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J\tatürk Trabzonda çok 
mühim tetkikler yaptılar 

Atatürk hükümet ve parti beraberliğinin 
iyi neticelerinden memnun olmuşlardır 

'Sovyetler birliğinde 
yapılan tevkifler 

Trabzon, 11 (Hususi) -Atatürk bugün saat 16 da refakatlerinde 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Üçüncü umumi müfettit Tahsin Uzer, Or
du müfettişi Orgeneral Kazım Orbay ve Korgeneral Muzaffer Ergü
den olduğu halde maiyetleriyle beraber vilayet makamım teırif bu
yurmuşlardır. Büyük bir halk kitlesi yollarda ve vilayet konağı önün
de Ulu Önderi heyecanla alkıtlıyor ve Karadeniz ülkesini ıtıklandıran 
türk güneşini doymaz bir ittiyakla seyrediyordu. 

Atatürk muhtelif ça· 
hfllla sahasındaki it· 
lerle çok yakından 
alAkalanmıılardır. 

Atatürk vilayet konağında bir 
nüddet kaldıktan sonra Cumhuri· r 
ret Ha~k partisine gitıniılerdir • 

.düyük Önder gerek vilayet maka· 
mında ve gerek Parti merkezinde ı 
Trabzon vilayetinin işleri ve inki-
şafı, halkın refahı hakkrnda veri- 1 
len izahatı dinlemişler, hükümet 
ve parti beraberliğinin iyi netice· 
leri, parti faaliyetinin inkişafı, a-
za adedinin yükselmesi hakkında-
ki izahattan memnun olmuşlardır. 

Bundan sonra Üçüncü umumi mü· 
fettişlik merkezini teşrif buyurdular. 
Burada Erzurum, Gümüşane, Erzinca:ı, 
Kars, Rize, Çoruh, Ağrı valileri, bele· 
diye reisleri, Umumi meclis üyeleri, 
P arti ve H al kevi reisleri, Milli kurum· 
lar başkanları , Halk teşekkülleri mü· 
m essillcri kendilerini istikbal etmişler· 
dir. Atatürk kendilerine takdim edilen 

Atatürk'ün Trabzon'da Soğuksudaki köşlclerl 

bu zevata iltifat ettikten sonra Üçüncü 
umumi müfettiş 'fahsin Uzerin izaha 
tır.ı dinlemişlerd ir. 

Deniz yolu ile Trabzon • İran t ransit 
yolunun yapılma.:;ı Erzurumdaki büyük 
inşaat, kasabalarda su ve elektrik tesi
satı, kooperatif teşkilatı, Erzincan ve 
Iğdır ova larının sulanması ve buna mü· 
masıl işlerin alakadar vilayetlerde do. 
ğurduğu inkişaf ve refah ve bundan do· 
layı halk gelirinde ve umumi vaziyette 
görülen mütemadi tezayüd hakkında ve• 
rilen bu izahatla Ulu Önder yakından 
ilgilenmişlerdir. 

Atatürk bundım sonra halkevine git
mişlerdir. Halkevinin önünde büyük 
bir halk kitlesi heyecanla Ulu Önderi 
alkışhyord u. Atatürk halk evinin tem
ail, halk dr.rshaneleri, spor, dil, tarih, 
edebiyat, köycülük, içtimai yardım gi-
bi faaliy'!tleriyle halkın halkevlerine 
artan iştiyak ve rağbetinden dolayı sa. 
lonlarm küçük geldiğine, bir çok kim
selerin yersizlikten dolayı tatmin edi· 
lP.mediğine dair başkanın verdiği ma· 
Jumatı d inlemişler ve memlekete büyük 
faydalar vadeden halkcvi faaliyetinin 
artırılmasını tavsiye buyurarak balkevi 
salonunun tevsiine dair halkın dileğini 
tasvib etmişlerdir. 

Ulu Önder halkevindeki elişleri 
sergisini gezmişler ve takdirlerini izhar 

buyurmuşlardır. 
Halkevinden sonra Ulu Önder SO· 

kakları tamamiyle kaplamış olan halkın 
(Sonu s inci sayfada) 

-- ..... ... --· · ..... 
Bugün 12 sayfa 

1 bir 2 incide: Burhan Belge'nin güze 

Kam uf ay foplanhsmda 

Bir çok mühim kanun 
projeleri kabul edildi 

Adliye, Milli müdafaa ve Kültür 
bakanlarımız izahlarda bulundular 

Kamutay diin B. Tevfik Fikret Sılaym reUliiinde toplanmıım. 
Celse açılmca Cumhur reisliğinden gel.mit olan Ziraat vekilinin istifa 
ve bu vekalete 8 . Şakir Kesebir'in tayini hakkmdUD telgraf okunmut 
ve mebuslarımız yeni vekile muvaffakiyetler temenni etmiflerdir. s~ 
dan sonra bafkan bugün öğleden evel toplanmaya .zanıret olduğunu 
söylemit ve bu teklif kabul edilmİ!tİr. 

2442 sayılı kanunun birinci :------ - - --------
maddesinin G fıkrasının ve Sıya- ... -- 7 

,_...........,.... 

Atatürkle Afgan 
Kralı arasında 

sal bilgiler okulu hakkındaki 2777 
sayılı kanunun 6 ncı; bazı madde· 
]erden istihlak vergisi alınması 
hakkındaki 2731 sayılı kanımun 
birinci maddesinin befinci fıkra
sı, kazanç vergisi kanununun 3 ÜD· 

cü maddesinin 5 ve 21 rnci fıkra
larının tefsirine dair olan mazba
talar, bazı münakafalardan sonra 
kabul edilmİflİr. 

Afgan iıtiklilinin yıl dönümil mll· 
nasebetiyle reisicumhur Atatürk ile Af. 
gan kıralı arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur. 

Majeste Mobammed Zahir Han 

Afganistan Kıralı 
Kabil 

Bir çok kimseler hiyanet 
suçuyla mahkemeye verildi 

M~~va_, 11 (A.A.) - Tasa ajansı bildiriyor: Aıağıdaki teblil 
neıredılmııtır: 

İç itler halk komiserliği organlan tarafından muhtelif tarihlerde 
tevkif edilen Tukaıevaki, Yakir, Uboroviç, Kork, Aydeman, Feldman, 
P~~ov ve Putna meselesinin tahkikatı bibnİf ve mahkemeye veriJ
miflır. 

Yukarda ismi geçen mevkuflar, askeri vazifelerini fena 

kullanmak, yeminlerinden dönmek, vatana. Sovyetler bir

liği milletlerine ve işç.i ve ıköylil kızıl ordusuna hiyanetle 

suçludur. Tahkikat evrak, bunların Sovyetler birliğine 

karşı dostça olmayan bir politika güden yabancı devletler

den birinin askeri zimamdar mahfil1er.i ile işbirliği halinde 

devlet aleyhinde harekata iştiraklerini tesbit etmektedir, 

Bu devletin askeri casusluk kurumuna dahil bulunan suçlu· 

lar, bu devletin askeri mahfillerine sistematik bir surette 

kızıl ordunun vaziyeti hakkında casusluk maHimatı ver

mekte, Sovyetler birliğine karşı askeri bir tecavüz ihtima• 

linde kızıl ordunun bozgununu hazırlamak maksadiyle ba 

ordunun kuvvetini zayıflatmak üzere bozgunculuk faali

yeti yapmakta idiler. Bunların hedefini, Sovyetler birliğin

de büyük toprak sahipleri ve kapitalistler rejiminin yeni-

den kurulmasına yardım etmek, teşkil eylemekte idi. 

Bütün suçlular, kendilerine isnad edilen suçları tama· 

miyle itiraf etmişlerdir. 

Tevkif edilenler
den General Ay. 
denıan ve Mareşal 

Tukaşevski 

Dava, bugün, 11 haziranda, Sovyet • 
Jer Birliği Yükıek Divanının hususi 
mahkemesi önünd~, gizli bir celsede gö
rülecektir. 

Mahkemeye, Sovyetler Birliği Yük -
sek Divanı askeri mahkemesi reisi Ülrik 
başkanlık etmektedir. 

Mahkeme azaları şunlardır: 
Sovyetler Birliği müdafaa halk ko • 

mlser muavini ve kızılordu hava kuvvet· 

leri şefi Alksnis, Sovyetlcr Birliği mare
şali Bud.ienni, Sovyetler Birliği marepo 
li Blüher, kızrlordu büyük kurmay reisi 
Şapoşnikov, beyaz Rusya askeri bölgelİ 
kuvvetleri kumandanı Belov, Leningrad 
askeri bölgesi kuvvetleri kumandanı Di
benko, şimali Kafkasya askeri mmtaka

sı kuvvetleri kumandanı Kaşirin ve Sta
lin 'in ismini taşıyan albncı kazak •uva
rl kolordusu kumandanı Goria~. 

Yeni Ziraat Bakanı 
dün vazifeye başladı 
8. Tahsin Coşkan ikincı 
sıyasi müsteşar oldu 

Ziraat Bakanr B. Şakir Kesebir'in 
yeni bir resmi 

lklnci Siyasf Müsteşar 
B. Tahsin Coşlcan 

yazın: Mısırlı münevver. iç 
haberler. Yankılar. 

3 üncüde: Neşet Halil Atay'm lstanbul 
mektubu. Dıı icmal. 

4 üncüde: Askerlik bahisleri: 1 qiltere 
filosu. 

5 incide: Tayyare piyango numaralan 
6 mcıda: Kızılay haftası baıJıyor • bu· 

günkü maç. 
7 incide: Bugünkü kamutay. 
8 İncide: M. T. A. naıd çalıfıyor? 
9 uncuda: Hikaye • Dünyada neler 

2442 numaralı kanunun birinci ml'd
desinin değiştirilmesine dair kanun pra. 
jesiyle, Gümüşhane mebusu B. Edip 
Servet Tör'ün, bu kanunun birinci mad
desinin G fıkrasının tefsiri hakkındaki 
takriri dolayısiyle büdce encümeninin 
hazırladığı mazbata kabul edildikten 
sonra Yozgad mebusu B. Emin Drama· 
nın, Kocaeli valisi B. Hamid Oskaym 
mae19 meselesi hakkında arzuhal encil· 
meninin kararının müzakeresi hakkın· 
daki takririnin görüıülmesine başlan

mıştır. B. Emin Draman vaziyeti uzun 
boylu izah etmiş ve "1700 numaralı ka
nundaki dereceler, bahse mevzu 163 nu
maralı tefsir fıkrasının derece tabirine 
dahil olup olmadığı tefsir edilm~k üze
re keyfiyetin dahiliye ve büdce encil
menlerinde tetkikini,, istiyen bir takrir 
vermiştir. Neticede B. Rasih Kaplan 
müracaat sahibinin evvela hakkını Dev· 

Afgan istiklalinin yıl dönümü mü. 
nasebetiyle majestelerine en halisane 
tebriklerimi takdim eder ve şahsi saa
detleriyle Algan milletinin refahı hak
krndaJU temennilerimi arzeylerim. 

K. ATATÜRK 

Ekselin• Kemal Atatürk 

Türkiye Reiıicümbunı 
Ankara 

Lutulkir tebriklerinden dolayı ele· 
Mllnsraız• teıellür eder ve şahsi saa. 
det/eri ile kardeı milletin refahı busu. 
mndalıi samimi temennilerimi arzeyle-

rim. 
A lgan Kıralı 

M OHAMMED ZAHiR HAN 
( A. A..) 

Yeni Ziraat Bakanı B. Şakir Kese. 
bir dün akşam üzeri bakanlığa gelmit 
ve bakanlık ileri gelenleri ile diğer 
zatların tebriklerini kabul etmiştir. B. 
Şakir Kesebir saat 19 za doğru yanla
rında siyasi müşteşar B. Ali Rıza ve 
idari müsteşar B. Naki olduğu halde 
bakanlık dairelerini ıezmiştir. Yeni zi. 

raat bakanımız dün kendisini ziyaret e· 

den bir muharririınize şu beyanatta bu

lunmuştur : 

Jım. Bütün falıımamız.ın laeJJi 
ziraat /aayatumz.ın bir an eoel in
kiıala mcuhar edilmeıi olacaldu .. 

B. Tahıin Coııan ıiycui 
miiıtqar oldu 

Hükümetimizin zirai kalkınmaya ftl'o 

diği ehemiyet ziraat bakanlığına ikin. 
ci bir siyasi müsteşarın tayini ile daha 
iyi anlaşılmaktadır. İkinci aiyul mO.. 
teşarlığa Kastomonu mebusu B. 'fl6aia 
Coşkan tayin edilmiştir. Halen fncil
tere'de bulunan B. Tahsin Cotkan önil· 
müzdcki hafta içinde şehrimize gele.. 
rck vazifesine başlıyacaktır. 

oluyor 
10 uncuda: Havai adalan civarmda cü

zamlılarla metkun bir ada. 

-...~-...-= ................ ununu=•-• .... = .... •-r.r (Sonu 7, inci sayfada) T:d<#U .... .__..... -· sP»P 

''- Büyük ıellerimin yükıek e
mirleriyle tayin edildiğim Ziraat 
bakanlığı vaz.ileıine ıimJi ba§la-
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Mısır da 
münevver 

•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Günlük gazetelerin tirajı 15 bin İ~e 70 bin arasında~ır • 
Brrnların munlazam iJarehanelaı oe modern bmkı Jaıre
leri varJu. Muktatal gibi bir edebi mecmua yalıuJ al -Mq
ıavvar gibi bir magazin 20.000 kadar ıatabilmektedir • 

• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• YAZAN • •••••••••••••••••••••••• 

Burhan Belge 
M ısır'da bugün geniş bir münevver ta.bakası vardır. Bunun nasıl 

olduğunu anlatmazdan önce, Mısır'lı münevveri üzerinde taşı
yan platformdan bahsetmek isterim. 

Günlük gazetelerin tirajı 15 ları fakat panarahizmi tutmaktadır. Fa-
hi-n ile 70 bin arasındadır. Bunla- kat, bunlar da iki türlüdür. Bir kısmı 
rm muntazam idarehaneleri ve için, panarabizm'in beJkemiği İslam di-
modern baskı daireleri vardır. nidir ve bu Arab mmetJerini birleştiren 
Bundan bir kaç yıl öncesine ka- en büyük bağdır. Diğerleri i~in ise, pa-
dar, gazeteyi sattıran başmuhar- narabirm, dilde mcvcoddur. Ve kuvveti-
ririn imzası imi§. Fakat bugün ni dilden ve kiiJtürden alm3bdrr. (Eu-
''information" gazetesi tipi daha raya kadar ki kanaatlerde bHe ne kadar 
çok sevilmektedir. Bu tipi Eleh- tezad mevcuddar •. ) 

ram'dan sonra genç AJ - Mrsri ga- Bunların yanında, bir de, Mısrr'r di-
zetesi temsil eylemektedir. ğer Arab memJeketlerinden tecrid ede-

Mısır gazeteleri, ı:mıharriderine. mu- rek onu M:ısrr tarihine yani Firavun-
babirlerine. çeşidli sütunlar idare e · lar devrine bağlamak istiyenler ınev-
den şeflerine ve roman muhaı:rirlerine cuddur. 
güzel paralar vermektedirler. Fakat bu görüşlerden hiç birisi, iş-

Al - Mu~tataf gibi bir edebi roec- lenmiş değildir. Belki şimdi, yani Mı-
mua yahud Al - Musavvar gibi bir ma- sır'm politik ve ekonomik istikJaiini 
gazin 20.000 kadar satabilmektedir. mühim mikdarda temin etmiş olan son 

Bundan başka Kahire üniversitesi iki hadiseden sonra, Mısn'lı münevver, 
iJe Exher, her yıl hayata atılan ve bu mühim davalaır esaslı bir surette 
memleketin davalariyJe yakından ve münakaşa etmek ve bir neticeye hağla-
fikrcn alakadar olan yüzlerce müneYVer mak fırsatını bulacaktır. Sen iki hadi-

. seden birisi Mısır ile İnıı:iltere arasın-yetiştirmektedir. Kahire üniversıteSı.- ~ 

nin bilht:ssa tıp fakültesi şayanı dik- da akdolunmuş olan ittifak mukavelesi 
kat bir terakki göstermekte ve bunu diğeri de kapitülasyonların ilgası kara-
ycni hastahane ve klinik binalarına ndrr. 
borçlu bulur.maktadır. Kahire hastahcr- MalUm olduğu üzere, kapitülasyon-
ncleri, on binlerce yatağa daha bugün- tarın ilgası için 12 yıllık bir intikal 
den malik bulunmaktadır. Tesisatta dewesi kabuJ edilmiştir. Bu devre es-

tekniğin son sözü geçmektedir. nasında, Mısır, kanuni mevzuatını ve 

NasyonaJ ve istik1a!ci hareket, M'r- idare teşkilatını, her hangi bir Avrupa 
SIT fikir hayatın! bes!iyen ÜÇÜnCÜ amil- memleketinin kanunlarına Te teşkila\!-

dir. Mısır'lı politik2c1, Avrupa tarihin~ na benzetmek teahhüdüne girmiştir. Bu 
iyi bilen kiiJtürlü bir adamdır. Çok za- gayeye varmak mecburiyeti Mrsrr mil-

manlar muharrir, değilse mühendistir, }etine adeta inkilabliı mahiyette bazı e-
doktordur yahud ilim adamrdır. sasları kabul ettirecektir. Öyle ki, bu 

M ısır fikir hayatını yüksekte tu
tan bir sebeb de, turizmde en 

büyük hamilerini bulmuş olan tarih tet
kik1eridir. Ehramlardaki hafriyata 
bakan gen!f bir Mısırlı arkeoloğla ko
nuştum. Ayak üstü verdiği izahat ile, 
sadece bir egyptolog olduğunu değil 
keneli memleketinin en eski · tarihine i
namın idealist bir ilim adamı olduğunu 
anlatmaya muvaffak oldu. Ve gerçek
ten, Mısır'da, Mısrr nasyonz.lizminin :· 
saslarınr İslam tarihinin ötesinde ara· 
mak lüzumunu duyan genç kafalar mev
cuddur. Bilhassa bu cihet Mısır'Iı mü
nevverin düşüncesine ve duygusuna o
rijinal bir eda vermektedir. 

Bütün bu sebebler bir araya gelince, 
Mısır'lı münevverin kanır tek, ilmi ya
bud politik haysiyeti yerinde bir adanı 

olmaması için sebeb kalmaz. İyi bir ro
mancı 20.000 satabiJdikten sonra, neden 
mizacında ve zevkinde ve hatta ahlakın
da serserileşmek lüzumunu duysun? 

Mısırda kalbur üstünde pek çok mü
nevver kalmaktadır. Bunların hepsi· 
nin kendi evleri, hatta hususi arabaları 
ve şoförleri vardır. Yazlığa çıkmak, bi.ı 
başka memlekette seyahat yapmak. da
vetlerde bulunmak ve davetlere gitmek, 
kendileri için bir mesele değildir. 

Unımu - Kalsum gibi bir kadın, kon
sederi ve filmleri sayesinde, tarlada 
"bersim" koparırken hayalinden bile 
geçmiyen bir hayatı, dört beş sene gibi 
kısa bir müddet zarfında karşısmda 
bulmuştur. Mısır'da, artist için de, ça
hşma ve muvaffakiyet nisbetinde ka
zanç, refah ve bahtiyarhk mevcuddur. 

M ısır'h münevver, çok malfunatlı 
. ve seviyeli bir adam olmakla be-

raber, memleketinin dava.Jarrnı, henüz 

kucaklayamamıştır. Düşüncelerinin he- ı 
nüz sağlam bir mihveri yoktur. Ve 
memleketinin ne sosyal, ne ekonomik, 
ne politik ne de kültürel bakımdan, he
nüz tam bir tarifini yapmış değildir. 

Şimdilik liberal düşünen Mısır'lı iJe 
ayni odada "totaliter'' düşünmek arzu
sunda olan dostunu bulursunuz. Yahud 
ayni adamda, hem islam hem laik tema
yüller görürsünüz. Bazı münevverler 
panislamizmden bahsediyorlar. Birçok· 

on iki yıl, bütün Mısır münevverleri i-. 
çin çetin bir imtihan devresi olacaktır. 

B ugün Mısır'da bilhassa evkaf iş· 
leri ile adliye davasr, hükümet 

adamlariyle .Mısır'Iı münevverlerden 
yalnız yıpratı:cı bir çalışma değil ayni 
zamanda cesurca kararlar bek.lemekte-ı 
dir. 

Evkaf meselesinde, daha bugünden, 
bazı: vakıfları devletin malı telakki et
mek kanaati mevcuddur. Mısır evkafı
nın ne kadar zengin bir müessese oldu-

Sanatta intihal 
Sanatın hangi şubesinde olarsa 

olsun her sanat adamr, kendinden 
öncekilerin ve hattfl muasa/arıarn 

tesiri altında kalmak, beğendiği sa
natkarı az çok taklit ve tekrar et
mek kadar tabii ne olabilir? Dün
yada her fikir söylenmiş, her his 
anlatılmıştir: Değişen söylenme ve 
anlatılma tarzıdır. 

Fakat bir b~kasımn eserini 
kendi eseri gibi ve imzası altında 

neşretmeğe ne isim verebiliriz? Bu 
hareketi i n t i h a I kelim.esi i
le tarif edebilirmiyiz ? 

