:1114 J.-MI mWI llir •Jıınm ı.frat mekıubu oJmacldDp •tlf bedeURln ,.,.,.tini. 

Krem Balsamin 
Kumral, Sanpn, Esmer her telle tevafulwden yeglne .ııııt krem

lerdir. Cildi bealer. Çil, Leke ve aivilceleri amıten izale eder. Yanm 
aırdanberi kibar mahfillerin takdirle lm11andıldan lıh1d ciWfiUik 
kremleridlr. 

KREM BALSAMIH 4 IEK!LDE TAKDiM E:P)LIR 
1 - Krem Balumln yallı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balpmfn yat.ıs, clndtız için, beyaz renkli 
3 - Krem Balumin acı badem, ıtındils içbı beyu renkli 
4-Krem Bakanda acı badem, ıece lçln, pembe renklL 

tıfGILIZ KANZUK BCZANBS!. - BeJoila, latanbal 
1--30 



Baş bakanhk [ ~~~~~: y;.· ~~] 
satm alma komisyonuna müracaat ve 
pazarlığa gireceklerin belli gün ve 
saatında komisyona gelmeleri. Baymdırhk -BakanhOı 

Lastik sondaj 
balonu ahnacak 

Ba~vekalet Devlet Meteoroloji it-

Ayın tarihi adh 
mecmua 

mü na kasası 
leri Umum Müdürlüğünden : . . 

1 _ Umum müdürlüğümüz ıhtı· Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Yacı için {l200) ü büyük ve (2400) il 1 - Matbuat umum müdürlüğü 
de küçük olmak üzere ceman (3~) ne,retmekte olduğu Ayın Tarihi ad
•det lastik Sondaj balonu açık eksılt· h mecmualardan sekiz nüshasını a-
1lle suretile satın alınacaktır. çık eksiltmeye koymuştur. 

2 _ İhalesi 15 şubat 1938 sah gU. 2 - Bu mecmuaların her biri bin 

ıtü saat 15 de Ankara Yenişehir, Kı· tane basılacaktır. 
zılırmak sokak No. 30 ea Devlet Me- 3 _ Her mecmuanın tahmin bedeli 
teoroloji işleri umum müdürlüğünde 280 lira ve muvakkat teminat 168 Ji. 

Cins ve mikdarı 

'l adet ekmek kesme makinesi ve 
teferruatı 

1 adet kahve ve baharat değirmeni 
1 adet püre makinesi 
1 adet Limon püresi makinesi 
1 adet bıçak bileme ve furça te
mizleme makinesi (292) 1-638 

Demiryolları 

5 doktor alınacak 
Devlet Demiryollan Umum Mü-

toplanacak satın alma komisyonunda radır. dürlüğünden: 
4 _ Şartname Ankarada matbuat 

Yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli (4500) li-

ra, ilk teminatı (377) lira (50) kuruş
tur. 

4 - Muvakkat teminat banka mek 
tubundan gayri nakit veya nakit ye· 
rine kaim olan tahvilat <ılduğu tak· 
dirde bunlar komisyonca alınamıya· 
cağından bunların münakaşa tarihin· 
den evvel merkez muhasebeciliğine 
Yatırılarak alınacak makbuzun ko

misyona ibrazı. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 

Devlet Meteoroloji işleri Umum mü
dürlüğü levazım müdUrlüğilnden te· 
illin edilebilir. • 

6 _ Eksiltmeye gireceklerın 2490 
•ayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
ınezkfir gün ve saatta komisyona baş 
•urmalan. (245) 1-526 

Sud kostik 

sülüsyom 

ve fer 
ah nacak 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji it
leri Umum Müdürlüiünden ı 

umum müdürlüğünde parasız olarak 

verilir. 
5 _ Açık eksiltme 17 • 2 • 1938 

günü saat ıo.30 da Ankarada dahili
ye vekaleti binasındaki matbuat u
mum müdürlüğünde yapılacaktır. 

(257) 1-559 

Gümrük ve lnhiso.rlor B. 