Bir tesadüf, dün önümüze, biri 
Avrupa'da ve diğeri lstanbul'da ba
sılmış iki dergiyi getirdi. Bu der

gilerin ikisinde de sinema yıllızı 

Lilian Harvey'in, Avrupada ba
sılanı renkli ve !stanbulda ba
sılanr düz siyah, iki karika-

türü vardı: Çizgisi çizgısıne, 
bi(iimi biçimine _ maliım tabfrle • 

elifi elifine eş iki karikatürü ... Bun· 
]ardaki tek fark birinin bir viyanalr 
ve ikincisinin bir İstanbullu tarafın. 
dan imzalanmış olması idi. Viya• 
na dergisinin çıktrğr tarih haziran 
başlanğıcı, !stanbul dergisinin ta· 
şıdığz tarih. 11 haziran ve resimler
den birinin renkli, diğerinin düz si
yah olduğuna göre bu çirkin t e • 

Balkan 
Ralli 
Yarışları 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Yunan 
Otomobil ve Turing kulübü tarafından 
tertib edilen Balkan Ralli yanşlarma 
iştirak eden yunan turing ve otomobil 
kulübünden iki otomobille türk turing 
ve otomobil kulübünden iki otomobil 
bu akşam saat 17 de Taksimden Atina
ya hareket etti. Türk otomobillerinden 
birini Bayan Azize idare etmektedir. 

Sporcular hareketlerinden önce Tak 
sim abidesine bir çelenk koymuşlar ve 
turing kulüb reis ve azalariyle kala.. 
balık bir halk kutlesi tarafından uğur. 
lanmışlardır. 

Yarışlara Romanya, Yogoslavıya, 

Bulgaristan ve Arnavutluk da işitrak 
etmektedirler. Toplantı yeri Atinadır. 
Fevkalade bir engel çıkmazsa yarışla
ra 25 otomooil iştirak etmiş olacaktır. 

Yunanlı sporculardan B. Moskov 
Kızılay cemiyetine ve rom fıkara per
ver cemiyetine yüzer lira verdi 

B. Nurullah Esad Sümer'in 
tetkikleri 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Sümer 
Bank umum müdürü B. Nurullah Esad, 
Sümer bugün Sümer Banka bağlı fah.. 
rika müdürleriyle fabrika vaziyetleri 
hakkında konuştu. Yarın sabah Gemlik 
ve Bursaya giderek orada kurulmakta 
olan suni ipek ve merinos fabrikaları
nın inşaatını gözden geçirecektir. 

T ekirdağında yeni arpa mahsulü 
Tekirdağ, 11 (A-A.} - Dün Tekir -

dağımn Ferbadanlı ve Yazır köylerinden 
zahire borsasına iki bin kilo taze arpa 
gelmiştir. Bu münasebetle zahire bor~ 
sinda bir tören yapılmış ve yeni mahsu
lün kilosu 2 buçuk kuruştan satılımştır. 

Gazi köprüsü inşaatı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Nafia 

vekaleti yeni projeyi tatbik ettiği için 

Gazi köprüsiiniin geri bırakılan inşaa. 

tı bir haftaya kadar yeniden başlıya

caktır. 

ğu dü~ünülecek olursa, bu meselenin 
ortaya atılması yüzünden ne gürültülii 
münaka~:ı1ar ve ne tehlil.eli mücadele· 
ler yapılabileceği göz önüne getirilebi
lir. 

Adlic davasın~ gdince, eğer on iki 
yıl sonra kapitülasyonlar kalkacaksa, 
"şeri hukuk'' ve '"medeni hukuk" ikiliği
ne nihayet verilmesi lazım gelecektir. 

s a h ü b Viyana dergisirıce yapıl 
mış olmamak gerektir. 

Emek sarfetmedcn başka.sının 

maline tenıelliike lcalkrşmak, bazı 

sahalarda insanr şöhrete değil, nek. 
bete götürür. Sanatta bu zararlı yo
la sapmış olanın r;arpacağı en bü. 
yük ceza ise önce gülünç olmak 
ve sonra. unutulmaktır. Halbuki sa
natkarın gururu sadece sanatkar ol· 
ması değil midir ? - N. B. 

Bir pr~in aşkı 

Geçenlerde Hollanda kıraliçesinin kı
:ıı ile evlenen Prens B~rnahdt de Lippe
in hüyiik ka. deşi Prens Ernest - Leo
pold de Lippe, Berıin mağa.2alarmda 
çalı§an bir genç kızla evlenmiştir. Avru
pa'nın demokrat geçinen gazeteleıi, bu 
münasebetle, soruyorlar: 

- Günün birinde Ho.llanda kıraliçesi 
olacak bir prensesin eltisi, bir satıcı kız 
nasıl olabilir? 

- Prens de Lippe gibi, aile meclisi
nin kararını din1enıez, sevdiği bir kadın
la evlenir ve çalışarak hayatını kaz.anan 
bir genç kız da, böylece, bir p!'eDaeun 
baldızı olur! 

Memur namzedi olmak için 

Almanya'da devlet kadro!annda çalı
şabilmek, yani memur namzedi olabil
mek için evlenmek lazno geldiğine dai.r 

12 - 6 - 1937 

Ceza muhakemeleri usulü 

Kanunun değişen bazı 
hükümleri 

yürürlüğe giriyor 
Ceza muhakemeleri usulü k.J.nununun 174, 175 ve 365 inci madde.-, 

lerinin değİ!tİrİlmesine dair olan kanun yarmdan sonra yürülüğe gİ· 
recektir. 

İstanbul belediyesi 
benzin zanunmr yersiz 

görüyor 
İstanbul, 11 (Telefonla) - İstan· 

bul belediyesi benzin fiyatları:na yapx
lan zam hakkındaki tahkikatını bitir· 
di ve zammın yersizliği neticesine var
dı. Bu iş için hazrrlanan rapor beledi
ye reisliği makamına verildi. Ticaret 
odasının da bu mesele bakkmda yaptı
ğı: tetkikler de ayni neticeye varmrştrr. 

lstanbulun imar planı 

İstanbul, 11 (Telefonla) - İstan.. 
bulun beş senelik imar planmın yol ve 
kanalizasyon kısımları için hazırlanan 
iki programın tatbikine büdce tasdik· 
ten gelir gelmez başlanacaktır. 

Suriyede bulunan türk emlaki 
Suriyedeki Türk tabiiyetinde olan. 

tarla Türkiyede bulunan Suriyelilere 
aid emlakin 1926 tarihli emlak itilaL 
namesine göre halli için Berutta iki 
tarafın mümessillerinden mürekkep bir 
komisyon toplanacaktır. Bu komisyona 
hükumetimiz adına dış bakanlıktan B. 
Hasan Basri, iç bikanlıktan Nufus Ge

nel direktörü B. Muhtar ve finans ha.. 

kanlığmdan bir zat iştirak edecektir. 

·-·--·-··-····· ...... ······················· . . 
1 HAVA i . . ································-················ 

Dün hava kısmen 
bulutlu geçti 

Dün şehrimizde hava kısmen bu
lutlu geçmiş ve ısı 20 derece olarak 
kaydedilmiştir. Meteoroloji İşleri Ge. 
nel direktörlüğünden verilen malilma

ta göre dün yurdun Karadeniz sahil
lerinde hava kapah, Trakya, Şarki ve 
Orta Anadolu mmta.kalarında bulutlu. 
diğer mıntakalarda ise açık geçmiştir. 
Dün en çok yağış Sinobta olmuş ve 
kara metreye 4 kilogram su bırakmış
tır. Dün en düşük ısı Vanda 6, en yük.. 
sek ısı da Antalyada 33 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

olan kaı·ar iyi neticeler vermeğe başla -
nıtştır: mecburi evlilik adı verilebilecek 
olan bu siııte-m kurulduğundanberi geçen 
üç yılda - Paris - Soir gazetesine göre • 
evlenme nisbeti % 23 artımı ve doğum 
ise 971.184 den 1.479.025 e çıkmışbl'. 

dalgınlık 

Adamcağızrn biri evine dönerken 
rastladığı arkadaşı, yorğun haline ve 

tozlu kundmalarma baJ..-arak böyle nere
den geldiğini sordu Te şu cevabı aldı: 

- Karun, evdeki kediyi uzaklaştır -
mak için onnana götürüp bırakmaou is
temişti. Kedinin bir daha geri gelmemesi 

ancak çok uzaklara gitmesi ile kabil ola
cağı iç.in onu ormanın ıı" ağaç-

lan araım.a brrakmağı düşündüm ve bu 
aabab kalkarak, orman i~de on kilo• 
metre yürüdüm. Fakat yolumu ıaşırdım. 
Bana evimin yolunu gösteren gene aynı 
kedi oldu. 

Hikaye 

lngilterede vaktiyle kadmlar ti

yatroda oyuna çıkmaz.lar, yani artist· 

Jik etmezler ve kadm rollerini de er· 
kekler yapardı. Bir gün, kıral ikinci 

Şarl, gittiği tiyatroda, oywıwı bir tür
lü ba§lamadığmı görerek müdürii c;a
iırtıp neden geçikildiğini sormıq: 

- Majeste~ k:ıraliçe henüz bra~ 
oluyor! 

Kanun, cez1 muhakemeleri U• ~ 
sulü kanununun 6 ncr maddesini ve 
124. 129, 174 ve 175 İnci madde· 
lerini fU §ekilde değiştirmiş ve ye .. 
ni maddeler şu hükümleri ihtiva 
etmekte bulunmuştur: 

Madde 124 - Tevkif ve kefaletle 
sahverme haklı:mdaki. kararlar salahi~ 
yetli hakim tarafından verilir. 

Cumhuriyet müddeiumumisinin tev
kif talebine karşı · maznunun mevkuf 
olmıyarak tahkikatının icrasına ve t•·v
kif ve tevkifin istirdadına ve kefaletle 
sahvermeğe ve muhakemenin menine 
dair sorgu hakimi tarafından verilecek 
kararlar mensub olduğu asliye mahke
mesi reisi veya ha.kiminin tasdikiyle 
tekemmül eder. 

Cumhuriyet müddeiumunıisi salihi
yetli olan merciden maznunun tevkifi· 
ni istiye.hilir. Bu merci red veya ka'.-ul 
hakkında bir karar vermeğe m~bur
dur. 

Son tahkikatın açılmasına karar ve
rildikten veya cumhuriyet müdd!i.ı

mumisi tarafından iddianame ile iş 
mahkemeye intikal ettikten sonra mah
keme reisi dahi acele hallerde ayni sa
lahiyeti haizdir. 

Madde 129 - Yakalanan şahıs a
leyhine evelce hukuku amme dav5sı a
çılmış ise bu şahıs hemen veya önce 
sulh hakiminin huzuruna göfürül:nü~ 

ise bu hakimin karaınamesiyJe salahi
yetli mahkeme veya s-orgu hakbıine 

götürülür. 
Mahkeme veya sorgu hakimi o ~.lh

sın getirildiğinin nihayet ertesi gürü 
ya bırakılmasma veya tevkifine ka~oır 

verir. 
Madde 174 - Hükümetin tekı:fi 

aynen. 

Madde 174 - Cumhuriyet mUdı:Jti
umumiliğinin talebnamesi üzerine sor
gu hakimi tarafından ilk tahkiatm a
çılmasına dair ittihaz olunup da l -S.S 
inci maddeye göre bildirilecek ot;ın 

karara maznun bundan evelki ma.:iJc
nin birinci fıkrasında yazılı sebebler
den birine istinad ile muhalefet e .~e
bilir. Bu muhalefetin yerinde olup ol· 
madığına asliye mahkemesi reisi veya 
hakimi karar verir. 

Madde 175 - Maznun, 173 iitu.ii 
maddenin ikinci ve 174 üncü tnadclc:-.;n 
birinci fıkrasında yu:ılı hallerde sala.. 

hiyetsizlik hakkındaki talebini reclc
den ve &orgu hak.iminin veya asliye 
mahkemesi reisi veya hakiminin k'..\rarı 
aelyhine acele itiraz yoluna müra~aat 
edebilir. 

Diğer hallerde maznun tarafınıian 
dermeyan edilen muhalefetlerin reddi
ni veya ilk tahkiatın açılmasını nıu

tazammrn olan asliye mahkemesi reis 
veya hakiminin kararı aleyhine hiç bir 
kanun yoluna müracaat olunamaz. 

Madde 330 - Katileşen biı hüki!ın 

ile neticelenmiş olan bir dava aş::ı.~•

da yazdı ha1lerde maznun veya mahkU.. 
mun aleyhine olarak muhakemenin i
adesi yolu ile tekrar görülür. 

1 - Duruşmada maznunun v~ya 

mahkfunun lehine ihticac olunan ve 
hükme müessir olmuş bulunan bir ve
sikanın sahteliği tebeyyün ederse, 

2 - Yemin verilerek dinlenmiş o
lan bir şahid veya ehli hibrenin hükme 
müessir olacak surette maznun veya 
mahkum lehine kasid veya ihmal ile 
hakikat hilafında şa.hidlikte bulunduğu 
veya cey verdiği anla§Jlırsa; 

3 - Hükme iştirak etmiş olan ha· 
kimlerden biri aleyhine ceza tatbika
tını ve kanuni bir ceza ile mahkfuni
yeti istilzam edecek mahiyette ofa.tak 
vazifelerini ifada kusur etmiş ise; 

4 - Maznun beraet ettikten sonra 
suça müteallik itimada şayan bir ik\lt• 
da bulunmuş ise. 

Madde 365 - Su~tan zarar gören 
her şahıs tahkikatın her halinde müda
hale yolu ile hukuku amme davasına 
iltihak edebilir. 

Bu suretle amme davasına iltih"k 
edenler şahsi haklannr da istiyeb:lirler. 
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SOFY A'DAN SONRA 

FonNogrrt 
Peştege gitti 

j -

lfJlllnıl(lıı«ta 
Asi kuvvetler Bask ceplıesinde 
geni bir taarruza lıazırlanıgorlar 
Londra, 11 (A.A.) -Almanya. İtalya ve Frama büyük elçileri bu· 

gün saat 15 de birbiri ardından dıt bakanlığına gelerek B. Eden ile 
buluımuılardır. Bu dört devlet adamı kontrol filolarının emniyetini 
garanti busuıundaki anlaımamn metnini hazırlıyacaktır. 

Sofya, 11 (A.A.) - Dün akpm baf
bakan B. Köaeivanof alman dıg bakanı 

Fon Noyrat ıerefine bir ziyafet vermiı, 
ziyafeti de parlak bir kabul resmi takib 
etmiştir. Ziyafetin .sonlarına doğru B. 
Köıeivanof bir nutuk vererek iki mem -
leket arasındaki ananevi dostluk bağla
rını ve Fon Noyrat'ın ziyaretinin ehemi
yetini tebarüz ettirmiş ve bulgar hükü-

.Sümer Bank ve devlet 
endüstrisi 

CUMHURIYET'te Yunus N..S. Si
mer Bankın umumi heyet topı..tm. W.. 
re heyeti raporu n bu toplaabcla FJr.. 
nomi Bakanımız tarafından verilma aa • 
hat dolay.ile yudıfı bir makalede .... 
nomik hayabmızı bqünkü fenala 99 J"İİll-
aek vaziyetine kavuttunnak için re.iDia 
batamut olduiu büyük itleri habrlala
rak diyor ki: 

Londra, 11 (A.A.) - B. Ede- Asilerin daha pddetli bir taarruza ha-
nin Almanya, İtalya ve Fransa bü- zırlandıldarı anJaplmıştır. Fakat cüm-

metinin bundan duyduğu minnet duygu
larını anlatnuştır. Alman dıt bakanı da 
gördüğü iyi kabulden dolayı teşekkür e-

yük elçileriyle yapbğı birkaç saat- huriyetçiler de hazırlıbız değildirler. 
lik görütmeden sonra kısa bir teb
liğ neıredilmittir. 

Tebliğde dört devlet anlatması met• 
ninin tesbitinde mühim terakki olduğu 
bildirilmektedir. 

Yarın bir toplantı daha yapılacaktu. 

Roma mahfilleri nikbin Jeiil 
Roma. 11 (A.A.) - Londradaki 

dörtler görüpıeleri hakkında pek u 
nikbinlik mevcud olmakla beraber, bu 
görüşmelerin ıon günlerde ki kararıı.z. 
lık ve gerginliklerden sonra cereyan e
debilmesi memnuniyeti mucib olmakta
dır. Bu görüpelerde Avrupa teşriki 
mesaisi için bir baflangıç imkinı görü
lüyor. 

DoyçlanJ yaralılannJan biri 
Jalaa ölJii 

Londra, 11 (A.A.) - Doyçland zırh. 
lııı yaralılarından biri daha bugün 
Cebelüttarık hutaneeinde ölmüttür • 

Cephelerde 
HülıümetpJere göre 

Bak ceplaainJe Jüıürülen 
tayyareler 

Havaıı muhabiri bildiriyor: Resmi kay
naktan alınan haberlere göre, Amiurrio 
cephesinde Lorgorri mevzileri üzerinde 
iatilqaf UÇUfU yapan bir isi tayyare 
mitralyözle dil§ürülmiittür. 

Keza Gorbea yakınında başka bir 
tayyare aynı ıuretle düşürülmüttür. 

Yeni bir Jatroyer liloaı 
hizmete girdi 

Bilbao radyosunun bildirdiğine gö -

re, yeni bir destroyer filosu Bask hükü

metinde hizmete girmiıtir. Bu filotilla 

en son llİatem malzeme ile techiz edilmif 

olup fev.kalAde müaellah bulunmaktadır. 

Bilbao milU müdafaa bakanının rad
yoda ilAve ettiğine göre bu filotilla iı • 
panyol aulannda bulunan alman veya 
itaJyan denizaltı gemilerini oralardan 
uı:aldqtıracaktır. 

A.;ı,,,. göre 
Aıl kaynaklardan bildiriliyor: Mad • 

rid, Biakaya ve Santander cephelerinde 
ipra değer bir teY yoktur. 

derek ve büyük harb esnasındaki ıilih 
arkadafhğı ve mütarekeden sonraki milf
terek felaketli günleri anmıı. Bulgariı • 
tanla Almanya arasındaki dostluk mü • 
nasebetlerinin geruıleyişini memnuni • 
yetle kaydetmiştir. 

Sofya, 11 (A.A.) - Alman dıt ba. 
kanı Fon Noyrat ve maiyeti bugün sa. 
at 16 da tayyare ile Budapefteye hare
ket etmiştir. 

Alman hariciye nazırı tayyare mey. 
danına giden yolları doldurmut olan 
halk tarafından §iddetle alkı,Janmıt ve 
hareketinde kırılın delegeleriyle baş.. 

bakan Köseivanof bütün hJikümet erki. 
nı, İtalya, Yugoslavya, Avusturya ve 
Macaristan elçileri ve diğer bir çok ze. 
vat tarafından selimlanmıftır. 

Fon Noyrat BaJapqteJe 
Budapeıte - Alman dıt bakanı Fon 

Noyrat bugün öğleden sonra dört gün 
kalmak üzere Sofyadan buraya gelmit -
tir. Macar telgraf ajana bu ziyaretin 
.. Almanya ve Macariıtanı biribirlerine 
bağlayan dostluk bağları dolayıaiyle ıul· 
ha hizmet edeceğini'' yazmaktadır. 

tayyere diltürülmiit ve bir kaç tanesi· 
ne de iıabet vaki olmuutur. 

Belki fayduız aaydamıyacak ola .. 
mukaddimeden aonra parti p~ 
zm ehemiyetli bir fubm tatbikata ~ 
meye mmıur olan Sümer Banlma ve amm 
müeueaelerinin ne demek oldufmm .._ 
ha iyi anbyabiliriz. Türk memlebt 99 

milleti en zaruri ihtiyaçlannda dİİDJa -
nm haraçgüzan olmakta clenm em. • 
mek mecburiyet ve mevkiinde bir -. 
leket Ye millettir. Kapitüluyonlana bJ. 
dırılmuından aonra buman filiyata ıqi. 
rilmit bir hakikat olarak iabab IMzim 
için bir zaruretti. itte devlet eliyle Is. 
ruJan Sümer bank Ye müe11eaeı.i .. 
büyük milli ihtiyaca cevab veriy ...... 
Sümer Bankın bilinçoau mcak böyle lıir 
bakım!a tahlil olunabilir. 

Bu tahlil gözlerimizia önine ..... 
)erimize intirah ...... hakibtler lroy
muttur, ve koymak yolundadır. T.a.Jil. 
mizin neticesi de budur. 

Türk ihtiyac:nun en heUi .......... 
türk iti ve türk itçiai temin etme,e ..... 
laımtbr. Bunda bizim için büyük, .. ye
ti ve milli baha biçilmez menfaat ~. 
fakat kimseye mazarrat yoktur. Y• ,,._ 
yükaelen fabrikalar çiftçi ve İffİ liırlıı 

hallmun içtimai MYİyeaini ,ii1ue1ttiqe 
dıt ilemle münasebetlerimiz akı] lı 

fÖyle durıun, bilikia daha fala oı.M
br. 

Londra, 11 (A.A.) -Hükümetçi kay
naklardan bildiriliyor. Guadalajara cep
he.sinin §imalinde. geçen gece muvaffa • 
kiyetli bir taarruz yapan hükümetçiler 
130 kadar eairle mühim mikdarda harb 
malzemesi elde etmiJlerdir. 1931 aındı· 
na mensup olan eıirlerin hepsi iapanyol
dur. Asilerin Alkarina'daki bir taburu 
uyku halinde iken baıkına uğratılmıt
tır. Biskaya cephesinde Leon bölgesin
de hükümetçiJer asi mevziJerini bombar
dıman etmişlerdir. Diğer bölgelerde sü

kfuı vardır. 

Aaturi ve Aragon cepheleri: miliale· 
rin yapmıf oldukWı taarruzlar püakür
tillmüıtür. 

Endülüa cepheli: tüfek ateıi teati e
dilmittir. 

Zay~ktarının 500 ü bulduğu tah
min edilmektedir. 

ArıiJük Otto niçin /ıpanyatla 
kalıyor? 

Viyana, 11 (A.A.) - KıraJcıJann şe

fi B. Viscner bir gazeteye yaptığı beya
natta, İspanyada bulunan Arşidük Ot
to'nun hiç bir politik maksad güdmediği
ni ve İspanyada kırallığın kunılmasiyle 
hiç l.ıir alakası olmadığını, kendisinin is
panyol asilerini tanımak ve yaralı olan 
amucasını görmek üzere İspanyada bu
lunduğunu anlatnuştır. 

Batbak.an ismet Jnönünün "...._ 

dqlannın yaratbiı efaanni itlere brp 

hayranlığımızı ıöylemeyi ve Ekonomi 

Bakaniyle Sümer Bank müeıae.-... 

deki bütün yardımcılarını takdir " teb

rik etmeyi vazife biliriz. 

Düıürülen laükümetçi tayyareler 
Hükümet tayyarecileri bugün Sara-

gosayı bombardıman etmeye teşebbüs 

etmişlerse de tardedilmişlerdir. Dört 

l •stanbuldan bir kaç satır I 
Yollarda nakil vesaiti için ipret meselesi -

avrupah gazeteci ve Babıali gazetecisi 
aütun teli/ lailıaye wycı roman .,. 
cu bir lıar MUdt• laa..ırlonabilir. Ter· 
ciime en çak yoran •aalt• yapılır. M r. Row•r• onlath. dün tletli; -

Beyoila'ndon Dolmabalap'~, 
/ıe.ıirm• ncuıl inebilirim, diye tliifİİll
clüm. Otomobilimle yan .akaklartloıı 
birin• .aptun. 11 ... leclim, elik .,. rner
tliuenli bir yo/tUf 6afına pltlim. Yol 
clar olclaia ifin clönernetlim. Diia oL 
mtulıiı ifin prİ yiirii~ ti• yapama. 
tlım. F evlıalôJe •lııltlun. V • otomobi
li mercliuenlerclen indirdim. 

YAZA.~ 

IN:eşet Halil Ata~ Hele, lailıôye wycı romanın içinJe
lıi inlOll r>e plair Uimlerini türlrpl•1-
tirerek millileıtirmelı ( /) lıabil oltlalı. 
tan .anra!. Bu İfİ çalı iyi hceren ı.ir 
arktultlfl"'; 

Ve «Wıla, nifin eledi; 

- l•tonbaltla otomobillerin PP
bileceltleri .,. •eçemi~lıleri .altalt
lara birer iforel lıoymıyorlar: 

Otomobiller Galattula Doma So
lıaiının bafına ktular tramvaylarae 
"'"'""'"on welirler .anra takib ede
mea .ala dönerler, yalırul Köprüden 

_,.,... Sirlteci~ clofra tramr>ay ~,,,._ 
dan ,iclenw;ıler. S.7"-•ler emniyeti 
İfİn banlar ifonllerle otomobil lıaL 
laı1anlara •öateriI.rne:s mi 1 

Allt'flpa ,,. Amerika ,.1tirleri ara-
mMla .pJocalı ,,,,Uara yalna ifaıwl· 
la defil, iUı oarılacalı ,.lairl• balan
tlafana yer ar1U01tlalti me«ıleyi ••· 
teren ralıamlar bil• lıonmrqtur. /.ton· 
IHıl ,i6i bir çalı ~rlerinden telıerlelt• 
li ooatalarla pçm•lt mümkün olmı. 
yan inifli - çılrı,lı, dar - w•nİf, .alıak. 
lı bir ,.1tircle, 6a tiirlii ifaretler lıalla
nJ.,,, benim ,ibi, ,.Arin acemüi olan 
70bancrların ifleri ne lıtular kolaylOf
tınlnuı olar !. •. 

• • • 

ANKARA BiRASI 

- Fenamı yarım •aatt• lıalara. 
manlar, müellifler, iter ı•Y r>e laerlt•• 
millilefiyor, 

Diye alay bile etti. 

••• 

A :ymolya moaailılerini temisli
yen mütehcıaular mGf'allannı 

m02ailılerin re•imlerini daralı ve e• 
tücllerini neıreJerelt çıkarıyorlar. Bel
iti Je ka:anıyorlar. Sultonaltmeclcl•· 
ki laalriyatı için Baxter Je böyle 70· 
pıyor. 

Mr. Roger•'in, Tlae Geopaphie Ma· 
6aine Türkiyetlen wöntlerec«li belaer 
re.ün en cu yü:a dolara mal olacak. 

s ... 1or •• aut• ,,. nwcmua ifleri 
ile uirllfllll bir arlıtulOf'l"la konap 
yorclalt. ArlttulOfU", eherniyet Hml• 

cancaiasun diye te•lli etti, 
- Bütün ba 70aılar, w re.imler 

otas lıırln ı.ir artula baalıp çılrtıkton 
.anra bir mecmaa laaliml• elli lıunııa 
bi:ae welir w bia ı.a ola:a kırk re•mİn 
ifinclen en iyi dört befİni upr, bOMU 
(uhlcilala konaıarak r>e plereltJ •arb 
irlanınclan iıtilcua atefiyle yanan ita. 
rilerimi:ae beı, yedi baçalı Jıanqa 

Lilian Harv~yin son ı~T~n Das ••ı•zi• 
ıaz~tesinde çıkan resmi 

(İmza bir yabancınınchr.) 

ve 
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B ütün devletler içinde, İngil

tere, silahsızlanma hesabına, do· 
nanmasından en büyük fedakarlıklarda 
bulunmuş olan memlekettir. İngiltere· 
nin 1914 den 1936 sonuna kadar deniz 
kuvvetlerinden yapmış olduğu silah· 
sızlanmayı %48 olarak rakamlıyabili· 

riz. Halbuki bu esnada Birleşik Dev· 
Jetler, Japonya, İtalya gibi devletler 
deniz kuvvetlerini artırmakla meşgul
dürJer. Harb urhhlanmn miktarı 1914 
de 69 ken 1936 da 15 e, kruvazörler 108 

den 50 ye, torpidolar ve hafif gemiler 
322 den 118 e, denizaltılar 74 den 48 e 
inmişti. Bahriyeye tahsis edilen kre
diler yekUnu 1925 den 1934 e kadar 
%12 azalmıştır. İmparatorluk politika
sından mesul olanların hepsi, 1935 den 
beri, vatandaşlarına donanma lehinde 
gayretli bir çalışmanın lüzumunu tel
kin etmişlerdi. Habeş buhranı, bütün 
gözlerin açılmasında amil oldu, ve a
miralliğe elindeki vasrtalarm noksan
lığını acı bir şekilde hissettirdi. 

Gerçi, İngiliz donanması, 1936 ibti
dasında korkunç bir harb vasıtası ol
makta devam ediyordu, çünkü bu do
nanmanın tonaj yekunu geçen yıl bir 
milyon ton yeni materye11eri: 11 zırh
lr (337.550 ton), 3 harb kruvozörü 
(100.106 ton), 7 tayyare gemısı 

(120,150 ton), 18 büyük kruvazör (173 
bin ton), 22 hafif kruvazör ((127.900 

ton), sekiz filotila rehberi (11,640 
ton), 51 torpido (68,539 ton), 37 deniz
altı ( 45.624 ton), bir torpil toplayıcı 

kruvazör · (6.750 ton), 4 monitor ve 
filo muhribi (23,660), 39 topçeker 
(43,285 ton), 24 torpil dökücü (17,005). 

ton ve daha bazı gemiler. Bu bir mil
yon tonluk modern marteryeller (248 
gemi), yaş:nı tamamlamış fakat henüz 
istifadeye elverişli 233,436 tonluk 143 
gemi ilave edilmelidir. Böylece 
1.326.676 ton!uk bir yekun elde edi
lir. 

Bununla beraber bu donanmanın 

bir çok eksikleri gösterilebilirdi: Do
nan.u-n.n l.>elkemitini teşkil eden büyük 
zırhlıların yeki'ınu muahedelerin mü
saade ettigi 15 yerine ancak 12 adedi 
kruvazörler.in ve torpidoların miktarı 

da kifayetsizdi. İnşa halindeki gemi
ler tonajı da azdı, çünkü ancak 115.450 

tonluk 40 gemiden mürekkebti. 

Geien sene alınmış olan tedbirler, 
hatta bil} ük milli müdafaa istikrazın
dan ve yeni inşaat hususundaki geniş 

programın hazırlanmasından önce, ta
mamiyle tatbik edildi. Bu tedbirler, 
3 mart 1936 tarihli beyaz kitabla ilan 
edilmişti. Bu mühim vesika bir silah
lanma politikasını meşru·· kılan enter
nasyonal temayülleri hatırlatıyor ve 
donanma için süratle yeni üniteler in
J3Sı ve malzeme ve cephane stokların
da göze çarpan eksiklerin dolduruln1a
sı lüzumunu ortaya koyuyordu. 

Hakikaten de deniz inşaatı geçen 
sene z~rfmda yeni bir hamleye mazhar 
oldu. Beyaz kitabta tarif ve 28 msan 
1936 tarihli ilk munzam büdcesiyle de 
teyid edilmiş olan ana program mu· 
cibince, iki zırhlı, bir tayyare gemisi, 
be~ kruvazör ve daha bazı küçük tini· 
teler tezgaha konuiuyordu. Bt.ı prog-

ULUS 

lngiltere filosu 
süratle büyüyor 

ram evvelki senelerin inşa vaziyetine 
nazaran daha geni~ tutulmuş-t•;, 

Milli endüstri amiralliğin tahminle
rinden fazlasını yapmak kapasitesini 
gösterdiği için, aym senenin temmu
zunda ikinci bir manzum budce tam;im 
edildi. Bu yeni tahsisatla bir tayyare 
gemisi, iki kruvazör, bir filotilla, bir 
kaç torpido ve dört deniz altı yapıla
caktı. 

~ rogramdaki iki büyük zırhlının ''P· 
r-' rince of Wales,. ile "King George 
V., ,in yapılması geçen senenin 23 tem
muzunda Gammell-Laird ve Vikers fir
masına tevdi edildi. Her iki gemi 1 
sonkanun 1937 de tezgaha konuldu. 
Halli gereken en mühim mesele bu ge
milerin toplarının kalibresinin ne olaca
ğiydi? İngiltere amiralliği en büyük 
topların 356 milimetreden yüksek kalib
rede olamıyacaklarmı bildirdi. Filha· 
kika, 1936 Londra muahedesi, büyük 
harb gemilerindeki topların azami kalib
re haddini böyle tesbit etmişti. Ancak 
bu kayıd Vaşington muahedesi akidle
ri tarafından 1 nisan 1937 ye kadar ka
bul edilmediği takdirde kalibre 406 mi· 
limetreye kadar çıkarılabilecekti. 

Japonyanın harb gemilerine 406 mi
limetrelik toplar koymak hususundaki 
kararına rağmen, amirallik ilk kararı
na uygun olarak bu yeni gemiler için 
356 milimetre kaydının idamesine ka
rar verdi. Deniz makamları gemilerin 
diğer karekteristikleri hakkında tam 
bir ketumiyet muhafaza etmişlerdir. 

Yeni gemilerin 35 bin tonluktan aşağı 
olmıyacakları ve süratlerinin 30 mili 
bulacağı tahmin edilmektedir. Fakat 
bunlar ancak tahminlerden ibarettir. 

1936 programında 7 kruvazörün in
şası dahildi. Bunların ikisi 9000 ton
luktur. 152 milimetrelik 12 topla ve 
daha küçük kalibrede beş topla müceh
hezdirler; diğer beş kruvazör beş bin 
tonluk kruvazörler cinsindendir. 

Bu kruvazörler bir yandan sipariş 
edilirken, evvelki pıogramların tatbi· 
katı da süratle ilerliyordu. 1933 progra
mından iki kruvazör 1936 başlangıcın

da tamamlandı, 1934 programından 3 
kruvazör 20 haziran, 23 temmuz ve bir 
eylfılda suya indirildi. 1935 progra
mında 3 kruvazör 17 şubatta suya indi· 
rildi. Küçük kruvazörlerden 1933 prog
ramına dahil Penalope, amiralliğe 18 

ilk kanun 1936 da teslim edildi. 
Geçen sene, torpidolar hususunda 

hissedilen eksikliği tamamlamak için bü
yük bir gayret sarfedildi. Hardy ve H 
sınıfından 8 torpido 1937 sonkanunu 
sonunda teslim edildi. Bunlar Akdeniz 
ikinci filotillasına verildi. fnglefield 
ve I sınıfından 8 muhrib 1936 ilkkanu
nunda hemen tamamiyle suya indiril
mişlerdi. J ervis ve J sınıfından 8 üni
tenin, 1936 programına uygun olarak 
ıiparişine karar verilmişti. 

1935 manzum büdcesiyle yapılması
na müsaade edilmiş olan Tribal sını
fından yedi torpidonun imaline 1936 

nisaniyle haziranı arasında başlanmış
tır. 1936 programının Tribal tipi 9 muh· 
ribine ağustosla ilkkanun arasında baş
landı. Bunlar 1850 tonluk, 115 milimet
relik 8 topla mücehhez gemilerdir. 

D enizal!ı ordusunu inkişaf ettir
mek hususunda İngiltere, Fran

aanın derecesinde olmak için, daha çok 
gayret sarfetmek zaruretindedir. Bu· 
nunla beraber bir çok denizaltı ünite
leri geçen sene tamamlanmış veya in· 
şasına başlanmıştır. Bu meyanda üç 
denizaltı tamamlanarak teslim edilmiş,. 
dört ünite suya indirilmiş ve iki deniz
altı sipariş edilmiştir. 

1935 programiyle yaratılmış olan 
"Karakol,, denilen yeni sınıftan bir 
denizaltı tezgaha konulmuş. aynı sı

nıftan dört ünite sene sonunda sipariş 
edilmiştir. Daha küçük tipten üç de
nizaltı da geçen sene son teşrininde si-
pari§ edilmiştir. 
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Şalopaların miktarı da çok artmış

tır. Eyliil ve ilk teşrinde Grimsby sı· 

ncfından ve 1934 programında 990 ton

luk iki ünite donanmaya iltiahk etmiş· 

tir. Halcyon tipinden 815 şer tonluk i

ki gemi de haziran ve temmuzda ikmal 

edildi. Hebe ve Sharpshooter isminde 
diğer iki gemi de ilk teşrin ve son teş
rinde saya indirildi. 1936 programından 

aynı sınıftan iki gemi tezgahtadır. Ma
yin tarayıcı diğer üç şalopa da geçen 
seneki programa konulmuştur. 

"Kılavuz,. denilen şalopalardan iki 
tanesi tamamlanmış, biri inşa halinde 
ve ikisi de proje halindedir. 585 ton
luk sahil ı;alopalarından Kingsfisher 
sınıfından beş gemi tamamlanmış veya 
tamamlanmak üzere bulunuyor. 

Çok süratli torpil atıcıların mikta· 
n ebemiyetli surette artmıştır. 1935 
munzam büdccsine bunlardan altı üni
te ilave edilmiş ve aynı sene zarfında 
teslim edilmişlerdir, Diğer altı tanesi-

de ertesi sene ısmarlanmıştır. Bunlar 
hava kuvvetlerinin emrinde bulunan 
tahlisiye gemileri neviden yeni bir ti
pe mensupturlar. 15 tonilato hacmin
de olan bu gemiler dört küçük top ve 
iki torpili hamildirler; süratleri 40 mil
dir, fırtmclı denizlerde 30 mil yap· 

ınak kabiliyetini gösterdikleri söyleni· 
yor. 

Bu senenin büdcesi deniz silahlan
masının süratini artırmak imkanını ver
miştir. Donanmaya tahsis edilen kredi 
yakWıu 105,065,000 isterlin lirasıdır; 

fakat bunun 27 milyonu istikraz sure
tiyle temin edilecektir. Geçen seneye 
nazaran tahsisatta artış miktarı 24 mil
yona yakındır. Bu tahsisatın en büyük 
kısmı yeni inşaata ve evvelki mukave
leler dolayısiyle amiralliğin ödemek 
mecburiyetinde bulunduğu taksitlere 
tahsis edilmiştir .. 

Bir takım eski gemilerin yenileşti
rilmesi de dahil olmak üzere mevcud 
donanma idare masrafları eskisine na
zaran 4 milyon istedin fazladır; do
nanmanın asker mevcuduna 11.000 kişi 
ilave edilmiştir. 

Yeni inşaat programında evvela 
"Kıral Beşinci Corc,, tipinde üç bü
yük zırhlı vardrr. Bu zırhlılar da büyük 
toplar 356 milimetrelik 12 toptan ve 
küçük toplar 150 milimetrelik 12 top· 
dan mürekkebtir. Havaya karşı müda
faa silahları kuvvetlidir. Her gemide 
dört tayyere vardır. Makinelerin kuv
veti 166.000 beygirdir. 

Programda, bundan başka; iki tay· 
yare gemisi vardır. Ark-Royal tipinde 
olması muhtemel bulunan bu gemiler
den her biri 22000 tonilato hacminde, 
30 mil süratindedir ve US milimetre
lik toplarla mücehhez olarak, 70 tayya
re taşımaktadır; ayrıca 8000 tonluk beş 
ve 5300 tonluk iki kruvazördiır; J 
sınıfından 16 destroyer; 7 denizaltı; 6 
torpido ve iki depo gemisi de dahil ol
mak üzere daha bir çok küçük üniteler 
vardır. 

V eni inşalara müvazi olarak, eski 
gemilerin yenilenme ameliyesine 

de faaliyetle devam edilmektedir. Ak· 
denizden dönmüş olan Valiant gemisi 
tamir edilmektedir; tersanede yenile
nerek çıkmış olan Warspitein yerini 
Qucen-Elizabeth almıştır. 1933 ve 1934 
programlarından beş kuruvazör bu se
ne filoya iltihak edeceklerdir. 

Amiralliğin dikkati aym zamanda 
uzak deniz üslerinin takviyesi hususu
na da çevrilmiştir. Baş lord bu hususta 
meclise şu beyanatta bulunmuştur : 

''Singapur üssünün ıslfilıı faaliyeti 
memnuniyet verici bir surette ilerle
mektedir; burada büyük harb gemile· 
rinin istifade ettikleri kolaylıklar 

%50 artmış olacaktır.:. 

Yapılması kararlaştuılan yeni ge

miler şimdiye kadar görülmemiş bir 

süratle tezgaha konulmaktadır. İnşa

larına ba~andığı ilk sene zarfında üç 

büyük zırhlı için yarım milyon ister

lin tahsis edilmiştir; 8000 tonluk kru

vazörler için de ayrılan tahsisat 250 

bin isterlindir. 

Hizmete konulmuş olan yeni gemi

ler arasında 9000 ner tonluk Newcastle 

ve Southampton kruvazörleri silahları· 
nın ve bilhassa hava müdafaa vasıtala
rının kuvvetiyle ve tayyarelere mah
sus hangarlariyle temayüz etmektedir
Ark • Royal tayyare gemileri ıçın 

mükemmel bir örnektir. Fakat İngilte
re donanması bilhassa umumi heyeti 
itibariyle tesir yapmaktadır. Son prog
ramın bütün gemileri denize indirildi
ği zaman, İngiltere 500.000 tonluk yeni 
inşa edilmiş gemiye sahih olmuştur: 

Bu, modern fransız donanmasının ma
mur tonajına hemen hemen müsavidir. 

- Bana öyle geliyor ki bu musiki, gün
düzkinden daha tatlıdır. 

12-6-1937 
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Köylüler Arasında 
Kırşehir Basımevi, sayfa 84 

Köycülük ve köy mevzuu etraJ.m. 
da daha önce de bazı neşriyatından 
bahsetmek fırsatını bulmuş olduğumuz: 
Kırşehir valisi Bay M. Saylam, bu de
fa ''Köylüler arasında,, ismiyle yeni bir 
eser neşretmiştir. Vali ve bilhassa Par. 
ti İlyönkurul reisi sıfatiyle köylerde 
ve köylüler arasında edindiği intiba.. 
lan bir sıra notlar şeklinde tesbit e. 
den Bay M. Saylam, bu notlardan is
tifadeli bir eser vücude getirmiştir. 

Köy ve köylü, Cümhuriyet reji. 
minin en büyük, en esaslı davasını ve 
meselesini teşkil eder. Bu mevzu üze
rinde bütün aydınlarımızın, elimizden 
geldiği kadar intibalarımızı ve bilhassı 
müsbet müşahadelere istinad eden ka. 
naatlerimizi yaymamız bir vazife ol. 
r...uştur. 

Değerli bir valimiz olan Bay M. 
Saylam, mesleki vazifesi drşrnda, bu 
mühim dava üzerindeki düşünce ve ka. 
naatlerini broşürler vasıtasiyle neşret. 
mekle büyük bir hizmette daha bul~ 
maktadır. 

Benim Köy Kanunum 
Kırşehir valisi Bay M. Saylam, 

ayrıca "Benim köy kanunum,, başlığı aL 
tında, tasarladığı bir köy kanunu pro
jesini ihtiva eden küçük bir broşür neş 
retmiştir. Müellif, ilk önce 20 madde
lik yeni bir köy kanunu projesini kay
detmekte, bundan sonra istediği bu ka
nunun mucip sebeblerini ayrıca anlat. 
maktadır. Müe)]jf, bilhassa, köylerin 
asgari nufus haddi üç binden aşağı 

düşmemek üzere, birJeşdirilmelerini, 

her köye vali tarafından bir müdür ta
yin edilmesini, Nahiye teşkilatının il. 
gasını ve bütün köylerin doğrudan 

doğruya kazalara bağlanmasını tavsi.. 
ye etmektedir. Bay M. Saylam, eseri. 
nin mucib sebebler kısmında, bu yol• 
dan temin edilecek iktisadi. içtımai, 

kültürel ve idari faydaları hulasa et. 
mekte ve küçük köylerin köy kalkın
masına en mühim mani olduğunu söy
lemektedir. 

Yolculuk 
lıtanbul Bozkurt baınnıevi 
104 eayıfa. Fiab 25 kuruı. 