Memur evi inşaatı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün • 

den: 
1 - Küçük Yozgatta f&rlname ve 

projesi mucibince yaptırılacak • 3 • 
odalı memur evinin inpatı yeniden 
ve pazarlık usuliyle eksiltmeye kon· 

muştur. 

II - Keşif bedeli (3730) lira (95) 
kuruş ve muvakkat teminatı (280) li-

radır. 
III - Eksiltme 17-II-938 tarihi. 

ne rastlayan per9eınbe günü saat 14 
de Kabataıta Levuım ve milbayaat 
'ubeıindeki alım komiıyonunda yapı

lacaktır. 
IV - Şartname ve projeler (19) 

idaremizin muhtelif işletmelerinde 
istihdam edilmek üzere 177 lira üc. 
retle beş tabib alınacaktır. İhtisası o
lanlar tercih edilecektir. 

Sinleri 45 den fazla olmamak şar
tiyle talihlerin ufak bir tercümei hal 
ve bir fotoğrafla Zat itleri müdürlü
ğüne müracaatları. (208) 1-504 

Afyon Döner 
köprüsü 

D. p. Yollan 1atın alma Komisyo
nundan ı 

Muhammen bedeli 4825 lira olan Af
yon döner köprüsü çukur iksa malze. 
aıesi 4. 3. 1938 cuma günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 361.87 
liralık muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat H.30 a kadar komisyon 
reiılijine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak AnkarL 

da malzeme dairesinden, Haydarpa-
9ada tesellilm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. (286) 1--629 

İslôhat ameliyatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ber
gamada Bakır Çay ovası ve nehir ısla
hatı ameliyatı, keşif bedeli {1 564 903) 
lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme: 16 şubat 1938 tari
hine rastlayan çarşamba glinü saat 
ıs de Nafıa Vekaleti Sular Umum 
Müdürlüğü Su Eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 - istekliler: Eksiltme şartna. 
mesi, mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri Genel şartnamesi, fenni şartna
me ve projeyi (50) lira mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğilndcn alabi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (60697) lira (12) on iki 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
(500) bin liralık Nafıa Su işleri veya 
mümasil inşaatı teahhüt edip muvaf. 
fakiyetle bitirdiğine ve ·bu kabil işle
ri başarmakta kabiliyeti olduğuna da
ir Nafıa Vekaletinden alınmış müte
ahhitlik vesikası ibraz etmesi, istekli
lerin teklif mektupları ikinci madde
de yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Sular Umum Müdürlilğüne mak· 
buz mukabilinde vermeleri lbımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. {116) 1-318 

Dahiliye bakanhğı 

Su tesisatı 
yapılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Muğla ıehri İçme suyu inıaat ve te
siıatı eksiltmesi. 

1: - Umum müdilrlüğilmüz ihtiyacı 
için (2400) kutu sud kostik ve (24) bi
don fer sUlüsyom açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

2: - J.halesi ıs 1-ubat 938 ıalı günü 
'-at 14 d6 Ankarada Yeni tehir, Kızıl 
ınna sokak No 30 da devlet meteoro..,_c:I., ı ''Z_..daı'lülüııde topla
na utaa ~unda yapı· 
lacaktır. 

kuruş mukabilinde inhisarlar umum 
müdürlilğil inpat 9ubesile Ankara 
başmUdilrfüğünden alınabilir. 

1
, 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is.. 
teyeal•riA fmnl nrak " 'f'lldld ln
hiurlar lnpat ıubeslne lbras ederek 
ayrıca ehliyet veıikuı almaları ll· 

A. Levazım Amirli(li 
Muğlaya 4.5 kilometre me&afedeki 

Şemsettin menbamın şehre isalesi sa 
....... deposu inşası ve şehir tesiatiyle mU· 

tcferri diğer İjlerin yapılması pazar· 
lıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

J'a.ele ahnacak 
Ankara Le.-aann Amirlifi Satm 

Alma komia~uadaa ı 3: - Muhammen bedeli (5400) Ura 
olup ilk teminatı (405) liradır. 