O Ferda Güley, bu, bir kitab üzerin· 
de, hatta matbu bir yazı altında ilk defa 
rastladığımız bir imzadır. Bununla be
raber, küçük şiirlerden mürekkeb bu ki· 
tabın sahibi, üzerinde ilk adımlarını at .. 
tığı sanat yolunun fazla acemisi de gö
zükmüyor. Bir kısmı yalnız birer kıta

dan mürekkeb olan bu şiirlerde olgun • 
laşmaya namzed bir hassasiyet ve sanat 
arzusu sezilmektedir. 

Yeni Adam 
180 inci sayısı çıktı. İçindekiler: İs

mail Hakkı, Tiyatro piyesleri Suphi Nu
ri İstanbul üzerine düşünce, Adnan Ce
mil, Politika. Hasan Ali, Netoçka, H. 
Avni, köy ve fabrika, H. Bozok, Ham 
madde harbr, t. H. , Artistik dorum, 
Dr. İzzeddin Şadan, alal hastalıkları, 
Nusret, son senelerdeki mühim keşifler, 
İç sosyete, ilim, kültür haberleri, hafta
nın düşünceleri, kısa tetkikler, Andre 
Gide'nin Rusyadan dönüş ve İsmail Hak· 
kının hayatım tefrikaları, Epikürün balı• 

çesi ilavesinin 10 uncu formasr, okuyu • 
cularımıza tavsiye ederiz. 

Yazanlar: 
Çeviren: 

&lary ve Charles Lan •• 
Nurettin ARTAM 

derdi. Bunun üzerine katib Nerissa da Gra
tiano' dan evelce vermiş olduğu yüzüğü, ay
ni suretle, istedi. Hiç bir işte efendisinin 
yolundan ayrı1mıyan adamcağız da yüzü
ğünü çrkardr ve katibe verdi. 

İki kadın da evlerine vardrklan zaman 
yüzüklerini başkalarına veren kocalarına na
sıl çıkışacaklarmı ve onları, mutlaka bunla
rı kadınlara hediye etmiş olmakla itham 
edeceklerini düşünerek gülmekten katılı
yorlardı. 

Portia ve N erissa eve girdiler ve yeni
den kadın kılığına girerek kocalarını bekle
meğe basladılar, ki onlar da yanlarında An
tonio olduğu halde arkalarından geldiler. 
Bassanio, arkadaşım karısına takdim etti. 
Hoş geldiler, tebrikler yapıla dururken sa
lonun bir köşesinde N erissa ile kocasının 
bir kavgaya tutuştuklarını gördüler. Portia: 

- Ellerimin üzerine yemin ederim, onu 
ferasetiyle Antonio''nun hayatını kurtaran 
avukatın sizden daha yüksek boylu olmx~ 
yan genç katibine verdim. Bu çocuk ayrılır .. 
ken bunu bir ücret olarak benden istedi :ı 
ben de vermemezlik edemedim. 

Venedikli tacir 
olmadığım, çünkü bunu kendisine kansının 
verdiğini; fakat onun yerine Venedikte bu
lunacak en kıymetli yüzüğü alıp hediye e
debileceğini söylüyordu. 

Bunun üzerine Portia, 
- Siz bana bir dilenciye nasıl cevab ve

rileceğini öğrettiniz. Diyerek mahkemeden 
ayrıldı. 

Antonio: 
- Aziz Bassanıo, dedi, bırak da bu yü

züğü de alsın. Onun benim için yapmış ol
duğu büyük bir hizmet ve benim hatırnn 
kannın biraz canr sıkılmasına sebeb olabile 
cek kadar değerli değil midir? 

Bassanio, nankörlük ettiğinden mahcub 
olarak bu teklifi kabul etti ve Gratiano'yu 
ytizükle beraber Portia'nın arkasından gön-

Portia, evine geldiği zaman, iyi bir iş 
görmüş olanlardaki vicdani huzur ve raha
tı duyuyor. her gördüğü şey kendisini se
vindiriyordu. 

Ay, şimdiye kadar ona bu kadar parlak 
görünmemişti. Ay, bulutun altına gırınce 
kendi evinden gelen bir ışık ona gene o ka
dar fazla neşe vermiş ve hayalini kuvvet
lendirmişti. Nerissa'ya dedi ki: 

- Şu gördüğümüz ışık evimin salonun
da yanıyor; şu küçük mum, ışıklarını ne ka
dar uzaklara kadar gönderiyorsa bu kötü 
dünyada iyi bir iş de böyle parlar. 

Biraz sonra evinden gelen bir musikiyi 
de duyarak ilave etmişti: 

- Ne o Kavga mı? dedi, ne var, ne olu
yor? 

Gratiano cevab verdi: 
- N erissa bana, üzerinde ''beni sev, be

ni bırakma'' yazılı değersiz bir yüzük ver
mişti; onun için kavga çi.ktı. 

N erissa dedi ki: 
- Ü zerinde şiirin, yahud yüzüğün değe

rinin ne kıymeti var? Siz, ben onu size ver-
diğim zaman ölünceye kadar muhafaza ede
ceğinize yemin etmiştiniz. Şimdi bunu avu
katın katibine verdiğinizi söylüyorsunuz. 
Ben pekala biliyorum, onu bir kadına vem1iş
sinizdir. 

Gratiano cevab verdi: 

Portia: 
- Gratlano, dedi, karınızın verdiği illi 

hediyeyi böyle başkalarına vermek sizin ka
bahatiniz. Ben de Bassanio'ya bir yüzük ver~ 
miştim; eminim, bütün dünya bir araya gel .. 
se, onu onun elinden alamaz. 1 

Gratiano şimdi, kendini mazur göstere• 
bilmek için dedi ki: 1 

- Bassanio, kendi yüzüğünü avukata: 
verdi; onun üzerine yazı yazarak yorulan 
genç katib de benim yüzüğümü istedi; ben 
de ona verdim. 

Portia, bunu duyunca hiddetlenmiş gibi 
göründü ve kendi yüzüğünü verdiği için 
Bassanio'ya çıkıştı ve Nerissa'nm söylediği 

gibi onun da yüzüklerin bir kadına gittiği~ 
, 1 

ne kanaat getirdiğini söyledi. 

Devamı var 
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i ................................ ~ . ._,.,......,~._.. ..................... ..., ................. ,. 
! Milletler arasında mübadelelerin serbestçe ! 
f inkişafına mani olan harp tehlikesidir. Hal- ! 
! buki serbest mübadeleye karşı konulmuş l 
t olan engeller ve otarşi bu tehlikeyi arttır- ! 
!maktadır.Bu çıkmazdan sıynlmak kabilmidir;-1 
'·-·-·-·-·-- Lö Tan gazetesinden ·-·-·-·-·-·-i 

Trabzonda Kazanan numaraları 
( Bafı 1. iDd sqlada) • 

:.~::~.~:ı:::;;r~i::::ı=:::. sırasıle yazıyoruz 
dilerine takdim edilen belediye mecli.. 1a 
si üyeleri.ne ve ecnebi devletler.in T:rab- • tanbuJ. 11 (Hasasi) - Tayyare 
zondaki konsoloslarına ·ıtifat etmi••cr- ~ı~g01umrn yimıi tlçüncli tutibinin 

31756 24480 16298 35405 16980 3861 
14617 28440 25458 19099 15696 9611 
16475 11931 38124 !7779 11494. 

1 r ıkiuri tir · b -
dir. Belediye reisi Trabzon SlJ ve elek· .. k"' ~k. ''1 ugun yapılmıptır. Bu-
trik :.,1 • L-•-•---da =--L-t k gun u çe ılişte ikramiye isabet eden 

~crı ~ U4.Ll4 vercre u- . . . 50 lira kazananlar: 
Paris•te açıbn milletler arasr tica

:ret parlömanter konferans, ve B. Mu
solini'nin korpurasyonlar meclisinde 
söylemiş olduğu nutuk, milletler ~a. 
ıında ekonomik münasebetler ve Jıat
tS udcce münasebetler mneleaini tek
rar ortaya }oymaktadır. Bu iki te.za -
hürde bugün dünyamızı :a:ımtarip eden 
dramatik iht.ilif meydana çıkmakta -
dır. İki göriiJ sarpışmaktadır : Otarfi 
ve iJ bölümü TC mübadeleler yoliyle 
enternasyonal tesanüd. 

•yaJna ekonomik salahı tebarüz ettir. 
mek için değil fakat ayni zamanda re. 
fah devrini sağlam temeller üzerinde 
kurmak için milletler arasında müba -
deleJerin inkişafr gereklidir. ,, demek 
lizımdır. 

-t _. __ .._ • hal .,.1.-J; .. ; L-L~: Dlllllilralan bildtnyorum • zun RJıc:.ıttucuuıı::n ~~yen · 
TrahzO suyunun 30 b1cımctre llcafe- 10000 lira 18012, 3000 lir11 2991 Ye 

deki Kalyon deresinden getirilmesi i~in l22fi6. 1000 lira 36891 ve 37429. 

33090 9484 17003 18173 18436 16650 
11331 39659 7933 Z3963 6ffO 6428 

mütehusısbr tarafından bir proje ha. 500 •~- L-~ 
unı ~ numaralar: 

Parlamenter konferans. fÜpbc'Sİz ki. 
mübadelelerin genişlcmcslııi kolay -
lilfbrabilecek olan pratik çarelerden 
bazılarını gömrecektir. .Bu lronfe -
ram, tarifelerin indirilmesi. kouten
janlarm kaldırılması. ticaret anl.işma. 
lannm akdi, p:lril' :m ~tıkra.:• lıak -

kmdaki meselc!cn trtkik edecektir. 

zırlandığım 'tt ddrtrik tesisatının be-
lediyeye deni baklanda haibn dilek- 32999 18934 18938 3886 l l 946 6989 
lerini arzdmiftir. mu Ondcr Trabzon 35392 28156 1885 22097 163 38673 

7442 39554 39615 36525 15205 15509 
31990 32305 27058 16630 38880 29061 
21162 39637 23920 21350 7730! 1053 
38055 35886 22JJ3 11797 21197 l58J8 
33291 19319 26399 12370 18735 11196 
63190 30009 12993 981 25634 4763 BU ve elektrik i•t.rinin bir an nrvel 432 17392 l650 15463 31770 946 

~ 31245 6318. 
halcdilmcani tasvıl> ve bunu halk mü- 649 27786 S2875 38876 22314 4411 

ZOO linı hzancrn numaralar: mcssillerine beyan buyurmu~lardır. 
30 liralıcuonoJar: 

Otuzdan fazla milletin temsil edil • 
diği parlamentolar konferansı, millet • 

ler arasmda ekonomi!- iş birliğinin bir 
tezahürünü tc1kt1 etmektedir. Burada 

söylenilen nutuklar enternasyonal ti -
caret hakkında klasik fikirden miil -

hemdi. Gerçi hiçbir hatip yarın için 
tamamile serbest ticareti temenni et -

mcdi. Biiyle bir programın tahakku -
kuna Jcarfl ne kadar engellerin mcv .. 

cud olduğu herkescc ma iımdur. Bu -
nunla beraber dünyanın her tarafın -

dan gelmiş olan mümcssiHer için ser
best mübadelenin irişilmcye gayret e

dilmesi gereken bir ideal olarak kal • 
dığı hissfi'JiJmektedir. 

Bu ~olda bazı terakkiler mü~dc 
edilmiştir. Fili-: milletleri mübadele 

yoluna sevkedcn ifU• vctlr.r, .ı:mları jn
firada sürükleyen b~.U JmVYetJcr1e 
ka11ıJ~a!rtadrr 

Fransa hükümcti mi-Jetler arasında 
iş birliği zihniyetine bağlrdır. Ve ser-

Atatürk bundan sonra mevki komu-
tanlığına gitmiflcr orada toplanan ko
mutanlarla bir müddet görü~ükten son. 
ra Trabzonun denize nazır kaleainin 
burclan üzerinde kurulmUf olan Giizel
hisar parbna teşrif etmiflerdir. Kara. 
denizin engin ufuklarına nazır bu gü
zel ı.ı.çede bir müddet istirahat buyur. 
mUflardır. Halk Ulu Ondcri haruetJe 
al lnJlıyordu. 

4297 19071 12112 39828 8786 37243 
3614 6387 11204 28205 38897 J.f.f77 

29849 35086 37043 23832 16795 1388S 
18193 27441 33754 13735 19784 19186 

31231 25304 6447 2900 4893 58.5() 

30129 28297. 

100 lira lıoıananlıır: 
29885 24116 14104 18388 9736 l6fiOJ 
30049 2867 21675 25499 ıaıs 10599 
36784 1792fi 12431 23307 31531 367'Z 
27778 ııou 6617 33432 28546 233J6 

5515 37540 2842 38334 30948 71SS 
28630 21459 272'1 9234 34209 %4+49 
39687 34913 7861 1145 25'400 35561 
34365 1776 20879 10129 654 7081 
15789 2280l 8779 2111 36770 1893 
31573 39553 35146 16863 31098 38811 
268J.4 Zl'111 16107 18971 30602 22627 
22672 33622 31370 22211 6067 31068 
23237 36899 46 17141 4077 26305 

best bir gümrük politikasr misalini' 
vermiştır. Bununla beraber, Fransa'da 

Atatürk bundan sonra .lnpayr teftİJ 
buyurarak oradaki askere bazı tatbi.. 
kat yaptırmışlardır. Ulu Önder önle. 
rinde resmi geçid yapan askeri selam. 
ladıktan sonra komutan subay ve erlere 
iltifatlarını beyan buyurmuflardır. 

5129 8043 21771 24679 25867 11656 
31751 7683 34763 26860 21681 7207 

7795 67 55 5636 4002 6358. 

gümrük tarifelerinin yükseltilmesi za
rureti karşısında kalmış değil midir ? 

Bir milleti yabancı rakibi karşısında 

ekonomik bakımdan daha zayif mev _ 
kie düşiırcn SO$}'al bir politika "'1U 

B. Van Zeeland 
Amerikaga 
Gidiyor 

' K0Ç0K iç HABERLER J 

Henüz içinden çıktrğımız buhıanın 
bire verdiği dersler ~na olma -

mıştır. Bu buhran bu kadar ağır ve 

uzun oldise, miiletJcr arası müııase -

betlerde hükümetierin yaptıkları m:i

dabaleJr.rin buna sebebiyet vermiş ol • 

dnğu gitgide daha iyi anlası'm:ı\-ta • 

dır. Gümrük tarifeleri, kon•cnjan sis· 

temleri, ithal yasağı, damping, kam -

biyo ve sermaye hareketlerinin kont -
rola, paranın kıymeti ile oynamahrr 

emtiasrn tedaviilüne engel oldu .e 

ınalıtelil memlelc:etlerde ekonomik in • 

kişafına mani teşkil etti. Enternasvo. 

nal ticaretin umumi fıacmi l93Z de 

19'29 a nararan % 30 nisbetinde azal • 

ınrştı. O zamandan beri tekrar yik • 

•eldi, fakat terakki çok yavaştn ve 

hala bugünkü mübadele seviyesi J9Z9-

unkine nazaran % IO iJa ıs aşağLdır. 
Dünya bulıram bitmit oldufu aöy. 

lenebilir. Fakat hali bir sıkıntı devmı 
etmektedir. Bumuı en büyük amili 

himayeciliğe SCTlreder. Her güd!imlü 
ekonomi &İstemi ayni zamanda bir eko

nomik infirad sebebidir, çünkü deY -
lct, gümriikJerini serbest bıraktığı 

Saat 18.30 da Atatürk'üo ikametle
rine t.ahaia edilen köfkte bir garden 
parti verilmiftir. Köşkü Te bahçesini 
yüzlerce davetli doldurmllfta. 

Çocuh, &ybart. Vakfıkebir ve Enu
rumdan gelen halk oyun heyetleri muh. 
telif milli danslarımızı oynamıflar ve 
Atatürk'ün takdirlerine mazhar olımq. 
lardır. Bayburt heyetinde iki tane de 
gCJlf ku: bulunuyordu. Vebr ve~ 
retlerile nuarı dilcbti celbeden bu yay. 
rular türk bd.mmm ymdwı um yerle
rindeki istimai mıeykjini de pek güzel 
canlandırıyordu. Türkiiıı ulu güncpnc 
knuşmuş olan Trabzon Fhri §ed n he
yecan isindedir. 

BrübeJ. ll (A.A.) - B. Van Ztt . 
land. bugiin saat 16 da Parisc gitmek ü
zere Briibd'dtn ayrılacaktır_ 

Bath'kan, yarm saat J.S de Şerburg'
da Bcrmıaria npwıma biaerck Amc -
ribya gidcuktir. 

x Baad&rmada büaa tahriri - Ban -
dumanın bina tahriri, nizamı dairesinde 
tekemmlil ctmiftir. Bu fincns yılında.o 
itibaren bu kasabada bina vergileri ye
ni iradlar üzerinden tarh ve tahakkuk 
ettirilecektir. 

takdirde, planlarının bo%U1chığunu gö. 
rür. Rusya, Almanya ve f taJya pi 
güdümlü ekonomi memlel:etleri, ayni 
zamanda kapalr ekonomi memleketle • 

ridir. Nilıayet. silahlanma yarışı da 
otarş.ı temayüllerini kuvvetlendirmek -
tediı. 

Salihiyetli mahfillu. baıNkanm bu 
ıeyaha.tinin husvsi mahiyette oklağuuu 
bildirmektedir. 

X Ankara - Afganistan hükümeti. 
12 eyliil 1923 tarihinde Cenevrede im. 
zalaımı eblab mucayir neıriyatm meni 
hakkmdaki mukav~ye ıo mayıa 1937 ta 
rihindcn itibaren iltihak ettiğini milletler 
cemiyeti umumi kitibliğine bildirmiştir. 

Öğrenildiğine göce, B. Van Zedan
d'm ayahatinin hakiki gayesi, Avrupa. 
da başlamış olduğu geniş tahkikatı A -
mcrikada tamamWna.ktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Subeat mübadele fikrine karşı ileri 

süriilea itirazlardan biri de bu &iıte -
min ancak aulhçu bir dünyada kabil ola

cağıdır. B. Musolini de geçen-gün aynı 

şeyi söylüyordu : .. dişine kadar silfilı. 

1anrmt bugünkü dün7a aibi bu dün • 
yada, Otarfi aiWum terketmeJr,, yana 
ı..rl> •alinde - harpdıaelr ipa bmdad • 

! Kızılayın nurlu ışığı : 
• 
: daima ağhyanlan 
• 

arar 

• • • • • • 
hariçten temin cdcmiycn bir millet 

için doğru olabilir. İtalya için vuiyct 

bayle midir l Ve efa i»u aistal umu

milefirR, bltitn millftJer chncımilt 

balrımdan hemen hemen mfistaJril bir 
hale gelirlerse, birbirlerinin 11%erine 

Bilindiği üzere Belsika ba§bakanı 
bir cihan ekonomi koofcransmı toplantıya 
çağırmak istemekte olduğu suretindeki 
lrmdisinc İmad ohmM ta•nuu .._ 
rcddetmiıtir. 

• • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

milletler arasındaki mübadelelere kartı 
konulmuş olan sedlcrdir. 

Ba sedlcr 1raldmlmachkçı diiaya 

halriltl Ye devamJı bir ~fa& bi~/e 
cdtir. Hnnm l>itiin memlek-eJerck hu-

sule gelen elı:onomik kalkınma ebe • 

riya iç piyasalara münhasır kalmak • 
tadır, ve bu lı:alkınmanın amillerinden 
en mühimmi silahlanma yarıfıdır. Şu 

anda, ham madde piyasalarında ve 
borsalarda görülen fiyat sukutunun 

yeni bir yavaşlamayı haber vermekte 
olduğu söylenebiJir. Ba depresyon 
belki geçicidir, fakat bunu bir ib'.>ar 
telakki etmek ve B. Bastid ile beraber: 

Tefrika No. 70 

sur surette htt Jeye malilr olan.Jarm 
eline düşmek demettir. ,, Bu maba -

keme tarzile ekonomik sahadan çrkıl

maktadır. Enternasyonal iş bürosu mü

dürü B. Butlcr'fo. dediii gibi " eğer 
gözetilen, bir harp hali için yedek id-

har etmekse, ham maddclu me.aelcs.i. 
ehaomilc bir mcaelc olmaktan §ilku. ,, 
Hatti bu tekilde hareket edilmekle 
eJronomik cerclclildcre de Urfl kon -
maktadır. Çünkü böyle ıun"i surette 

elde e4iilmif bir otm'Jİ bitiin bir mil -

letia bayat seviyesinin dilpeailc öde. 

ııir. Ayni zamanda bu politika bir har

be aüriilrlemek te'1Iil:csini de dofur -

maz mı ? B. Musolini. ekonomık is. 

tiklalin bir millet için ıulh garantisi 

olduğu iddiasındadır. Bu iddia, ken -

disinden daha zengin bir rakip tara • 
fından tehdid edüen ve ihti,yaçlarını 

atılmak arzuıanu duymayacak mıdır -
lar ? 

Harp korkmu fÜphaiz ki emtia· 

nın acrbestce mübadeleai cuamm ye

niden kanalaıasma tıir ...,idir. Fa.Irat 
bu tehlikeyi ortadan bJdıımanm en 

iyi çaresi, serbest mü!Nkfele esaırmm 

kurulmasına çalıpnakbr. Entemasyo • 

nal mübadeleleri inkifaf ettirmek için 

dünyada sulhun hükümran olması bek

lenirse, bu yolda hiç bi11ey yapılmıı 

oknaz. Bilikis ancak harp teıüihlcri 

çoğaltılmış olur. Enternasyonal tesa -

nüd, elde edilmeai mun ve güç bir 1 
eserdir. Fakat medeniyet kurtarılmak 

iakniyorsa ba hususta azimle çalıf • 

'"ar JSznndır. 

O,.ie ~ki. lrn •· mia ...._dı, 
miiw• aa kepcliejei talhkiisa memur 
etmİf cıılMalıua tevdi etmek İİm'e dOl)'a-
um t ıı...eımr. 

il. Van Znlt#ltl Ptllrİltltt 
Pmis, il (A.A.) - B. w Baya. Vu 

Zeeland akpm üzeri Pariıe 'Al'llUfl
ft i.US}'Ollda dq bUaaı ile Bdplra bil. 
yi.k elçisi tarafmdm aellmlnımJJar. 
dır. 