4: - Muvakkat teminat banka mek
tubundan gayrı nakid veya nakid yeri
ne kaim olan tahvilat olduğu takdirde 
bunlar komisyonca alınamıyacatından 
bunların münakasa saatından evel mer
kez muhasebeciliğine yatırılarak alı
nacak makbuzun koın1iyona ibrazı. 

5
: _ Şartnamesi bedelıiz olarak dev-

let meteoroloji i9Ieri U. müd~rlllt~ 
ı Ş müdürlüğünden temın edı· 
evazı:m · 

lebilir. kl . 2490 
Ek ·ıtmeye girece erın 

6• - Sl 1 . · 3 .. cü madde erın· 
1ayıh kanunun 2 ve un 

· 1 birlikte mezkfır 
de istenen belgelerıy e 1 . a ba!l vurma d· 
-"1n ve saatte komısyon ., ... 1-525 
rı. (244) 

Tashih 
B vekalet Devlet Meteoroloji it • 

il! 1 ..... den· 
leri Umum Müdür ugun • . . 

Umum müdürlüğümüz ihtiyacı ıçın 
latın ahnacak olan (3600) adet son· 

'h ve 
daj balonu hakkında 28.1.938 tarı 
S927 numaralı Ulus gazetesinde çıkan 
illnda muhammen bedel (4500) lira o
lacakken daktilo hathı olarak <25oo) 
lira ve ilk teminat da (337) lira C50) 
kuruş yerine (187) lira (50) kuruf o· 
larak yuılmış ve o tekilde çıkmıt ~l~ 
duğundan yukardaki şekilde tashıhı 
lltn olunur. (271) l--627 

· Ankara Belediyesi 

Çelik kUrek 
ah nacak 

Ankara Belecliyeıinden: 
1 - s idaresi için alınacak sa:o 

u d t Uçer kı· 
adet çelik kürek ile 500 1 e 
loluk kazma on bel gün müddetle a· 

Çık eksiltmeye konulınuıtur. 
2 - Muhammen bedeli (870) lira-

dır 
· · t (65 25) lira-

zıındır. 
VI - hteklilerln pazarlık için 

tayin edilen gün ve uatte % 7,5 gil· 
venme paralariyle birlUrte yukarda 
adı ıeçen komiayona gelmeleri ilin 
olunur. (601/297) 1--6JG 

M. M. bakanlJğı 

1 - Dikim evleri isin 20 ton Mrı 
sabunlu k61ele 4. 2. 938 ıaat 15 de 
Tophanede htanbul Lv. lmirllfi ıa
tın alma komisyonunda kapalı zarfla 
ekıiltmeei yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41000 lira 
ilk teminatı 3075 liradır. Şartnameei 

komiıyonda ıarWUr. isteklilerin ka. 
nı.ıni vesikalariyle beraber teklif mek· 

1 - İ'in muhammen bedeli 89645 
lira 71 kuruştur. 

2 - İıtekliler bu ite aid prtname 
proje ve uir evrakı 448 kurut muka
bilinde dahiliye veUleti belediyeler 
imar heyeti fen feflifinden alabflir
lr. 

10 Ton motor yağı ekailtmesi tublarını ihale saatından bir saat ev· 
M. M. Vekllet:i Sa. AJ. Ko.c1aa 

1 
veline kadar komisyona vermeleri. 

3 - Pazarlık 16.2 938 tarihine raat· 
tayan sarşamba Kilnü öğlede.n evet aa
at 11 de dahıliye vekileti binasında 
toplanacak belelli} eler imar heyeti 
huzu.runda yapılr.~aktır. 

1 - 10 ton Sokoni 1 AA-71 mot6r 
{147) 1-334 

yatı pazarlıkla ekıiltmeye konınuı- 23.000 ldlQ sade yağı a)maeak 
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3700 lira 
olup ilk teminat paraıı 277 lira 50 ku-

ruştur. 

3 - ihalesi 8 ıubat 938 sah günü 
ıaat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye ıireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncli maddelerl~de 
istenilen bel&eleriyle birlikte ihale 
gün ve aaatında M. M. V. satın alma 
Komisyonunda hazır bulunmaları. 