•-.ı'F ... Bl••'-•~a 
Jö.-711' 

R-. 11 (A.A.) - Ahmn harbiye 
DMm Pcıa BlGllllJcrg ICataae lıiman•a
da Auran 79tmdan aynlarak tayyare 
ile Plormuaya gitmiftir. Floremaya mu 
vualatında mahalll aleri ft a•il erkin 
tarafından km-şrlannu,tu. 

ULUS'un Tercüme 
kitafi>larr 

Dörtte bir ..alala 
Seri UJiDclelııi ~ •i•· 

daki fiatlardan dörtte bir indirilc 
cektir. 

Bijylllı ıayfa Kmttf 
Bir konferans 4? 25 
Bnmır Şo-r 

tnaanlığın Hali 
AmnM•I,. 

C!bu Şampi)'Olllan 
Pol Moraa 

Evlilik ve Otdf 
fd Sımlott 

1152 

Orta aeyfa 
Kırmızı Zambak 372 
Anıatol Fnm 

LevİI ve İren 
Pol Moraa 

139 

San Mişele'nin Kitabı 408 
A~I Jlıım. 

7J 

60 

75 

75 

30 

ıoo 

Seri lritablar Bn...W .-ı.riıri• 
dedir. 

Mareşal puara kadar Flonnaada b- ı 
l11eak ve alrfamlayıa tayyare ile Bcrii-
ne dönecekti~ 'b.ıma:ııımımn ................. 1111:;., 

EugE!nie 
Grandet 

ş:.rtiyle razı olacaklarını bildirdiler. Bu, ye
ni bir muhavereye kapı açtı ve mektubJaş· 
malar nihayetinde Saumur'Jü Grandet, ileı i 
sürülen bütün ihtiyat kayıdlarına nmvafa
kat etti. Bu muvafakat sayesinde ywnuşak 
alacaklıların sert alacaklılara düşüncelerini 
kabul ettirmeleri kabil oldu. Bir kaç itiraz 
dermeyan edilmekle beraber senedlerin no-

na etmiş olduğunu bildirdi. Grandet, buna, 
korkwıç iflasları ile kardeşinin ölümüne se
heb olan noterle borsa acentasmm yaşa
makta ve itibarlarını kazanmakta oldakfan 
idn bir mikdar para kurtarmak ve bu suret
le de açığı kapatmak üzere bunları tazyik 
etmesi lazım geldiği cevabmr verdi. Dör-

cak, görülecektir ki, bu hikayedeki hadise
ler sevkiyle tekrar meydana çıkacakları za
man gene ayni halde idiler. 

Devlet rantları yüz onbeşi bulduğu za-
man, baba Grandet, bunları satıp Paris
ten, altın olarak ilci milyon dört yüz bin 
frank kadar bir para aldı ve bu parayr, altın 
fıçılarında, kayıd muamelesinin vaktiyle 
kendisine, mürekkeb faiz getirmiş olduğu 
altı yüz bin franga ilave etti. 

y ozan: Honor-e Je &ılS11c 
Türkçeye çwiren: Na•ahi Bayd.,. 

Grandet, alacakblann keyiflerind~~i deği
şiklikleri tetkik etmişti, ve .karde~nın aJa.. 
cakh lan da onan her hesabına tabı oldular. 
Ba.zıJarr krzrp notere senedleri tevdi etme_k 
teklifine kati bir "hayrr'' la mukabele ettı
ler. 

Grandet, des Grassins'den b.u ~~usta aJ. 
m?ı mektubları okudukça. ellcrını oguştura
rak: 

- Ala diyordu~ işler yolunda! 
Diğer bazı alacaklılar senedleri ~ate~e 

tevdi etmeg-e ancak hakJannm . hıç. bi-
. · y ı c e r io 'en vaz geçmiyeceklerının ı. 

t it olunması ve hatta borçlunun ıflasmı 
ila.ıı et nek hakkının kendilerine tanınmöSI 

tere verilmesine nihayet imkin bulundu. 
Bazdan des Grassins"e: 
- Bu adam sizinle de, bizimle de alay e

diyor, denildi. Guillaume Grandct'nin ölü
münden yinni üç ay sonr~ Paris iş hayatı 
nm faaliyetine kendilerini kaptıran bir çok 
tacirler Grandet'den olan alacaklarım ya u
nutmuşlar ve yahud: ··sanırım ki bu işten 
elime geçecek para yüzde kırk yediden i
baret .. demek üzere o alacakları hatırla
makta bulunmuşlardı. 

Eski fıçıcı, "iyi delikanlı~ dediği za
manın kudretini hesab ediyordu. Uçüncü 
yılın sonunda. des Grassins, Grand~t:ye y~
dığı mektubta, Grandet ticaret evmın gen 
kalan borcunu teşkil eden iki milyon dört 
yüzbin frangın yüzde onu ödenmek şartiJ le 
aJ;ıcakhları eIJerindeki sencdleri iadeye İk-

düncü yılın sonunda açrk bir milyon iki yüz 
bin frank olarak resmen tesbit olundu. Ala
caklılarla tasfiyeciler ve tasfiyecilerle Gran
det arasında tam altr ay mektublaşma sür
dü. Nihayet, sözünü yerine getirmek husu
sunda şiddetle sıkıştırılan Saumur·fü Gran
det, o yılın dokuzuncu ayı sonuna doğru, i
ki tasfiyeciy~ Hindistanda servet sahibi olan 
yeğeni babasının borcunu tamamen verece
ğini kendisine yazdığı cihetle ona danış· 
madan bon:u ödemeği üzerine alamıyacağı
m bildirdi. 

Beşinci senenin ortasına doğru, aJacakh
lar, bıyık altından gülen ve bir de 
küfür savurmaksızın "Ah, §U paris -
liler!" sözünü tekrarlamıyan ulvi fıçıcı ta
rafından daiına mağlub vaziyette bulundu
rnJuyordu. Fakat alacaklılar tica ret tarihin
de işitilmemiş bir talie mazhar oldular. An-

Des Grassins Pariste kah yordu; işte se
bebi: eveıa mebus seçildi. Sonra, aile baba
sı, fakat Saumur'ı.in sıkıcı hay tından usan
mış bir insan olan banger, Madame tiya~ 
sunun en güzel artistlerinden biri ile, Flo
rine ·le sevişti. Bu hareketi hakkında bahis 
yürütmek faydasızdır; fakat Saumur'de ah
laka ziyadesiyle mugayir sayıhmş olduğu
nu ilaveye de lüzum yoktur. Kansı, bir ta
raftan. mallarını kurtarmış oJduğu için, ve di
ğer taraf tan Müsyü des Grassins'in çrlgm
lıkları yüzünden servetinde husule gelen 
rahneleri tamir etmek maks:ıdiyle bankası
nı gene onun adma idare edecek cesareti 
göstermiş bulundugu için kendisini bahti-
yar sayıycrdu. Devamı var 
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Kızılay haftası 
bugün başlıyor 

Kızılaya yazılmak 
hepimize borçtur 

A tatürk bir nutkunda: 
''Kızılay üye adedinin milletin rüştü içtimaisiyle 

Jniitenasib bir dereceye varmasını ve bütün milletin bu te .. 
nasübü temin etmesini dilerim.,, demişlerdi. 

Her işte Büyük Önderinin emirlerine uymağı şiar edi .. 
nen milletimiz için bu işaret kafi idi. Kmlay şubelerinin 
de gayret ve faaliyeti buna inzimam etti. Geçen yıllarda bu 
suretle birçok yurddaşlar sulh ve harb günlerinde milletin 
en şefik ve en yakın yardımcısı olan cemiyete üye yazıldı· 

lar. 
Fakat, günden güne kabaran üye sa

yısı Büyük Önderin işareti veçhile, mil
letimizin içtimai rüştüyle mütensib de
receye çıkarmak vazifesi henüz tamam
lanmış değildir. 

İşte, Kızılay cemiyeti bu maksada 
ermek gayesiyle her yıl haziranın 12 
sinde başlayan bir haftayı "Kızılaya 

üye olmak haftası,, olarak kabul etmiş
tir. Harbın acılarmı dindirmeğe, binbir 
felaketin doğurduğu yoksullukları, fe
nalıkları gidermeğe çalışan Kızılay ce
miyeti, bu suretle saflarına girecekler 
için bir kapı açmış bulunmaktadır. Her 
işte rüştünü ispat eden yurddaşlar çok 
tabitdir ki bu fırsattan istifade edecek
lerdir. 

Bu hususta bir vazife de münevver 
yurddaşlara düşmektedir: bu bir hafta 
içinde mümkün olduğu kadar çok kim
seyi Kızılaya üye yazılmağa teşvik et
mek .. 

Kızılay cemiyeti Ankara şubesi re
isligi ''üye yazılmak., haftasını canlandır 
mak ve hatıralarda uzun müddet yaşat
mak gayesiyle güzel bir program hazır
lamıştır. Bugünden itibaren şehrin her 
tarafı türk ve kızılay bayraklariyle süs
lenecek, yeryer buyük caddelere döviz
ler asılacaktır. Büyük mağazalar vit
rinlerini haftanın manasına uygun bir 
şekilde tanzim edeceklerdir. 

Kızılay şubesi, hafta içinde beş za
tın radyoda söz söylemesini temin et
miştir. Bugün akşam Dr. Ragıp konuşa
caktır. 

Bundan başka, tayyareİerimiz, üze
rinde vecizeler yazılı bulunan kağıdlar 
atarak Ankara havasından haftanın açı
lışına katılacaklardır. 

Bazı dükkan sahibleri Kızılaya baş
vurarak bu bir hafta içinde muayyen 
günlerde bir günlük safi hasılatlarını 
cemiyete bırakmak istediklerini söyle
mişlerdir. Cemiyet, bu istekleri memnu
niyetle karşılamıştır. 

Kızılayın Eti • 
mesuttaki bü
yük malzeme 
depolarından 

bir köıe 

Kızılay bizim için 
nasıl çalışıyor? 

uğrunda 4 milyonu mütecaviz para sar
fetmiştir. 

Bu gelirin bir kısmı, cumhuriyet 
hükümetimizin cemiyete tem.in ettiği 
bazı kaynaklardan elde edilmiştir. Fa
kat mühim bir kısmı da milletimizin 
üye aidatından ve hususi teberrularmdan 
birikmiştir. ''Damlaya damlaya göl o
lur,, atalarsözünün en canlı misalini bi
ze Kızılay vermektedir. Türk ulusu fe
laket zamanlarında yardım beklediği 

Kızılayı yaşatmak iı;in ona üye olmak 
ve yardım etmek borclunu asla unutma
mıştır. 

Günde en az on para hesabiyle yıl
da bir lira vererek üye olmak her hal
de büdcelere de ağır gelen bir şey de
ğildir. Bilhassa, verdiğiniz paralarm 
hesabını her an vermeğe hazır bulunan 
Kızılaya •. 

Kızılay cemiyeti umumi merkezi 
yurd içinde bir kül olarak yurddaşlara 
birçok hizmetler yapmıştır. Bunları ay
rıca yazmak bizim için bir zevk ola
caktır. Bu küllün içinden bir cüz olarak 
Ankara şubesinin 1936 yılı faaliyetini 
anlatalım: 

Ankara Kızılay şubesi geçen yıl 10 
bin 429 lira 12 kuruş varidat tahakkuk 
ettirmiş ve bunun 8 bin 584 lira 25 ku
ruşunu hayır işlerine sarfetmiştir. 

Bunlardan başka, 84 yoksul ve fakir 
şahıs ve aileye yardım edilmiştir. 

935 temmuzunda başlayan ve bu a
yın sonuna kadar üzerinde çalışılmak
ta bulunan büdcenin yedi aylık varida
tı da 10 bin lirayı geçmiştir. Bunun j. 

çinden umumi merkeze yollanan 1900 
liradan ve Şefkat yurdundaki talebeye 
ve fakir ailelere verilen yemek ve saiı 
ihtiyaçlar karşılığı olarak ödenen 2 bin 
925 liradan başka 405 liralık muavenet
te bulunulmuştur. Bu arada: 

19 malfile, biri altı çocuklu aileye ve 
29 şahsa yardımda bulunulmuş, 58 mek
teb çocuğu giydirilmiştir. 28 veremli 
tedavi ettirilmiş, ilaçlan alınmış ve iki
sinin masrafları verilerek prevantoryo 
ma gönderilmiştir. 

Selden zarar gören iki aile ile Me
lek köyünden her şeyi yanan bir aile· 
nin elinden tutulmuştur. 

Üye sayısı 4 bine çıkarılmıştır. Bu 
sayının artması için de çalışmalara de 
vam edilmektedir. 

Bir müddet önce bahsettiğimiz Şef· 

kat yurdu, Kızılay Ankara merkezinin 
en güzel eserlerinden biridir. 'Geçen yıl 
tamir bedeli olarak sarfedilen mikdar 
da dahil olduğu halde bu yurda 4300 li
ra harcanmıştır. 

Yurdda 1000 lira ile Kızılay gençlik 
teşkilatı, 250 lira ile Halkevleri sosval 
yardım şubesine yardım etmiş ve Kı~ılay 
Ankara merkezi 1950 lira tahsis etmiş· 
tir. Ayrıca hayır severlerden 470 lira
lık bir yardım görülmüştür. Geliri sırf 
bu maksadları kollamak için bastırılan 
Kızılay takviminin hasılatı olan 550 li
ra da yurd emrine verilmiştir. 
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SPOR 
Bugün yapılacak maç 

Viya nalı profesyoneller 
bugün gençler birliği 
takımıyle karşılaşıyor 
A vusturya'lı profesyoneller bugün 

saat 17.30 da ikinci maçlarını Gençler 
Birliği ile yapıyorlar. Perşembe günü 
viyanalıların güzel oyunlarını gören.. 
ler her halde tribünleri dolduracaklar· 
dır. Öğleden sonra daire ve müessese· 
ler de tatil olduğundan bugün stadyom
da seyirci rekoriyle karşılaşmamız ih .. 
timali çoktur. Bizce, futbolu, heyecanı 
sevenler için bu maçı görmek bir fır. 
sattır. Bilhassa futbol oynıyanlar ve oy
namak hevesinde olanlara Rapid takımı 
bir çok şeyler öğretecek vaziyettedir. 

Viyanalı sporcular, İstanbulda bi· 
rinci devresi çok güzel geçen bir oyun
dan sonra, Fenerbahçeyi kolayca yen
diklerini söylüyorlar. İkinci yenildik
leri maç için, hakeme ve Taksim stadyo
mu sahasına kabahat buluyorlar. 

Ankarada güzel bir sahada hakiki 
oyunlarını göstermek frrsatına kavuş. 

tuklarından dolayı memnun görünü· 
yorlar. 

Yalnız, seyahat yorgunluğunu da 
ilave etmeği unutmuyorlar. 

Futbolu çok seven ve çok iyi 
anlıyan bir arkadaşımızın anlattığına 

göre, filhakika Fenerbahçe, birinci dev
resini çok iyi çıkardığı bir maçın ikin
ci haftaymında bazı talihsizliklerle kar
şılaşmıştır. Rapidin maçı kazanması 

müsaid şartlardan istifade suretiyle ve 
biraz da tesadüf olmuştur. 

Taksim stadyomunun halini bildi
ğimiz cihetle ikinci maç hakkındaki 

düşüncelerine bir dereceye kadar hak 
veriyoruz. Hakem için naklettikleri 
şeşyler de B. Nihadın Ankaradaki ida
resini görenleri gene bir dereceye kadar 
inandırabilir. 

Biz bu takım hakkında dfü:üncele· 
rimizi ancak buradaki görüşlerimize gö. 
re söylemek vaziyetindeyiz. Tam bir 
kanaat sahibi olmamakla beraber, Rapid 
- Ankara Gücü maçı, bize bu hususta 
konuşmak için kafidir. 

Takrmı evvela ferd itibariyle ele a

lalım : 
Kaleci Kravsen, boyu ile kaleyi dol

durmaktadır. Havadan gelen topları tu· 
tuşu ve bloke ettikten sonra atacağı 

yeri buluşu fevkaladedir. 
İki bekten Wagner daha ağrr başlı 

görünüyor. Enternasyonal Luef, hem de 
profesyonel bir oyuncudur. Birinci maç
lannda iki golün de mesulüdür. 

Haf hattında Probst'un yer tutuşu 

ve bilhassa geriye yardım edişi nazan 
dikkati celbediyor. Orta haf S~tik, bi· 
rinci sınıf bir oyuncu, pas dağıtışı hari
kulade.. Birinci maçta yedi golden he .. 
men hemen dördünü o hazırladı. 

Skoumal da takım içinde zaman za • 
man görünebiliyor. 

Sağ açık Hovlicek sürati, ortalayış.. 
lan itibariyle çok güzel, sağ iç Flegel 
eski ve maruf tabirle tam beleşçi. 

Binder başlı başına bir ta.lam.. Yal• 
mz bilmem "ihtiyarlamış mı? Manevra
ları çok ağır. Dalışları ve şiltleri ile Ra
pid içinde bir tanedir. Boyuna bosuna 
rağmen nezaketi de dikkate şayandır. 

Sol iç Hobec'in adı çok geçmiyor. 
Fakat bu, her halde üzerinde durulması 
lazım gelen bir oyuncudur. Birinci maç
ta dikkat edenler görmüşlerdir; sol iç, 
hücumlarda daima mihver vazifesini gör· 
müştür. Santr hafın hazırladığı gol va
ziyetlerini o pişmiş bir halde arkada~a
rma devretmektedir. 

Sol açık Pesser atletik kabiliyeti en 
göze çarpan ve top sürüşü fevkalade bu
lunan bir futbolcu. Bilhassa atlatmalan 
ı;ok enfes .• 

Takım halinde Rapid; görebildiğimiz 

orta Avrupa ekiplerinin, çok iyi değilse 

de, vasattan aşağı olmıyan bir örneğidir. 

Profesyonelliğin bütün hilelerine vakıf, 

fakat bunları çok seyrek tatbik eden bu 

takımın oyunu her zaman zevkle ve he

yecanla seyredilebilir. 

Ankaralı sporcular bunlardan, pas

laşmak, topu tutmak ve yer muhafaza 

etmek gibi belki basit sayılanlardan fut

bolun yüksek tabiyesine kadar birçok 

şeyler öğrenebilirler. 

Futbol bir takım oyunudur. Birliği 

ahengi kuran vaziyetini % 50 garanti 

etmiş demektir. Rapidde tam bir birlik 
var. 

Bugün Ankarada çok güzel bir saha 
üzerinde oynuyorlar. Yorgunlukları geç
ti. Hakem için hiç bir diyecekleri ola • 
maz. Onun için kendilerinden hakiki A
vusturya oyunu bekliyoruz. Bakalım, 

Gençler Birliği karşısında buna muvaf
fak olabilecekler mi? 

Haftanın iyi geçmesi için tanınmış 
bazı sanatkarların getirtilmesi de ka
rarlaştırılmış ve kendilerile muhabere
ye girişilmiştir. Mutabık kalındığı tak
dirde, B. Şadi halkevi temsil komitesi 
üyeleriyle birlikte meşhur komedilerin
den birini oynayacak, B. Münür Nuret
tin de bir konser verecektir. 

Müteferrik ve zaruri masraflar istis
na edilirse, sarfiyatın en büyük kısmı
m imdad, muavenet ve umuınl merkeze 
gönderilen paralar teşkil etmektedir. 
(Şubelerin varidatlarının yüzde 60 mı 
umumi merkeze yollamaları nizamname 
iktızasmdandır. Umumi merkez bütün 
şubelerinden kendisine yollanan bu 
yüzde 60 larla harb, zelzele, tuğyan 

yangın ve kıtlık gibi felaketlere uğra

yanlara umumi ve büyük mikyasta yar
dımlar yapmaktadır.) 

Güneş kulübünden dört boksör yurd 
içinde bir geziye çıktılar 

Gençler Birliği oyuncuları, eğer ener
jilerini kullanmağı bilirler, yani iki dev
reye taksi medebilirler ve karşılarındaki 
takıma göre oynarlarsa alacakları netice 
her halde perşembe günkünden daha iyi 
olacaktır. Buna birinci maçın ikinci dev
resi iyi bir misaldir. 

YARINKİ MAÇ 

Yarın at koşulan dolayısiyle Rapi • 

din üçüncü maçı 14,15 de başhyacaktır. 

At koşulan 16,15 dedir. 

Bir hafta piyangosu hazırlanmıştır. 
Yirmi beş kuruş olan biletlerden satın 
alanlar bu az para ile hem şanslarını 

tecrübe edecekler, güzel hediyeler ka
zanacaklar, hem de cemiyete yardımda 
bulunmuş olacaklardır. 

Haftanın son günü bir sünnet düğü
nü ile kapanacaktır. Bu düğün için Şe
hir bahçesi hazırlanmaktadır. Zengin 
bir program tatbik edileceği için anka
ralılar o gün güzel eğlencelerle neşeli 

bir gün geçirmiş olacaklardır. 

K ızılay cemiyeti, insanlık ve şef-
kat duygularından doğarak bun

dan 60 yıl önce kurulmuş bir hayır mü
essesesidir. Savaşta askerlerimizin ya
ralarını saran, barışta da yangın, su 
basması, yer sarsıntısı, kuraklık, açlık, 
bulaşık hastalık gibi insanların basları
na gelmekte olan felaketlerde yardıma 
koşan bu cemiyettir. 

Yurddaşlarımızın ve bütün dünya 
milletlerinin sevgisini kazanmış olan 
Kızılay cemiyeti, cumhuriyetimizin ku
rulduğu 29 ilkteşrin 1923 den 30 nisan 
1937 tarihine kadar, vazifesini başarmak 

Şubelerin yardımları daha ziyade 
mevzii kalmaktadır. Memlekete şamil 

ve umumi yardımlar için umumi merke
ze yollamakla beraber, Ankara mer-

kezinin veremlilere, malfillere ve yok
sullara, göçmenlere, yetim ve fakir ço
cuklara ve nihayet şefkat yurdunun 
masraflarına harcadığı paranın yekunu 
bir yılda 3 bin 950 lira 49 kuruştur. 

1936 temmuzunun birinden 936 ha

ziran ayırım sonuna kadar Kızılay An
kara merkezinin işlerinden bazıları şöy
le hulasa edilebilir: 

Bütün masrafları şubeye aid olmak 
üzere iki veremli tedavi edilmek üzere 
İstanbula gönderilmiş, ayrıca 18 verem
liye para yardımında bulunulmuştur. 

Bir kısmı harb sakatı olan 18 sakata 
yardım edilmiş, birisi memleketine gön
derilmiştir. 

37 hastaya muavenet edilerek 26 sı
nın ilaçları alınmıştır. 

56 fakir ve yetim mekteb ÇQcuğunun 
elbise ve çamaşırları, şapka ve fanilele· 
ri temin edilmiş bazılarının yol parası 
verilmiş, kitabları alınmıştır. 

İstanbulun Güneş Kulübüne men_ 
sub dört boksör : Cihad, Ali, Nazar ve 
Cavid yurd içinde bir turneye çıkmış· 
lar ve Ankaraya gelmişlerdir. 

Güneşli boksörler, buradan İzmir 
ve Adanaya gideceklerini ve İstanbu
la döndükten sonra, Balkan memleket
lerinde bir seyahat yapacaklarını söy
lemektedirler. Oralarda muvaf.Lkiyet 
kazanırlarsa Orta ve Garbi Avrupaya 
da gitmek niyetinde olduklarını ilave 

etmektedirler. 
Dört boksörden üçü yarın saat 17 

de Şehir Bahçesi kışlxk salonunda An
kara boks kulübü sporculariyle bir maç 

yapacaklardır. 

Programa göre, iki çift amatörün 
gösterişlerinden sonra, Ankara boks 
kulübünden 57 kiloda Hilmi Güneşten 
Cihadla, 51 kiloda Salih Ali ile ve 66 

kiloda Mehmed Nazarla 
lar<lır. 

karşılaşacak-

61 kiloda Ali, 66 kı'Joda Nazar 57 kiloda Cihad 

ANKARA GÜÇLÜLER GİTTİLER 

Milll küme maçlarının sonlarında gü

zel oyunlarla dikkati üzerine toplayan 

Ankara Gücü takımımız yarın Fener· 

bahçe ile karşılaşmak üzere dün İstan • 

bula hareket etmiştir. 

Altınordu kongr6Sİ 
Altınordu idman yurdu ba~kanlrğın-

dan: 

5.6.1937 tarihinde davet edilen kon

grede ekseriyet hasıl olamadığından 

kongre 12.6.1937 cumartesi günii saat 
15 de yurd binasında toplanacaktır. 

Mesud bir nikah 
Başbakanlık Müsteşarı B. Kemal 

Gedeleç'in kızı Bayan Ruhsar Gede .. 
leç ile Marsilya Vis konsolosu Bay 
İrfan Karasar'ın nikahları evvelki gün 
saat 12 de Belediye salonunda iki ~ 
rafın akraba ve dostları arasında akde
dilmiştir. Genç evlilere kuracakları yu
vada uzun saadetler dileriz. 
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Dünkü Kamutay toplantısında 1 Bugünkü 
(Başı ı inci sayfada) • •••••••••••••••••••••• •. • •• •• ne çıkaracaktır. Bir dam altında bulun- K t 

let şQrasında aramasını isti yen takriri : B . . k .. : mıyan saydı akrabalarla diğer akrabalar a m u ay 
kabul edilmiş ve birinci görüşülmesi : ugun u : hakkında hfilrim takdir hakkını kullana-
yapdacak maddelcdn müzakemine gc- ! ! cakn,. Burulan başka b<'hangi bi' cü,üm Kamutay bugün toplanacak"'· Ruz· 
çilmiştir. ! K ! olmamakla beraber herhangi bir şahsın name şudur: 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri ! amutay : kan güddüğü ve intikam almak için ha - Askeri ve mülki tekaüd kanununa 
memurları kanununun 23 üncü madde- ! : zrrhk ve fırsat yolunda bulunduğu bazı ek kanun layihası ve Milli Müdafaa, 
•inin değişfüilm"ine ve 29 uncu mad- : : delille< vo l=inclede anlaşdacak oluraa Maliye ve Büd« cncümenlcd m"ba· 

desine bir fıkra eklenmesine dair olan • Kamutay bugün toplanacaktır. • bu şahıs da bulunduğu yerden 500 kilo- taları. 

k 
: Ruznamede Hatayın idiklaline: anun projesi general Zeki Soydemir- metre harice çıkmağa mecbur edilecek -
! aid vesikaların tasdiki hakkın- • 

Ankara ve civarı su tesisatının ta-
mamlanması için 260,000 liranın sarfı. 
na mezuniyet verilmesi bak.kında kanun 

layihası. 
in bir tadilnamesiyle kabul edildikten ! tir. 
sonra Ereğli şirketinden alman liman, ! daki kanan projesi vardır. Bu- : 

Arkadaş!<ır, umuyoruz ki bu kanun 
süratle tesirini yapacak ve bu kurunu. 
vusta adeti güzel ve medeni Türkiye. 
mizi süratle ve ebediyen terkedecektir. 
Tek dileğimiz bu kanunu tatbik etmek 
fırsatını ele geçirmemektir. 

demiryolu ve madenlerin, Kozlu ve Ki· ! gün Kamutayın görüşeceği ka- : 
limli demiryollannın işletilmesi ve Hav : nun projelerinin listesini bu : 
zadaki deniz işlerinin inhisar altına :ı.- : sayfamızda başka ıütunlarda : 
lmması hakkındaki projenin görüşü!- : bulacaksınız. : 

. b 1 H ''l .. . ~ •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
mesıne aş arumştır. u {umetın mus-
taceliyet talebi kabul edilmiş, BB. Re
fik İnce ve Mithat Altıok projenin ta
şıdığı hususi ehemiyeti ve Havzanın is
tihsal bünyesinde yaratacağı ehemiyeti 

tebarüz ettirmişlerdir. 
Göçmenlere ve muhtaç çiftçilere to· 

humluk ve yemeklik dağıtılması hak· 
kmdaki kanun projesiyle, gümrük ve 
inhisarlar teşkilit ve vazifeleri hakkın
daki kanuna bağlı kadro cedvelinde de· 
ğişiklik yapılmasına dair olan kanun 
projesi kabul edilmiş ve bava müdafaa 
genel kumandanlığının kurulması hak· 
kmdaki projenin görüşülmesine geçil· 

miştir. 
Refik İnce ve Rasih Kaplan, korun-

ma tertibatı hakkındaki madde görüşü· 
lürken burada kullanılan (yaptırır) ke· 
limesi üzerinde durmuşlardır. B. Salih 
Turgay (Kayseri) hava tehlikesinden 
korunma yolunda şimdiye kadar alın
mış olan tedbirleri izah etmiştir. 
rnltür baflanlığının aldığı tedbirler 

Bundan sonra Kültür bakanımız 
kürsüye gelmiş ve şunları söylemiştir: 

"- Demin bir arkadaşımızın verdi
ği çok kıymetli izahat üzerine bir iki 

malıimat arzedeceğim. 

Bir kere zehirli gazlardan korunmak 

için kültür bakanlığının bir tedbir al. 

masını istediler. Kültür bakanlığı ge· 

çen seneden beri bütün orta mektebler· 

de resmi programa idh:ıl edilmiş ders 

halinde zehirli gazlardan korunma ders

lerini okutmaktadır. Bunun kitabları 
yazılmış ve ınekteblere dağıtılmıştır. 

Bu dersleri okutacak muallimler ge. 

çen sene burada ve lstanbulda kurs gör· 

müşlerdir. Binaenaleyh bu iş yürümek

tedir. 
İkincisi, Kızılay ikinci reisi sıfatiy

le arzedeyim ki açılm•Ş olan maske fab. 

rikasında halka ucuz maske vermek için 

maske fiatlannda mühim tenzilat yap-

mak imkanı hasıl olmuştur. 
Gl. Kazım Sevüktekin (Diyarbekir) 

- Bravo çok güzel. 

Sığınaklar kanunu 
B. Saffet Arıkan (Devamla) - Bu 

kanun maddesinde bir tesis keliınesi 
vardır. Arkadaşlar, bu münasebetle sı
ğınaklara temas ettiler. Sığınaklar için 
dahiliye vekaleti bir kanun tanzim et
miştir, dahiliye encümeninde tetkik e
diliyor. Bu, teknik bir iştir. Nerelerde 
sığmak yapılmalıdır, nasıl yapılacaktır 
veya yapıım.yacaktır? Bu noktalar an
cak 

0 
kanunun müzakeresinde konuşu

labilir. Binaenaleyh bu tesis kelimesi
nin içinde sığınak kaydı yoktur. Ve sı
ğmak mefhumu olmadığı kaydı?ın 
zabta geçmesini bilhassa rica ederun. 
Çünkü vekaletimizin yüz küsur orta 
mektebi 36 lisesi vardır. Bunlar hakkın· 
da yapılacak masrafları bu tesis keli
mesiyle şimdiden kabul etmiş olmaya
lım. Bu kaydı şimdilik açık bu'akaJını.. 

B. Refik İnce, gene (yaptırır) kelı· 
. .. . de durdu ''İcra vekilleri he· 

mesı uzerın · 
yetine direktif veren bir kanun burada 
~ıkaınaz. Teşkilatı esasiye bunların şe
kil ve suretini göstermiştir. Binaena. 
leyh ben genel kurmayca tesbit ol~n~n 
telimatmımeyi icra vekilleri heyetının 
muhalefet edemez şeklinde olan bu ınad· 
de hakkında teselli verecek izahat 
verirlerse memnun kahrıın.,, dedi. Bun
dan sonra milli müdafaa bakanuntz söz 

aldı, ve şunları söyledi. 

Maddenin manciaı 
.. _ Genel kurmayın vekaletlere di-

rektif vereceğini hangi kelimelerden çr. 

kardıklarını anlıyamadun. 
Refik !nce (Manisa) 

Direktif 

verir demedim. 
General Kazım Özalp (Devamla) -

Genel kurmayda bu salahiyet yoktu~. 
Teşkilatı esasiye kanunu ile, ona verı· 
len salahiyet ve vazifeler tayin edilmiş· 

tir. Vakti hazerde Genel kurmay veka -
Jetlerle doğrudan doğruya muhabere 
eder, doğrudan doğruya başvekil ve do
layısiyle heyeti vekilenin emrindedir. 

Binaenaleyh böyle teşkilatı esasiye 
kanunu ile mevkii, vaziyeti ve salahiye
ti tayin ve tahdid edilmiş· olan bir ma
kamın, buradan çıkacak bir kanunun bir 
kelimesine istinaden, vekiller heyetine 
direktif verir gibi, encümenlerden böy
le geçmiştir, şeklinde bir mana verilme
sini anlıyamıyorum. Bu, böyle değil
dir. Genel kurmay, şimdiye kadar çık
mış olan kanunlarla bazı talimatlar yap
mıştır. Bu talimatların vekaletere aid 
olan kısımlan ekseriya vekiller heye. 
tinden geçer. Kanuna dikkat buyuru
lursa görülür ki, hava kumandanlığının 
hiç bir vekaletin maiyetindeki hiç bir 
makama emir vereceğine dair hiç bir ke

lime ve kayıd yoktur. O gene vekili a
idile muhabere edecek, ona yazacak ve 
ancak vekili aididir ki kendi teşkilatı
na emir verecektir. Kanun hak ve sala
hiyetleri ihHil etmiyecek şekilde yazı~
mıştır. Bunun hatır ve hayale gelmı
yen bir mana verilmesine hiç bir sebe~ 
görmüyorum. Genel kurmayın yapacagı
talima t, bu komisyonun nasıl çalışaca
ğına ve kanunen temasta bulunacağıma
kamlarla nasıl muamele yapacağına da. 
irdir ki bu hususatı tesbit eden madde
ler nizamname olmaz, talimat olur. 

Nizamname denirse onun hududu baş· 
kadır. Bittabi bunu genel kurmay yapa
maz. Talimatname denmişse o talimat
namenin hududu göz önünde bulundu

rularak ona göre yapılır. Eğer nizamna

meye ihtiya~ varsa nizamname isin Mec

listen salahiyet alınır. Zaten nizamname
nin hangi makamlardan geçeceği ma -
lfımdur. Talimatname denmişıe onun 
hududu dahilinde bir takını maddeler 
tanzim edilecek demektir. Yoksa guraya 
emir verecek, buraya emir verecek gibi 
hatırı • hayale gelıniyen bir takım ma • 
nalar çıkarmak ve şüpheye düşmek doğ
ru bir şey olmasa gerektir. 

Bakanın bu izahlarından sonra mad-

de kabul edildi. 

Kan güdme •ebebiyle i§lenen 
katiller 

Kan güdme sebebiyle iılenen katil
ler hakkındaki kanun projesi görüşülür
ken Adliye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğ
lu şu izahlarda bulundu: 

" - Memleketimizin bazı yerlerinde 
sizlerden son ilacı bekliyen bir hastalık 
var: Kan güdme hastalığı. Maarifin ve 
mekteblerin yayılması, içtimai seviyemi
zin tedricen yükselmesi, şüphe yok, bu 
hastalığın şiddetini çok azaltmıştır. De
nilebilir ki bu hastalık yalnız çok dar 
sahalarda ve hatta bu çok dar sahaların 
sayılı aileleri içinde yaşamaktadır. Kök
lerini asırların derinliklerinde bulan bu 
kin ve intikam hastalığının son dökün
tülerini uzun süren zamanın tedavisine 
bırakmaktanaa Büyük Meclisin müdaha
lesile ve süratle tedavi et.ıneği hüküıneti
niz pek yerinde bir iş saymıştır. Onun 
için bu iş hakkında bir kanun layihası 
hazırlamış ve bu kanun layihası Adliye 
encümeninizin tetkikinden sonra huzu
runuza çıkan mütekimil şeklini almıştır. 

Kan gütme hastalığı münhasıran bir 
aile beşiği içinde büyütülen bir maraz ol· 
duğu için ve liyiha tecziyeden ziyade bir 
taraftan ıslahı ve diğer taraftan.mani ted· 
birleri gözönünde bulundurduğu için 
doğrudan doğruya kan güdme hastalı • 
ğııuıı yuvalarına hücWD edilmiştir. 

Katil yerinden azakla§hrtn.a 
Bu kanun heyeti vekile karan ile miln

hasıran bu hastalığın bulunduğu bölge
lerde tatbik olunacaktır. Bu kanunun 
tatbik edildiği bölgelerde kan güdme yo
lu ile bir cinayet irtikfil> edilecek olursa 
mahkeme caninin bir dam altında oturan 

ve layihada sayılan yalan akrabalarını 
bulundukları yerin 500 kilometre harici· 

Müstacelen müzakere ve kabuliinü 
rica ederim. (Kabul sesleri, alkışlar.) 

Bakanın izahlarından sonra proje 

aynen kabul edildi. 

Diğer kabul edilen projeler 
Kamutayın dün kabul ettiği tıı·oje. 

lerin geri kalanları şunlardır: 

Hayvanların bulaşıcı hastalıklarına 

karşı mücadeleye dair beynemilel mu-

kavele ile hayvanların etlerin ve men -

ıei hayvani olan diğer mahsullerin tran

sitine dair beynelmilel mukavelenin ve 

(et ve et müstahzarlarından, taze bay* 

vani mahsulat ve sütten çıkarılanlar. 

dan başka) olan mahsullerin ihriç ve 

idhaline dair beynelmilel mukavelenin 

tasdiki. 
İstanbul üniversitesinin muvazenei 

umumiyeye alınmasına dair olan 2467 

sayılı kanunun bazı maddelerinde de

ğişiklik yapılması hakkındaki 2928 nu. 

maralı kanunun 2 inci maddesinin de. 

ğiştirilmesine dair, İstiklal harbi ma.. 

lfıllerine verilecek para mükafatı, Maraş 

mebusu Alaeddin Tiridoğlunun üni-

versite kadrosuna dahil kürsülere tayin 

olunanların maaşlarına dair kanun tek

lifi, Milli Müdafaa vekaleti bava kıs-

mında ücretle çalışan uçuş muallimleri 

maaşları hakkındaki 2797 sayılı kanuna 

ek kanun layihası, resmi devair ve mü

essesat ile devlete aid idare ve şirket. 

!erde ve menafii umumiyeye hadim mü

esseselerde bulundurulabil~cek vesaiti 

nakilye hakkındaki kanuna ek kanun 

liyihasL 
Vilayetler evinin tesisatı ve mef

ruptı için geJecek aenelere sari taah. 
hüdat icrasına dair kanun liyıhası, 

Türkiye cumhuriyeti ile İtalya krral!ı. 

ğı arasın~a 29 ilkkiinun 1936 tarihinde 

Romada imza edilen ticaret ve seyrise. 

ferin muahedenamesiyle ticaret anlaş. 
masının ve bunların ilişiklerinin tasdi

kine dair kanun Ulyihası, Anadolu demir 
şirketleri yolu ve Haydarpaşa limanı 

esham, tahvil ve mümessil senetlerinin 

Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri 

ile mubadeJcsine ve amortisman sandığı 
bakkmdaki 2794 numaralı kanuna bazı 
hükümler ilbesine dair olan 3136 sa

yılı kanuna ek kanun layihası, Devlet de

miryollarının ihtiyacı olan muharrik ve 

müteharrik edevatın siparişi için 16 mil
yon liraya kadar teahhüt yapılmasına dair 
kanun layihası, Devlet memurları maa
şatmın tevhid ve teadülü hakkındaki 
kanuna merbut cetvelde bazı tadilat ya· 
pılmasma dair olıın 2006 sayılı kanuna 
ilişik (1) sayılı cetvelde değişiklik ya. 
pilması hakkıda kanun tayihası, köy e. 
ğitmenleri hakkında kanun layihası. 

Küçük Menderes nehri ile tabileri
nin ıslahı hakkındaki 2246 sayılı kanu
na ek kanun layihası, Sümer bank ser
mayesine 15,000,000 lira ilivesine dair 
kanun layihası, Tahranda yapılacak se
faret binalariyle tefriptı için sari taab
hüd icrasına dair kanun layihası. 

Kamutay bugün uat 10 da toplana-

caktır. 

Leh Cumhur Reisi 
Varşova'ya döndü 

VatfOV3. 11 (A.A.) - Cumhur Re
kl B. Moaicld ve ci1' bakam B. Beli, 
Bilkrefdecı buraya dönmlifler, bafbakan· 
la. bakanlar, .enato ve parlamento re· 
ialeri ve f"k içinde bulunan halk ta
rafından karfılanmıflardır. 

Kıral Karol da 25 haziranda VaflO'" 
vaya geluelıı: leh cumhur reiaiııhı siyare
tini iade edecektir, 

Buğdayı koruma karşılığı kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 2643 sayılı 
kanunun 5 inci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekalet tezkeresi ve İktisat 
Maliye ve Büdce encümenleri mazbata-

ları. 

Çok çocuklu hakimlere verilecek yar-
dım paralarile ikramiye halckında kanun 
layihası ve büdce encümeni mazbatası 

Dahili istihlak vergisi kanununa 
müzeyyel 2448 sayılı kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun layihası ve 
Gümrük ve inhisarlar ve Büdce encü-
menleri mazbatalarL 

Devlet memurları aylıklarının tev. 
hid ve teadülüne dair olan kanuna bağ. 
1ı 2 numaralı cetvelin Maarif vekaleti 
kısmında değisiklik yapılması hakkın· 
da kanun liiyihası. 

Ecnebi memleketlerde hizmet et-
mekte olan memur ve müstahdemlerin 
m::ıaş. ücret ve tahsisatlarının tediye 
sureti nakkındaki kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tayihası ve Ma
liye encümeni mazbatasiyle maaşatın 
tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 ve 
J 498 sayılı kanunlara ek 1843 sayılı ka. 
nunun 2 inci ve 4 üncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun layihası ve 
Büdce encümeni mazbatası. 

Gümrük tarife kanununu değişti. 
ren 2255 sayılı kanuna bağlr cetvelin 
695 B, C pozisyonlarında yazılı resim
lerin indirilmesi hakkında kanun Hiyi. 
bası ve Gümrük ve inhisarlar ve Büdce 

encümenleri mazbataları. 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sa. 

yılı kanunla 1890, 1980 ve 2882 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 
kanun layihası ve İktisat, Maliye, Ad
liye ve Büdce encümenleri mazabatları. 

Muamele vergisi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka. 
nuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun layihası ve İktisat. Maliye ve 
Büdce encümeJeri mazbataJarı. 

Samsun sıtma mücadelesi sıhhat me
murlarından Abdi.issamed Seçkin hakkın 
da ArzuhaJ ve Adliye encümenleri 

mazbataları. 

Sancağın mülki tamamiyetini tekef
füle, Türkiye • Suriye hududunun te. 
minine dair muahede ve anlaşmanın ve 
bunlar ile beraber imza ve teaati olunan 
beyanname, mektub ve protokol
ların tasdiki hakkında kanun layihası. 
ve Hariciye encümeni mazbatası. 

Türkiye ve Mısır hükümetleri arn. 
aında 7 nisan 1937 tarihinde imzalanan 
dostluk ve ikamet muahedeleri ile tabii
yet mukavelesinin tasdiki hakkında ka • 
nun Uiyihası ve Haric::iye encümeni maz· 

batası. 