(178) 1--428 

:Mil ve Delik laflama 
ıezgihı alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
misyonunda.,. : . 

1 
_ Bir adet aıil ve ~elık ta,ıama 

ıh Jı: Palı ııdla eksıltmeye kon
tezg ı a 

muttur.T hınin edilen bedeli 5.500 li-
2 - .alk t minat parası 412 lira 50 

ra olup 1 e 

kuruştuİr. 1 . 4 Cubat 938 cuma ıünü 
3 _ ha esı "' 

saat 15 dedir. . 
_ Eksiltmeye gireceklerın 2~90 

4 2 3 üncü maddelerın· 

Ankara l.eVUUD Amirliii 5atm Al • 
ma komisyonundan ı 

1 - Sarıkamıı birlikleri için 23000 
kilo 1&de yatının kapalı zarfla eklilt· 
meıi 9 ıubat P38 ıaat 15 de Er.zurum 
Lv. imirliii eatın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19550 lira 
ilk teminatı 1466 lira 25 kuruttur. Şa
rtnamesi her giln komisyonda görü· 
lir. Teklif mektubları belll gün ve 
saatten bir aaat evveline kadar komiı
yona verllmi9 veya poıta ile gönderil· 
miş bulunacaktır. (193) 1-431 

Karnabahar alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Harb okulu için 7800 kilo kar
nabahrın açık eksiltmesi 28.2.938 sa· 
at U de Ankara Lv. imirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muha~en bedeli 1560 lira ilk 
teminatı 117 liradır. Şartnamesi ko· 
miıyonda g6rii1Ur. Kanuni vesika ve 
teminatla belli aaatte komisyonda bu-
lunulmau. (266) 1-625 

Kereviz almacak 

say~lr k~~unu~t~eleriyle birlikte, te.· 
de ıstenı en kt blarını ihale 
minat ve teklif ::re .. :t evveline ka· 
gününde en geç 

1 
koıniıyonuna 

dar M. M. v. satına m.a 
vermeleri. (46lO) 3-7073 Ankara Levazım Aınirliii Satın 

Alma Komiayonundan : 

Mutbak edevah alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko • 

misyonund~ 1 
1 be kalem mut-

4 - Puarlığa giıebilmek için ittek· 
lilerin a,atıdı yaZ11r teminat w Ytı 

saiki komisyon reisliğine vermeğ'e 
mecburdurlar. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 5732 lira 29 
kuru,luk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayi nettiği veıika
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi mu 
cibince pazarlığa girmeye bir manii 
bulunll13dığına dair imzalı mektub. 

D - Belediyel~r imar heyeti fen 
'efliğinden pazarlığa girmek için a· 
lacakları vesika. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektublarmın iadeli teahhüdlü olma
ıı ve nihayet saat ona kadilr komisyo
na gelmiş bulunması lazımdır. Bu iş 
hakkında fazla izahat almak istiyenle
rin belediyeler imar heyeti fen şefli
line müracaat etmeleri. (258) 1--628 

Bankalar 

Zayi 
T. C. Merkez Banka11ndan : 

Bay Kazım adına yazılı D sınıfın· 
dan birlik 28168 No. Iı Bankamız ak. 
liyonu kaybedildiğinden artık hük
mü kalmadığı ve eahibine hafka nu
maralı yeni bir acnet verileceği bil· 
dirilir. 1_ 640 

3 - Muvakkat teınına · 
dır. 

uınuneleri gör. 