Vakıf menba sulariyle orman ve 
ziytinliklerin işletilmesi için vakıflar 
umum müdürlüğüne mütedavil serma
ye verilmesine dair kanun layihası ve 
Maliye ve Büdce encümenleri mazbata-

ları. 

Türk gemi kurtarma anonim şirketi 
teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanunla 
müteşekkil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz 
mevzuunu teşkil eden hizmetlerin ik· 
tisat vekaletine bağlı hükmi şahsiyeti 
haiz bir idareye devri hakkında kanun 
t.ayihası ve İktısad, Maliye ve Büdce 

encümenleri mazbataları. 

(i{Oç0K DIŞ HABERLER 1 
X P.ria - Londradaki büyük elçi B. 

Korben. ingiliz dıt bakanlığına Fransa
nm yeni Lokarno hakkında bir notasını 
vermiştir. Notada, İtalya ve Abnanyanın 
Cenevre kurumu dıpıda bir anlqma tav
siye etmit olduktan ilive edilmektedir. 

X Roma - İtalyanın her tarafında 
hurd# demir toptanmaktadır· Resmi bi· 
nalarla umum1 bahçeleri çeviren ııar
maklddann çıkan)muına karar veril· 

miftir. x Moncw (Amerika) - 120 kadın 
ve erkek çelik endUatriai grevcisi ile 200 1 
polis meımıru arumda çarpıpıalar ol • 
muf, grevciler gö.zyap döktiiriicil gazler, 
tabanca ve bombalar karşısında, 3 • 4 

12-6-193 

Kanşmazlık 
ispanyada türk 

gemileri nasıl 
kontrol edilecek 

Karışmazlık komitesinin 8 mart "37 
tarihinde yaptıhı toplantıda İspanyaya 
harb malzemesi, silah ve gönüllü gön· 
derilmemesini temin için bu memleket 
hududlarınm kara ve denizden kontro· 
tuna karar verilmişti. Buna iştirak eden 
büyük devletler gibi İspanya ve onun 
idaresindeki memleketlerin sularına 
gidecek olan tUrk ticaret gemilerinin 
tabi olmaları lazım gelen kontrol usul· 
}erine dair hazırlanan talimatname Ba· 
kanlar heyetince kabul olunmuştur. Ta
limatnamenin tesbit ettiği esaslara göre 
azası bulunduğumuz İspanya işleriııe 
karışmazlık komitesi tarafından kabul 
olunan kontrol sistemi bükümleri:ıe 
türk bayrağmı taşıyan gemiler tarafın
dan riayet olunacaktır. 

Herhangi bir limandan gelen ve İs· 
panya ve ona tabi memleketlerle Fas

taki İspanya m~takası limanlarına si· 
decek olan bütün türk gemileri. takib 

ettikleri rotaya göre tcsbit olunan kon

trol limanlarına uğrayarak enternasyo

nal komite tarafından tayin edilen en 

az iki veya daha fozla mürakib almak 

ve bu mürakibleri, İspanya sularını ter-

kederken bunları gösterecekleri limıın

lara bırakmak mecburiyetinde olacak-

Iardır. Türk ticaret gemileri baş kap

tanları, gemilerihe gelecek murakiplere 

azami kolaylık gösterecek ve murakip

lere her zaman, ls11anyaya nakledilmek· 

te olan yük hakkında istiyecekleri lıü· 
tün malumatı verecek ve yüke müteal

lik vesikaları ibraz etleceklerdir. Müra· 

kiplere her zaman istiyecekleri sair mJ-

lfımat verilecek, mürakipler gemi zabi

taniyle, tayfayı ve İspanyaya giden 

yolcuları isticvab, bunların pasaportla-

riyle gemi zabitrn ve tayfasının hüvi

yet varakalarını tetkik edebilecekler

dir. Mürakipler İspanya limanlarına 

yük ve yolcu çıkrılırken hazır buluna

bilecekler ve şüphelendikleri bütün eş-

ya ve malzemeyi kontrol edecekler ve 

gemi erkanı bütün bu işlere yardım ede
ceklerdir. Türk bayrağını taşıyan tic:a· 
ret gemileri IJ4ş kaptanları karışma.llıl.. 

anlaşmasına aykırı olarak, bu vapur

lar tarafından nakledildigi mürakipJer

ce görülen esliha, lıarb mab:emesi ile 

yolcuların herhangi bir ispanyol limz

nına ihracına, ellerindeki bütün ve~ait 
iJe mümanaat etmek mecburiyetinde o
lacaklardır. İspanyaya giden türk tica
ret gemileri, fu limanlara uğrayar~k 
mürakib almak mecburiyetinde otacak-

Jardır. 
Cebelüttarık, Duvr, Dunes, Şer• 

burg, Brest, Le Vcrdon. Palemo, O

ran. Cette, Mader ve Lizbon. 
Mürakibler siyasi hukuk ve masuni

yeti haizdirler. Telsizle muhabere hu
susunda rüçhan hakları olacaktır. Ta
limatnamede bundan başka mürakipicr 
için gemi salıiblcrine verilecek nakil 
ücretleri, gemilerin mürakib almak üze· 
re uğrıyacakları limanlarda gorccekleri 
kolaylıklar, getnilerin fırtına ve herhan
gi bir mücbir sebeble mürakib almadan, 
ispanya kara sularına girmeleri halin· 
de tabi olacakları muameleler ve &aire 
hakkında geniş izahat vardır. 

dakikalık bir mukavemetten sonra bari • 
kadlarını terketmi~lerdir. 8 yaralı var • 

dır. 
X Cenevre - Milletler Cemiyeti c • 

konomi komitesi, dün altıncı yıllık top

lantı devresini açmıştır. 
X Tokyo - Japon parlamentosu -

nun 23 temmuzda yapacağı umum1 top
lantı hakkındaki emirname, imparator 

tarafından imzalanmıştır. 
X Atina - B. Metaksas, Epiri ala· 

kalandıran işleri gözden geçirmek üzere 
yarın Yanyaya gidecektir. 

X Paris - Fransa'da 340.062 işsu 
vardrr. Geçen sene bu zaman ipizlerin 
sayısı 417. 7 86 idi. 

X Pariı - Parlamento toplantısında 
B. Pol Reyno, Blum hükUmetinin eko • 
nomi ve finans politikasını fiddetle ten• 
kid etmiş, şimdiki güçlüklerin, Ucrctle-o 
rin artırılması ve 40 saatlik haftadan ile

ri geldiğini söylemİftİr• 



• T. • 

Nasıl çalışı o Sakladığı büyük maden cev
herleriyle yarın için bize bü
yük bir isitkbal. vadeden Se
yidömerin şimdiki manzarası 

ve Maden tetkik, arama ensti
tüsünün çalışmaları. ~ ~ ........... ,._ ...... 

Yurdda demir ve petrol 
araştırmaları 

faaliyetle devam ediyor 

.. , • r " ~ •, • ··: 

M aden tetkik ve arama enstitüsü· 
nün muhtelif şubelerinde ilk 

çalrşma yılı içinde ele alman mevzu· 
ları sıraiyle tetkik edelim. Bu tetkik, 
bize, yeraltı servetlerimizi hazine için 
bir döviz ve vatandaş için bir iş kayna· 
ğı haline getirmek davasında olan bu 
cumhuriyet müessesesinin değerini, çok 
güzel izah edecektir: 

Petrol 
A raşfzrmaları 
Basbirin sondajı: 

Basbirin'deki sondajın ne gibi <lü
şüncelere cfayanark vurulmuş olduğu 

mallımdur. Cenup vilayetlerimizde e· 
velce yapılmış olan jeolojik etüdler, pet· 
rol hazineleri için lazım gelen vasıflar· 
dan bir takımının buralarda toplandığı
m göstermiş ve Basbirin'de müşahede 
olunan strüktür dolayısiyle, bu nokta, 
sondaj için diğerlerine tercihan !:e

çilmişti. Çünkü biraz daha şimalde bu
lunan Gercüş vadisinde meydana çıkan 
sahrelerde, iki muhtelif seviyede, pet· 
rol emarelerine tesadüf olunmakta idi 
ki, Basbirin kuyusunun, bu seviyeler· 
den birine 500 metrede, ikincisine de 
1100 metre raddelerinde rastlayacağı 

bekleniyordu. 

Kuyu, birinci jeolojik seviyeye 543 
metrede ve ikinci seviyeye de 1321 met
rede varmıştır. Her iki seviyede de, az 
mikdarda asfalta tesadüf olundu ise de, 
mayi petrol bulunamadı, fakat ikinci 
seviyede, sathı arza kadar çıkabilecek 

• kuvvette su fışkırdı ve 132_7 metre de· 
rinlikte kuyunun ilerlemesi tatil edildi. 

Basbirin kuyusunun· petrol yerine 
su vermiş olması, Gercüş'dc mostraları 
meydana çıkan sahrelere nüfuz eden 
yağmurların yer altında Suriye istika
metine akıp giderken Basbirin strüktü· 
ründe bulunması lazım gelen petrolü yı· 
kayıp götürmüş olmasına hamledile~i· 

lir. Çünkü, su tabakası ile beraber 1325 
metrede tesadüf olunan kalkerlerde ku· 
rumuş petrol emareleri de görüldü. 

Petrol aramak maksadiyle memleke· 
timizde yapılan bu ilk esaslı sondajın 
müsbet netice vermemiş olmasından, 

cenub mmtakasında petrol ihtimalleri· 
nin ortadan kalktığı manası katiyen çı· 
karrlmamalıdır. 

Mürefte sondajları: 
Trakyanın cenub sahillerinde müşa

hede olunan bazı emareler ötedenbed 
nazarı dikkati celbetmişse de, bu mın· 
takada, cenubta olduğu kadar müsbet 
jeolojik vasıflar bulunmadığı da muhak· 
kaktır. 

Böyle olmakla beraber, buradaki je
ografik vaziyetin kolaylığını dikkate a
larak, ufak yoklama sondajlarına giri· 
şilmiş ve başlangıçta, küçük bir aletle, 
mecmu tulleri 366 metreyi bulan 5 adet 
kuyu kazılmıştı. Açılan bu kuyulardan 
üçüne boru indirilmiş ve diğer ikisi de 
tuzlu suya tesadüf etmişti. Eldeki kil· 
çük alet, ne boruları indirmeğe ne de 
tuzlu suları zabtetm-!e salih görülme· 
diğinden, yeni ve büyük bir sondaj ma· 
kinesi tedarik olunarak daha esaslı son· 
dajlara girişildi. 

Bu makine ile kazılan kuyu, 8 ma· 
yıs 1936 da, 125 metre derinliğine var
dıkta, kuvvetle fışkıran ve kabili işti• 
al olan methan gazına rastladı. İcab e· 

. den emniyet tedbirleri alınarak, getir· 
tilen hususi süpaplarla kuyu ağzı tıka· 
narak gazların zayi olmaması temin e
dildi. 

Feveran eden bu hava gazında, bu· 

har halinde bir mikdar benzin sezilerek 
tahlille de tesbit edildiğinden, bu mm· 
takanın civarlarında asıl mayi madeni 
yağ hazinesinin bulunabileceği ümidi 
kuvvetlenmiş ve müteaddid kuyular kaz
mak suretiyle, o sahaların esaslı bir 
tarzda yoklanması kararlaşmıştır. 

Umumi 
istikşaf !ar 
Cenubu şarki mıntakası: 

Bu mıntakada yapılan jeolojik is-
tikşaflar, biri Gazianteb'de, diğeri de 
Adana'da iki müsaid strüktürün bulun· 
duğunu göstermişti. Her ne kadar bun· 
tarda petrol bulmak ihtimalleri varid 
olabilirse de, gayet derinlere inmek Müreftede petrol aramaları yapılırken 

Ne kadar madenimiz var? 
kömürümüz ne kadar
dır? bakırımızın vasıfları 

ve miktarı nedir? petro
lıimuz varmıdır? acaba 
demir servetimiz yurdun 
neresinde yatıyor? kur§U· 
numuz, çinkomıu, kalayı. 
mız ve daha hatırınıza ne 
gelirse, bir memleketin 
mesud olma vasıllarının 

ba§ında g el e n yer altı 
servetlerinden bizim üstü 
kadar altı da zengin olan 
topraklarımızda neler ba-

lunuyor? dalı ve bütün benz;erleri. 
ne örnek olmak vasıfları
nı taşıyacak kadar düzen· 
li, planlı, sistemli çalı§an 
bir müessesedir. Defalar
ca doymadan ve bıkma· 

dan gezdiğiniz k ö m Ü r 
sergisini, bu müessesenin 
başında olanlar hazırla

mıştır. M. T. A. dergisini, 
yirminci asır matbaacılık 
tekniği ve meslek neşriya. 
tı örneklerinin başında yer 
almış görüyoruz. 

nlmı§ olan bu küçük ya11ı
mı11; Maden Tetkik ve A
rama enstitüsünün ilk ku
ruluş günü olan 22 hazi. 
ran 935 den itibaren on 
bir aylık çalışmasına kısa 
bir bakıştır, Bugün bu ça· 

lışma; bütün memleket 

ölçüsünde genişlemiştir. 

M. T. A. daha, üst tabaka· 

sına sapanın girmediği 

yurd köşelerinde bile top. 

rak altında iş ve dövh: 
kaynakları arıyor. 

iki yıl önceye kadar bu 
sualleriniz cevabsız kalır. 
dı. Eğer bugün, bunları 

öğrenmek, yani yarınki i
leri ve modern Türkiyeyi 
kuracak olan temelleri bil
mek isterseniz Çocuk E
sirgeme kurumunun yanın
daki binalarda çalışan 
bu devlet müessesesine gidi
niz: Maden tetkik ve a
rama enstitüsü, hiç şüphe 
yok ki cumhuriyetin kur. 
Juğu en verimli, en lay. Bu saylanın içine sıkı§tı-

mecburiyetinin hasıl olacağı tabakatın 
tetkikinden anlaşıldığından, ilerde böy
le mühim ve masraflı sondajlara giriş
meden, o mıntakaların tafsilatlı jeolo
jik hartalarının yapılmasına ve ilk ön· 
ce, modern jeofizik usullerle, yeraltı 
strüktürlerinin tesbit olunmasına lü
zum görüldü. 

Gene cenubu şarkide olmak üzere, 
Urfa ve Gercüş tarafları gezilerek je
olojik hartalar tanzim edilmiştir. 

Bu etüdlerden maada, keza cenubu 
şarki hududlanna doğru bir istikşaf ko· 
lu gönderilmiştir. Filhakika, lran'a ve 
Irak'a yakın olan illerimizin jeolojik 
vaziyeti hakkında en iptida! tarzda bile 
maliimatımız yoktu. 

Sondaj yapmakta olduğumuz mın

takanın şarkında ve petrollu Irak'ın şi· 
malinde bulunan bu mrntakaya sokula
rak tamamiyle meçhulümüz olan bura
daki tabakatm neden müteşekkil ola
bileceğini ve bunların Basbirin'de veya 
Irak'da bilinen tabakatla bir münase· 
betleri olup olmadığım görmek fayda
lı addedilmiştir. 

Bu maksadla jeolojik bir kafile ter
tib edilerek Irak hudutlu boyunca ve 

Frratta Keban 

gayet müşkil ve sarp araziyi takiben 
Haka.ri tarıkiyle İran hududuna doğru 
sevkedilmiştir. 

Mayıs sonunda, Cevar'a varmış olan 
kafile, oradan §imale bükerek Van•a ka
dar çıkacaktır. 

Trakya: 
Mürefte'de bir mikdar benzini ihti

va eden kuvvteli hava gazına rastlan· 
ması üzerine, Trakya içerilerinin pet· 
rol bakımından daha esaslı jeolojik tet· 
kike tabi tutulması lüzumu ehemiyet 
kesbetmiştir ve bu işe mayısta başlam· 
larak jeolojik harta ve maktaların ter
tibine girişilmiştir. Arazinin nisbeten 

· düz ve örtülü olması dolayısiyle, bura

daki stratigrafik etüdler oldukça güç 

ise de, bu istikşaflar esnasında, biri Ke

şan'la Uzunköprü arasında, biri de A

nafartalar'la Arıburun arasında şimdi

lik iki strüktür tcsbi t edilmiştir. İç 

Trakya'da girişilen umumi jeolojik is

tikşaflara elan devam olunmakta olup, 

müstakbel sondajlar hususunda ittihaz 

olunacak hattı hareket, bu incelemele

rin neticesinde belli olacaktır, 

madeninin görünüşü 

Metal işleri : 
Keban madeni: 

Altmış yetmiş sene evelisine gelin-
ceye kadar mahalli müteahhitlere ihale 
edilmek suretiyle işletilmiş bulunan bu 
madenden çıkarılan kurşun cevherleri· 
nin yüksek derecede gümüş ve altım ih
tiva etmiş olduğu göz önüne alınarak, 
yukarıda adı geçen idarece, kapanmış, 
ve yıkılmış olan eski mağaraların açıl· 
masına ve bunların içerisine girilip, cev· 
her yatağının görülmesine lüzum göste· 
rilmişti. 

Eski devirlerde işlenilmiş bu gibi 
madenlerin bakir kalmış kısımlarına nü
fuz edebilmek için, fenni ve mihanilô 
vasıtalara malik olmıyan eski amillerin 
erişmeye muvaffak olamadıkları derin· 
liklere inmek ve cevherin bakir kalmış 
imtidadmı oralarda aramak icab eder. 
İlk kısımlarda 30.000 ton kadar cevher 
bulunmuştur. 

Daha derinlere inmek mecburiyeti, 
madenin esaslı kuvvei muharrike ile 
teçhiz edilmesini icab ettirdiğinden, 
lağımın müntehasında iki yerden kazıl· 
masına başladığımız kuyulardaki vinç 
tertibatını, burgu makinelerini ve hava 
tecdidini temin edecek vantilatörleri 
tahrik edecek kuvvetli bir dizelli kom· 
presörün tesisine halen girişilmiş bu
lunmaktadır. 

Keban madenindeki cevherlerin ka
litesi gayet iyi olduğundan, bu yatağın 
atisi, ancak eskiler tarafından alınma
sına imkan hasıl olamayıp el değmemiş 
bakir cevherlerden bulunabilecek tonaj 
mikdarma bağlıdır. 
Bulgardağı madeni: 

Bu madenin, umumi harbe kadar, 
fakat gene bir takım mahalli mültezim• 
lere ihale suretiyle işlettirildiği malı'.im
dur. 

Bu madenlerden çıkarılmış cevher
lerin çok gümüşlü ve bilhassa epeyce 
altınlı olması nazarı dikkatimizi çeke
rek, enstitü teşekkül eder etmez, bu 
mevzuun ele alınması kararlaştı. 

Eski mağaralardaki yollardan isti
fade ederek, küfe ve sırtlarda ne cev· 

her çıkarmanın, ne de maden damarları
nın imtidadım ve derinliklerini aramak 
üzere galeri sürmenin imkanı olmadı
ğından, eski mağaralardan daha aşağı 
bir rakımdan (2025)) büyük bir tunel 
sürmek suretiyle, yukark.i mağaralarda 
vaktiyle i~enmiş damar köklerinin a· 
raştırılması ve bunlara tesadüf edilme· 
se bile, tunelin müntehasından baş yu
karıya vurulacak bir baca ile eski mağa· 
ralarda gözüken cevherlerle irtibat te. 
min edilmesi münasib görüldü, 

Gümü§ hacı köy madeni: 
Buranın evela jeolojik istikşafına gi· 

rişilmiş ve yatağa nüfuz edebilmek i· 
çin, şimdiye kadar yirmiye yakın eski 
ocak açılarak bunların hartası alınmış
tır. Temizleme ameliyatiyle beraber 
yürüyen jeolojik vaziyetin tesbiti işi 
halen devam etmektedir. 

Göynük: 
Vaktiyle hazinei hassaya aid bulun· 

muş olan ve üstü açık imalatla bir kaç 
sene müddetle çalıştırılıp bırakılan Ge
diz taraflarındaki bu antimon madenin
de yapılan istikşaftan sonra, cevherin 
köklerini elde etmek maksadiyle eski i
malatın altına girilmesi kararla~ış ve 
bir lağım sürülmesine başlanılmıştL Bu 
lağım daman bulduktan sonra. yatalı: 
layıkr veçhile muayene edilecektir. 

Kuvartzhan ve Murgul madenleri: 
Şark vilayetlerinde ruslar zama. 

nmda açılan Kuvartzhan bakır madeni 
bundan bir kaç seneye gelinceye kadar, 
alman sermayeli bir şirket tarafından 

işletilmekte idi. Fakat, şirket imalatı 
terk ettiğinden, imtiyaz feshedilmişti. 

lş, Etibank'a geçirilerek, bankaca, 
madenin tekrar açxlmasına ve fabrika· 
nm faaliyete getirilmesine baş vurul· 
muştur. Şark illerimizin bu köşesinde 
faal bir iş hayatını yaratacak olan bu 
madenin işlenmesi sayesinde, hem 1800 
• 2000 ton bakırın satış mahsulü olan 
yarım milyon liralık döviz tedariki, 
hem de mevcud tesisatın büsbütün bara· 
biyetten vikayesi temin olunacaktır. 

Kuvartzhane madeninin etüdü yapı
lırken MorguJ'daki bakır madeni de 
gözden geçirilmiştir. Umumi harbten 
evel ingilizler tarafından işletilmiş o
lan bu maden, bilahare tahribe uğramıf 
büyük tesisata malikti. Bunlardan he
nüz kaybolmamış olanların muhafaza· 
sı temin edilmiştir, 

Guleman madeni: 
Ergani'nin 20 km. şarkında bulunan 

bu krom yatağının mevcudiyeti, bun· 
dan takriben 20 sene evel bildirilerek, 
bu maden, devletçe bilinen madenler 
arasına alınmış, fakat esaslı bir etüde 
tabi tutulmadığı gibi hiç bir işletme 
projesine de mevzu teşkil etmemişti. 