1 - Apgıda yuı ı § 1 
bak edevat makinaları pazarlıklı ı ı-

1 - Harb okulu için 7800 kilo kere· 

vizin açık eksiltmesi 28.2.938 saat 14 

de Ankara Lv~ amirliği Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1170 lira ilk ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
4 - Şartname ve n . 1 · .. yası ıt erı 

ıtıek istiyenlerin her gun ba 
kalemine ve isteklilerin Je lS·JUl d~-
93 b ~ul<ta be e 1· 

8 salı giinü saat on U:s 

Ye encümenine müracaatları 
1 -554 

(2S6) 

nacaktft'. · · 
2 - Pazarlığı 7-2-938 pa.zartetı 

gilnil ıaat 11 dedir. 
3 _ lstokliler evsafı ı<Jmıek (be. 

re ber gün öğleden tonr• M. M. V. 

teminatı 87 lira 75 kuruftur. Şartna· : C E N N E T p E R İ S t : -meei komisyonda görülür. Kanuni ve- : Türkçe sözlü : 
ıika ve teminatla belli saatte komi&- - : 
yonda bulunulması. (265) 1-626 ,llllllllllllllllllllllllllllllllllUllF 

Çelik dosya dolabı 

ah nacak 
Ankara Mektebler Satm Alma 

Komiaonundan : 

1 - Ankara erkek lisesi ihtiyacı 
için şartnamesi mucibince ve mektob
teki nümunesine göre sekiz adet dört 
gözlü çelik dosya dolabı açık eksilt
me usulile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 1120 li. 
ra olup teminat akçesi ''84" liradır. 

3 - Eksiltme 15-2-938 lalı günü 
saat ıs te Ankara postahane cadde
sinde mektepler muhasebeciliği bina. 
sı içinde toplanan eatın alma komis
yonunca yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her giln erkek 
lisesinde .görülebilir. 

5 - Taliplerin % 7.5 teminatları
nı mektepler muhaaebeciliği veznesi· 
ne yatırmaları ve ekailtme için tayin 
edilen gün ve saatte yukarda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(300) 1-637 

Kazalar 
Sise, makine ve 
kazan depoları 

eksiltmesi 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüiün· 

den: 

1 - Ta,delen menbaında mevcut 
hangara il!veten yapılacak 9i9e depo· 
lan, makine ve kazan depo1arı ve ıu 
depoları (24695) lira (90) kuru9 bede· 
1i keşfi ile ser'idepri üzerine 29.1.938 
tarihinden 15.2.938 tarihine kadar on 
sekiz gün müddetle kapalı sarf uıuliy· 
le eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Bu in,aata ald prtname, proje
ler ve mukavele ve yapılacak intaatın 
nevi ve cinsini g6eterir hUlaaai ke9fi· 
ye lS.2.938 akpmı saat 1..7 ye kadar İs
tanbul vakıflar bat mUdllrllllll bat ml· 
marhğından (123) kurut mukabilinde 
alınabilir. 

3 - İhale 16.2.938 çarşamba gUnU sa-

şartiyle yapılacaktır. Zarflar ihale sa· 
atından bir saat evel makbuz mukabi
linde komisyona verilmiş. olacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlet 
(1900) liralık teminatı muvakkate ak· 
çesini Kadıköy vakıflar müdürlüğü 

veznesine teslime mecburdur. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 

mimar veya mühendis olmaları ve bu
na benzer (25000) liralık işleri iyi bir 
surette yaptıklarını isbat edecek ba· 
yındırlık bakanlığının vesikalarını İs· 
tanbul vakıflar baş müdürlüğü baş mi· 
marhğına göstererek ayrıca vesika al· 
malan meşruttur. (26) (249) 1-551 

Vilayetler · 
. ·.. . ..ı..~·' 

Elektrik santralı 
Binası demir çatısı 

eksiltmesi 
Maniıa Şehri Elektrik Teaiaat Bir

liii Reialiğinden : 

1 - Manisa şehrinde yeniden yapıl· 
makta olan elektrik ıantral binası de
mir çatısı nafıa müdürlüğünden mu· 
saddak proje, plan ve keşifnameleri 

mucibince (4436) lira keşif bedeliyle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi ve buna 
merbut hususi ve fenni şartname, 

B - Mukavele projesi 
C - Plan ve projeler 
İstekliler bu evrakı (28) kuruş bedel 

mukabilinde (Manisa 'ehri elektrik 
tesieat blrlili reisliğinden) alırlar 

3 - Eksiltme 16.2.938 tarihine raıt• 
layan çarşamba günü saat 15 de Mani .. 
belediye dairesindeki hususi mahallin· 
de toplanacak olan birlik encümenince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (333) lira muvakkat teminat 
vermeıi ve bundan bqka ıpğıdaki ve
sikaları haiz olup getirmesi liznndır. 

A - 938 yılına aid ticaret odası veai· 
kuı. 

B - Bu demir çatı i 9ini bizzat yapa· 
bWr ehliyette veya bir ehline yaptır .. 
bilir olduğunu gösterir veaika. (184), 

1~51 

Şosa onarılması 
lzmir Vill1eti Daimi Eacümenia·den ı 

Eksiltmeye konulan if : Bergama - Soma yolunun 4+000 • g +1 
100 kilometreleri arasındaki 5100 met· 

Ketif bedeli : 
Eksiltme: 

İstekliler : 

Eksiltmeye ıirebilmek için ı 

(220) 

relik penin esaslı onarılması. 
(16489) lira (32) kuruttur. 
10 • tubat • 938 tarihine raatlıyan per· 
fCtDbe ,UnU aut 11 de İzmir ili öaiml 
encümeninde kapalı zarf usulü ile ya· 
pılacaktır. 

Ekailtme ,artnameai, mukavele proje
si, bayındırlık itleri genel prtnamesi. 
fennt ve huıust prtname, ve projeleri 
İzmir· Ankara· İıtanbul nafia müdilr
JUklerinde g8rllp inceliyebilirler. 
lateklilerin 1237 lira muvakkat teminat 
ve nafia veldletinden ahnmı§ müteah
hidlik vesikası ile ticaret odası vesika· 
ımı teklif mektublariyle birlikte yu· 
karda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar lmıfr vil!yet 
daimi encümeni başkanlığına teslim 
ederek makbuz almaları lazımdır. 
Pottada olan ıecikmeler kabul edil· 
mez. 

1--473 

Men~ez ve köprü inşaatı 
l~ir iVlayeli Daimi wümenin-den : 

Eksıltmeye konulan it : Gülbahçe - Karaburun yolunun 0+947 
• 2+338 ve 8+025. 26 t-986 kilometre
leri aruınde yeni f09e ile 46 menfez vı 
16+ 100 kilometredeki 2X 10 açıklı· 
ğında bulunan Balıklova köprüsünilD 

Ke9if bedeli : 
Eksiltme : 

İstekliler : 

Ekailtmeye ıirebilmek ljjln : 

(221) 

yapıları 

(120055) lira (23) kuruştur. 
14 • fUbat • 938 tarihine rastlıyan pa· 
zarteli ifinü aaat 11 de İzmir ili daimi 
encümeninde kapılı zarf usulü ile ya• 
pılıcaktır. 

Ektiltme ,artnamesi, mukavele proje
si, bayındırlık işleri genel tartnamesl, 
fennt ve hususi prtname, ve projeleri 
İzmir· Ankara· İstanbul nafia müdür
lüklerinde görüp inceliyebilirler. ' 
İıteklllerin 7253 lira muvakkat teminat 
vermesi ve nafia vekaletinden ahnmıt 
milteahhidlik vesikası ile ticaret oduı 
vnikuını teklif mektubları ile birlik· 
te yukarıda üçüncü maddede yazılı sa· 
atten bir 1aat evveline kadar İzmir vl· 
liyet daimi encümeni başkanlığına 
teslim ederek makbuz almaları lazım
dır. 

Poatada olan geçikmeler kabul edil· 
mez. 

1-473 



Cumhuriyet Merkez Bankasının 
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- -- -- -= ( Halkevinde) S - -= -~ ŞEHİR TİYATROSU ~ • 

29 ikinci kanun 1938 vaziyeti - -- -: 5 Şubat Cumartesi günü akşamı saat 21 de Umuma ::: 
'.AKTiF LİRA • PASiF. 

LİRA 

15.000.000,-

E 6 Şuabt Pazar günü akşamı saat 21 de Umum- S 
Kasa : 
Altın: Safi kilogram 19.646,527 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhaoırıer 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,909 

Altına tahvili kabil serbest 

dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 

bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 

karşılığı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 

27 .634.411,64 
20.912.809,-

1.242.274,15 

660.559,59 

9.118.729,56 

25.225,84 

23.857 .161,50 

14.372.277,-

Hazinıt bonoları. 1.000.000,-

Ticari senedat. 36.542.125,19 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karşılığı es· 
( ham ve tahvilat (itibari 

kıymetle) 38\821.436,02 
B - Serbest esham ve tahvilat 5.206.862,69 

'.Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 67 .863,-

Taiıvillt üzerine 7.891.725,78 

Hissedarlar ; 
Muhtelif : 

49. 789.494,79 

660.559.59 

33.001.116,90 

144.376.286,-

37.5-42.125.19 

44.028.298,71 

7.959.588,78 

4.500.000,-
15.421.849,81 

337.279.319,77 

Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalade 

Hususi 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 

tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Karşılığı tamamen altın olarak 

iJaveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı 
• 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring 

bakiyelerL 

Muhtelif : 

2.105.172,40 

4.516.007,70 6.621.180,10 

158.748.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

19.000.000,-

13.000.000,- 176.376.286,-

11.553.755,63 

2.103,40 

29.022.084,63 29.024.188,03 

98.703.910,01 

YEKÜN: 337.279.319,77 

: 7 Şubat Pazartesi günü akşamı 21 de Halk gecesi ~ 

= -- -
§ KOR ~ = : - -- -- -- -- -- -: Dram 3 Perde := - -- -- Yazan: Vedat Nedim Tör :: -- -- ----------
--- Pencereden pencereye ---- Komedi 1 Perde -- ---' ------ Yazan: Mahmut Yesari - -- -: Cumartesi ve pazar günleri &aat 15 de talebe matinesi : - -- Gi§e her gün saat 13 den 19 a kadar ve oyun günleri sabah ondan :: 
: itibaren açıktır. 1.L-614 : 
"1111111111111flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

Malzeme ahnacak 
ln~at usta okulu direktörlüğünd den : 

Parti Alınacak malzeme 
N o : nin adı ve evsafı 

1 Sönmemiş kireç 
2 Tuğla (birinci nevi) 
3 (Çakıl 

(Kum 

Muhammen 
Miktarı fiyatı 

50 ton 
250 bin 
200 M3 

300 il 

1600 K. 
1500 .. 
200 il 

200 .. 

Tutan 

800 L 
3750 .. 

400 il 

600 .. 

Muvakkat 
teminatı 

60 ~-
281,25 L. 

75 c. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 5 1/2 Altın üzerine avans % 4 1/2 

' 
4 Çimento (Yunus) 800 torba 
5 (Demir çubuk 15 ton 

152,5 " 
14500 .. 

26 .. 
25 .. 

160 .. 

1000 .. 

1220 ,, 
2175 .. 

130 .. 
15 •• 
80 .. 

91,50 L. 

• 
1~11111111111111111111111111111111111111~ 

; Bayan memur E - -- -§ aranıyor : - -- -: Ankara' da büyük bir : 
: mali müessese için iyi türk- : 
§ çe bilir, herhangi bir ma- § - -- kinede yanlışsız ve seri ya- E 
= zar, en az lise veya kollej : 
: mezunu bir hayan memur E 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Berlin Üni· 
versitesi {Charite) sabık muavinı 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
TÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 3-6861 

(Çivi 500 kilo 
(Tel (3 Mm.) 60 ,, 
(Kumlu katranlı kağıt 60 top 

6 Kereste 60 .M3 4500 .. 

2400 .. 

2700 .. 

180 

202,50 L. 

1. - Yukarda adları, mikdarları, muhammen fiyatları, tutarları ve mu· 
vakkat teminat akçeleri yazılı on kalem temrin malzemesi açık eksiltme 
ile ve parti parti olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2. - !hale 4 şubat 938 cuma günü saat (15) de Ankarada Okullar sağış
manlrğında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

§ aranıyor. § ............................ . 
3. - Taliplerin ihale saatinden evvel teminat akçelerini ismi geçen 

muhasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
~,·. 

'T.C. 
ZiRAAT BANKASI .. 

lJyanıı ·Servetifünun 
1891 

Başyazarı: ·A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 

~;==========================================~ 

: Talip ol~nların evrakı E 
= müsbiteleri ile (Yenişehir ~ 
: posta kutusu 2 - Ankara) :; 
E adresine müracaatları. : - -: Tercih edilenin iktid~ - -- -~ rma göre maaş verile«:ek- § 
: tir. 1-544 _ 
111111111111111111111111111111111111111111 

Zayiler 
Zayi - 932 senesinde Ankara Ge

dikli orta okulundan aldığım mekteb 
şahadetnamemi zayi ettim. Y enisfoi 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. Sümerbank Personel 
servisinde tevzi memuru Necib Özcan 

1-621 
Zayi - Elaziğ Askerlik Şubesinden 

aldığını terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Ankara 1318 tevellütlü İsmail 
oğlu Ali. 1-639 , 

Zayi - Mülga itibarı milli bankasın
ın nısfı tediye edilmiş 37857 5 numaralı 
bir adet hisse senedini kayıb ettim. Ye
ni sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Örfi Erkay 1-641 

Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikası Müdürlüğünden 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacrnı temin maksadiyle imal etmekte olduğumuz XIV 

tip anahtarlı kaput fiatları: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

fabrika teslimi Satışlarımız 
Fiatlar asgari bir balya 

ve peşindir 
içindir 

Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende satış yapılır. 

Balyalar 20 top ve 720 metredir 
, 

Siparişin tie<leli fatirikamıza vasd olmaCld(ça 
si pa riı tediye ve sevkedilmez 1-644 

Hediyelik e§yanızı bizden alın! 

4 - !hale edilecek temrin malzemesine ait şartnameleri okumak veya 
nümunelerini görmek istiyeajer her iÜn lnşaat Usta Oukuluna ba vura-
blllrtor. (115) 1-317 

1-483 

... 1111111111111111111111111111111mı1111.. --
~Eskiıehir kaplanh suyu~ - -E Beher 65 kiloluk damacanasıS - -:ıoo kuruştur. Halde 3 numaralı de-E 
:pomuz müşterilerinin susuz kalma-: 
Eması için 1425 numaraya telefonE 
Eetmelerini ve depomuzun her za..E 
:man taze olarak !stinbul menba: 
Esularını bulundurduğunu ve emir-E 
Eıerine amade olduğunu saygılarrm-E 
:1a bildiririm. 1-484 E 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,.. 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazx İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

Kohinor 
Size inci 
kokulu 

gibi 
bir 

dişler ve 
ağız temin 

güzel 
eder 

3-6399. 

ANKARA PALAS 
PAVIYONDA 

Bu aksam ................................................................................ ınJ 
" Lu GE i ................................................................................ 

• 

YENi Artist 
Programlarla 

Masalannızı tutunuz 1- 586 

YENİ ·SİNEMALAR HALK 

.... 
1 
U\ 
IO .... 

BU GÜN BU GECE 

Beethovenin emsalsiz müziği - Tols
toy'un ölmez eseri 

KREUTZER SONAT 

Herkesi alakadar eden fevkalade 
bir mevzu 

Baş rollerde : 

LİL DAGOVER- PETER 
PETERSON 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

.......... -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- ----- -- -- --- -- -,ımır 

BUGÜN BU GECE 

Floransanm muhteşem ve debdebeli 
hayatını Borjiyalarm halka yap
mış olduğu zülme karşı, halkla beraber 
isyan eden bir kahramanın macerasını 

tasvir eden türkçe sözlü 

SEZAR BORJİYA 

Seanslar: 2,30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

Halk Matinesi 12.15 de 

VlKTORlA ve HOSARI 

Halil Naci Mıbçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
~ubeıi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 1-29 