Esasen, Ergani demiryolu yokken, 
her hangi bir teşebbüs akamete mahk:Om 
olacaktı. Enstitüce mahallinde yapılan 
incelemeler, gayet muazzam bir krom 
yatağının karşısında olduğumuzu gös
terdi. Mesahalar neticesinde, yalnız yer 
üstünde gözle görülebilen cevherlerin 
200.000 tona baliğ olduğu ve cevherin 
en iyi kalitelerin evsafına malik bulun· 
duğu tesbit edilmiştir. 

Gayet az tesisat ve masrafla işletile
bilecek olan bu yatağın yer altında da 
yüz binlerce ton imtidadı olacağı mu
hakkaktır. 

Bu madenin dünyanrn en büyük krom 
yataklarından belki de birincisi oldu· 
ğunu söylemekle mübalağa etmiş deği· 

liz. 

Umumi 
istikşaf far 

Metal istikşafları, bilhassa memle
ketin şu dört mıntakasmda teksif edil· 
miştir: 

Ergani ve Diyarbekir ciuarlan:. 
Guleman civarında yapılan gezıler 

esnasında, Guleınan krom yatağının 
azametinde olmamakla beraber, Kü.ndi
'kan köyüne yakın Soru Dağ, Bahro 
ve Kelüsk derelerinde, oldukça mühim 
ve bilhassa zengin ayarlı krom zuhura· 
tı keşfedilmiştir. 

Bu yataklar işletilmeye konulan Gu· 
( Sonu 9. uncu sayfada) 
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·(!'i k a ve~ 

Aksi bir tesadüf 
ra.yla kendimi Bileme rezil etmek iste· 
mem. Adam akıllı bir ziyafetse bu za
manda kaça mal olacağını pek ala bilir
sin. Bu ay masrafımız pek fazla oldu 
(Bayan kendisine üç kat elbise, iki şap. 
ka, iki iskarpin, bir bilezik almıştı) , ay 
sonuna kadar büdcemi:ri son derecede kıs
mak mecburiyetindeyiz. Sana kalsa, bir 
kaç gün içinde topu atarız. Şimdi yapa. 
cak bir tek iş var. Pazar günü son da· 
kikada arkadşına telefon edersin. Tele· 
fon numarasını not etmişsin. Hastalan.
dığımı söyliyerek ziyaretini tehir et. 
mesini rica edersin. Bir daha da bana 
danışmadan başından büyük işlere gi-

teman madeninin güzel birer ihtiyatını 

teşkil edeceklerdir. 

Konya mıntakan: 
Kon~nın şimalinde Sızma denilen 

A li Günok, son derece kılıbık bir 
kocaydı. On dört senelik evlilik 

hayatı bir nevi esaret hayatı gibi geç
miş, işin asıl tuhafı, zamanla bu vazi
yetten bir eza duymıyacak kadar esarete 
alışmıştı Karısı Selime, daha ilk evlilik 
aylarından itibaren onun üzerinde, kuv
vetli ve sarsılmaz bir otorite kurmanın 
yolunu bulmuştu. Önceleri bu tabiiye. 
te karşı mücadele etmek i:.tememiş de. 
ğildi. Fakat bu mücadeleden bir ker· 
re nıağlüb çıktıktan sonra artık taliine 
rıza göstermekten başka yapacak şey 
kalmamıştı. 

Beyoğlundaki manifatura mağaza· 
sı iyi bir randımanla işliyordu. Ali 
Günok bu mağazanın geliriyle halin. 
den şikayet etmiyecek surette olduk: 
ça refahlı bir hayat siır1v ı du. Daha 
doğrusu Lıu 1efahh haptı karısı • i iı ü. 
yor, o da onun sayesinde geçinip gidi
yordu. Çünkü, bütün kazancını, der. 
hal akşam getirip karısına \eslim et:ne
yi itiyad edinmişti. Sadık bir av köpe
ğinin, bütün bulduğu şeyleri ı:;ahibine 
taşıması gibi, o da, artık ınsiyaki bir 
hareketle, cebinin muhteviyatını ka•ı
smın ç<..ntasına boşaltmayı ~ıuy edın-
mişti. 

Dükkanını kapar kapamaz, bir tram-
vaya atlar ve soluğu evinde alı:dı. Bir 
çok kocalar gibi, eş dostla §öyle kah
vede bir kaç laf etmek, veya bir gazi
noda kadeh tokuşturmak bekarlık baya
tındanberi tamamiyle unutmuş olduğu 
şeylerdi. ...... 

'J gün c.'c, her gün gibi, Ali Gönok 
dükkanını kapadıktan sonra, tra.nvay 
beklerken Lirdenbire aşina Lir yüz dik
katini çekti ve hemen tanıdı: Oydu, Ni
yaziydi. On beş senedir izini kay bet
miş olduğu eski :iziz arkadaşlarından 
Niyazi. Bir vakitler ne iyi dosttular. 
Hatt5, şimdi, nişanlandıktan sonra, üçü 
birlikte yaptıkları gezintileri hat.rlı. 
yordu. Ne nı··:>:.ıd zaman\·u 1 ı onlorl 

Bu h·• • ı al :ı ı . n sıcal<uğını ~albın
de UU} ıııak ona soştu ve kollarını c.ç-

tı: 

- Niyazi, aziz dostum. Nereden 
çıktın yahu! bunca zamaıdn kayıplara 
karışmıştın. Demek günün birinde böy
le karşıma ~·k"· erecektiıt. Hey gidi 
günler. Nercdesın? Nasıl~rn, anlat ha. 

ka.ım. 
Fakat aziz dostu hiç de bu te1adüf. 

ten memnun görünmüyordu. Bu ~ı~•s.i~i . 
ona göstermemeye çal.Şarak bu bırıbırını 
kovalayJn sua.?ere cevab venneye ça
lıştı. Uzun bir müddet İstanouJdan ay· 
rılmrş olduğunu, daha bir iki sene evel 
döndiiğünü, çok meşgul olduğu'?u söy-

led:. 
Ali Günok bu tesadüften o kadar 

meıunun kalmıştı ki, elintlen kurtulup 
kaçmak için fırsat arayım arkı.:iı\ş·nı 
sıkıştırdı : 

- Yahu, bunca zamandır görüş. 
meuık. Bir gün gel de bir ka.; laf e. 
delim bu kadar da vefasızlık olmaz. , . 
Pazara bıze akşam yemeğine gelir ını· 
sin? Karım da bu ziyaretinden çok mem-

nun kalacaktır. 
Niyazi, kekeledi, bir şeyler ~öyl.~:, 

· mek istedi, fakat red edemedi. Alı Gu
nok cebin<len bir kartvizit çıkaı arak 
kendi adresini yazdı ve ondan d-! ad
resini sorup defterine not ettikten s .. ıı: 
ra, acele bir işi olduğunu söyliyen eskı 
arkadşının ya ~asını bıraktı. . . 

Fakat yalnız kalınca kendı k-=ndıne 
düşündü: . 

-- Vay canına, ne halt. e~tik. Şım-
d

. k k dı' müsaadesını al:nadan 
ı arıma, en 

b
. · safı·r davet ettiğimi nasıl eve ır mı _ 

söylemeli. Bahusus ki yemeğe c;;c.g~r-
mak tedbirsizliğinde de bulun_d~m. Şım-
di paparayı yidiğimizin resmıdır. . 

Fakat ne yapsın, eski dostuna bır 
kahvede randevü vererek, eve bir kaç 

· · de gö~tere-
saat gı.:ç gelmek cesaretını • • ak ve son-
m ezdi. Karısı bağırıp çagırac d -'ld' 
ra susacaktı. Misafiri kovacak da egı ı 
ya, böyle hiddet nöbc .. lerine jse o zaten 

alışıcındı. 
Fakat iş sandığı gibi çıkmadı •. ke~ 

disine sorulmadc.n yemeğe bir m~~afır 
davet edildiğini öğrenen karısı. kt:pl.e. 
re bindi ve asıl garibi bu davetlının ıs· 

. . .. • d•kten sonra hiddeti bir kat 
mını ogren ı 

daha arttı: . 
- Yok, Ali, çok oluyorsur., dedı. 

Bana soı-ulmadan böyle işler yapılaı~ 
.. 
1 

d e- Fena bir sof
sına tebammu e em ..... 

rişmezsin. 
Mağdur koca, ister istemez başını 

önüne eğdi ve: 
- Pek ata, dedi, dediğin gibi y~ 

par, çarşamba günü saat beşte Niyaziye 

telefon ederim. 
* $ * 

Fakat pazar günü saat dörtte pos. 

tacı bir kart getirdi. Eski arkadaşı mü

him lıir işi çıkmış olduğunu bildirerek 

davetine icabet edemyieceği için özür 

dileyordu. Ali Günok, kendini büyük 

bir mahcubiyetten kurtarmış olan ou te

sadüften geniş bir nefes aldı. Fakat ka

rısı gene söylenmek için vesile bulmuş. 

tu: 
- Gördün mü bak, hem söz verL 

yor, hem de sonradan reddetmek neza.. 

ketsizliğini gösteriyor. Senin arkadaş· 
lığına Iayik gördüğün insanlardan za

ten başka şey beklenmez ki. Bir daha 

bana bu adamın adını anma. 

*"'"' 
İki gün sonra, Niyazinin bekar o-

dasında kahkahalarla gülüyordu: 
_ Abdal, diyordu, bir iş becermiş 

gibi, seni eve getirerek, tehlikeli ı.>ir v~ 
ziyet ihdas edecekti. Hiç buna meydan 

verir miyim, fakat sen akıllı davran

dın, ve onun telefon etmesine ıüzum 

kalmadan meseleyi hai ettin. Bu aklınla 
seni nasıl ona tercih etmiycyim. 

Selime, senelerdir, kocasından ha. 

bersizce her hafta, burada aşıkiyk bu. 

luşmayı adet etmişti. Niyazi, .;sasen 
eski arkadaşiyle münasebetini de daha zi
yade bu yüzden kesmiş değil miydi? 

- Onun gözünden kaçmak için. se

nelerdir neler çektiğimi bilmezsin. Fa

kat geçen gün bir dalgınlığıma geldi, 

beni yakaladı, bundan böyle, bir daha 

bana tesadüf etmiyeceğinden emin ol~ 
bilirsin. İlk i~ olarak da iki gün sonra. 

evimi deği~tiriyorum. 
Nakili: Hikayeci 

[011 KOşesı) 
"Ar~iduk Otto Fon Habisburg'un 

mütenekkiren asi İspanyada bulunduğu 
teyid edilmektedir. Arşidük her gün 
Bask cephesinde yaralanıp San lgna
cio hastahanesinde tedavi edilmekte 
olan dayısı prens Gaeton de Panne'i 

ziyaret etmektedir . ., 
A.A. (Akşam) 

"Her gün yaralanıp tedavi edilen 
adam,. dogrusu pek metanetli olmalı 1 
Cümle tertibinde kelimelerin geride 
veya ileride bulunması bazan mana he. 
sabwa böyle tuhaf oyunlar oynar. 

• • * 
''Şmid'ten gelen bir haberde tay. 

yareci Alekseefin konduğu buz kitlesi 
üzerinde yoluna devam edebilmesi için 
gereken benzini yardıma gelen tayya· 
reden aldıktan sonra oradan havalan
mış ve Radlof adası tayyare meyda.. 

nına inmiştir.,. 
A.A. (Ulus) 

Ciimle bir başka af;ızdan nakledil. 
rniye başlannwjkcn, gorılüğünüz gibi :;o
nunda mütekellimin kendi ifadesi ha-

line konulmuştur. . .,. 
"Temsil edilecek eserler meyanın

da bilhassa bu teşekkül için tanınnuf 
muharrirlerin yazdıkları yeni tiyatro
lar büyük bir mevki tutmaktadır.,, 

- Cümburiyet'ten -

Tiyatro eseri yazılır ama, tiyatro
nun yazılması biraz tuhaf bir ifade 

olmryor mu l 

yerde, bir civa madeninin jeolojik etü
dü yapılmış, nümuneler alınarak tahlil 
ettirilmiştir. Bu muayeneler, müsbet 

olduğundan i~e başlanılmıştır. 

Orta Anadolu : 
Biri Sivas'ın şarkına, Zara havalisi

ne, ikincisi de Sivas'ın cenubuna, Ak· 
dağ mıntakasına doğru jeolojik ekip-

ler gönderilmiştir. 
Zara'nın şarkına ve Köse dağın şark 

ve cenub eteklerine düşen ve Geminbeli 
diye anılan bu mıntakada Kurtmadeni, 
Tülü Dere, Deredem ve Kaplanköy kuı
şun ve çinko . zuhuratı, Camili bakır 
zuhuratı, Şaryeri antimon zuhuratı, A· 
Jışheski arsenik zuhuratı gezilip jeolo· 

jileri tetkik edilmiştir. 
Bu yolculuk sırasında, tesadüf ese· 

ri olarak Geminbcli'nin şarkına düşen 
Kızıl Mezraa mevkiinde, bir bakır zu
huratı keşfedilmiştir. Cevheri fakir a· 
yarlr gözükmekle beraber, genişçe bir 
sahayı işgal ettiği hissini veren bu ya· 
tak hiç bir eski imalata sahne olmamış
tır ve ilk fırsatta kazdırılıp cevherin 
devamı ve yatağın genişliği tahkik et
tirilecektir. Sivas'ın cenubu ile Yoz
gat'ın şarkına gitmiş olan orta Anado
lu'nun ikinci jeolojik ekipi ise, bilhas
sa Akdağ madenleri ile meşgul olmuş-

tur. 
Akdağ madeninde ileride yapılabil· 

mesi mümkün görünen arama hafriya· 
tının mahiyeti ve programı, ancak bu 
mesahalardan sonra çizilmiş bulunacak-

tır. 

Demir: 
Linyit aramak maksadiyle, orta A

nadolu'da yapılan ge:ı:iler esnasında, kö
mürden başka bir takım tezahürlere te· 
sadüf olunmuştur. Bu meyanda Hasan 
Çelebi ve Divriği taraflarında demir zu· 
huratı görülmüş ve mevkiin ehemiyeti
ne binaen buraların tamik edilmeı:;in~ 
karar verilmiştir. Kızılca Kışlanın ya
nında görülen bakır tezahürü ile He· 
kimhan ve Çavdar mevkilerinde bulu
nan asbest damarlarının şimdilik ta

vakkufa değmez mahiyette oldukları 
anlaşılmıştır. 

Gümüıhane havali•i: 
Memleketin bu taratlarında ve Bay

burd, Şiran, Kopdagı, Kelkit, Gümüş· 
hane ve Harşit mınt.kalarında yaptırı 
lan jeolojik bir tarama seyahati esna
sında, evciden bilinen veya gezi eına
sında ihbar edilen ceman 23 zuhurat 
gezilerek ilk muayeneleri yapılmıştır. 

Bu yolculuk esnasında, Gümüşhane 
fehrinin yanı başında bulunan ve bu 
kasabaya adını verrnit olan eski simli 
kurşun madenlerinin yeri gezik1ek, 
jeolojik evsafı haricen tetkik edilmiş
tir. Halen büsbütün kapalı bulunan bu 
maden ocaklarının yeraltı vazıyetini 
tenvir edecek ve imalatın ne tarihler
de ve ne gibi sebcblere mebni terk C· 

dildiğini gösterecek maalesef hiç bir 
donemiz yoktur. Bu madenden vaktiy
le çok zengin cevherlerin senelerce çı
karılmış olduğu rivayet olunduğundan 
ve istikşafunı:r: e nasında ocak ağızla· 
rındaki toprak harmanlarında tek tük 

toplanan cevher parçaları çok yUksek 
ayarda gümüş ve altın muhteviyatı t!ÖS 

terdiğinden, mağaraların enstitüce aç· 
tırılmasına ve yatagın içine giderek 
cevherin imtidadı imkan ve ihtimalleri
nin tetkikine karar erilmış ve bu iş 
için mahalline icab eden malzeme gön· 

derilmiştir. 
Gelecek ay faaliyete geçilmiş bulu-

nacaktır. 

(Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 
kömür aramaları ve diğer faaliyeti hak
kwdaki malumatı ayrr bir yazı halinclt 

vereceğıı.) 

r···R···A .. D··v··a·····~ . . 
A~K;.·iA··::··o'ii~ .. ~~~;ı~~~;·:· 13.30 

_ 13.50 Muhtelif pliik neşriyatı. 13.50 • 
14.15 Plakla türk musikisi ve halk şar· 
kılan. H.15 • 14.30 Dahili ve harici ha-

berler. 
Akşam neşriyatı: 18.30 - 18.35 Plak 

neşriyatı. 18.35 - 19.10 Çocuklara kara· 
gö:r: (Küçük Ali), 19.10 - 19.35 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan 
ve arkadaşları). 19.35 - 19.50 Saat ayarı 
ve arapça neşriyat. 19.50 - 20.15 Türk 
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Bir tablonun hikayesi 

Şöhreti dünyaya yayılan 
bir tabloya modellik eden 

kadın kimdir 
"Eyliıl sabahı., adındaki tabloyu 

yapan ressam Paul Chabas 68 yaşında ol 
duğu halde Paris'te ölmüştür. 

Paris ressamları 1910 da, diz kapak
larına kadar su içinde olan çırıl çıplak 
bir kızı gösterir tablo ile bilhassa dik • 
kati çeken bir sergi açmışlaröı. O gün· 
lerde henüz tanınmamış bir ressam olan 
Faul Chabas, bu tabloya "eyJUl sabahı,. 

adını vermişti. 
Birçok dedikodulara sebebiyet verrn 

bu tabloyu Amerikanın tanınmış sı:ınat 
matrabazlarından Harry Reichenbach 
satın alarak Amerikaya götürmüş ve 
derhal reklam yapmaga başlamıştır. 13;.ı 
reklam henüz tesirini göstermeğe va!cit 
bulmadan, o sıralarda püritenlerin şefi 
olan Antony Comstok, ahlaka aykırıdır 
kaydiyle, tablonun teşhir edilmesinin 
yasak edilmesi için propagandaya baş • 

Bir kadın 

Jamıştır. 

Fakat tablo üzerinde alaka artmı" 
Ve kopyesi teksir edilmİftir. Bu kadar 
büyük bir dedikodu mevzuu olan ese • 
rin kopyeleri tabiatiyle kapışılmış ve as

lı da bir rus milyoneri tarafından 10,000 

dolara satın alınmıştır. "Gel zaman git 
zaman, tablo tekrar Paris'e gelmi§ ve er
meni zenginlerinden Gülbckiyan'ın kol
leksiyonları arasına girmiştir. 

Tablo'nun tekrar Paris'e geldiğini 
haber alan bir gazete, vaktiyle ona mo. 
dellik etmiş olan kızın şimdi aç ve sefil 
bir vaziyette oldugunu yazınca, ressam 
Paul Chabas, modelinin nikah kliğıdla· 
rını neşretmek mecburiyetinde kalmış
tır. Bu kağıdlardan, vaktiyle kendisine 
modellik etmiş olan kızın, şimdi, bi.ıyük 
bir fabrikatörun karısı olduğu anlaşıl • 
maktadır. 

avcusu 

Kadınlar tarafından 
linç edildi öldürüldü 

Geçenlerde Birle~ik Amerika'da Georgia hükümetinin Atlanta ıeh
rinde kadınlar bir erkeği linç etmi ılerdir. 

Kadınların lincine maruz kalan Mas. 
ter evlenmek vadiyle birçok kadınları 
igfal etmek yüzünden hükümet memur
larını çok uğraştırmış bir adamdı. U -
zun zamandanlıeri evlenmek vadiyle ka

dınları kandırarak paı alarmı alıp ge. 
çinen Master, tatlı dilli, güzel yüzlü, 

terbiyeli bir şarlatandı. Aldattığı ka • 

dınlar bir değil, beş değildi. Her kasa -
bada her şehirde onun saadet tuzağına 
kendini kaptırmış olan bir sürü kadın 
vardı. Geçenlerde son defa aldatılmıf 
olan genç kadınlardan biri müddeiumu
miye müracaat ederek şikayette bulun • 
muş ve bunun üzerine kadın spekülas • 
yoncusu tevkif edilmiştir. 

Gazetelerde bu haberi alan canı yan. 

mrş kadınlar, tevkifhanenin önüne top

lanarak, sorgu hakimine götürüleceği bir 

anda Master'in üzerine ıaldırmıtlar • 

dır. Kimi şemsiye ile kimisi baston ile, 

bazıları ellerindeki çanta ile hücum e • 

derek, polisin müdahalesine rağmen, 

adamda ne baş ve ne de göz bırakmış

lardır. Master yediği dayaktan iki saat 

sonra hastahanede ölmüştür. 

Hesap 
yapan 

boga! 
Enternasyonal varyete sahnelerinde 

hesab yapan köpeklerın görülmesi sey • 
rek hadiselerden değildir. Fakat, hesab 
yapan bir boğayı, insan aklına güç sıgdı· 
rubiliyor. 

Bu boğa IIindistanın Seıkupura ıı;eh 
rinde bulunmaktadır. Ve bugünlerde 
Londra'ya getirilecektir. Her halde ba. 
sit cemi, tarh, darb ameliyelerini yapan 
bu öküz hesabını şaşırmış olan insanla· 
ra ayrıca bir ibret dersi de verecektir. 

musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rı· 
za ve arkadaşları). 20.15 - 20.30 lktısn· 
di konuşma (Şevket Süreyya Aydemir). 
20.30 • 21.00 Tiırk musikisi ve halk tar· 
kıları (Salfihaddin ve tanburi Ömer). 
21.00. 21.15 Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 
Stüdyo saloıı orkestrası ( ı. :Mezzecapo: 
Barcarole. 2- Lehfir: Der Zarewitsch. 
3. Menuel: Moctume. 4- Mozart: Mar
eia Turca.) 21.55 - 22.00 Yarınki prog

ram ve istiklal marşı. 

idama 
mahklim 

köpek! 
Bir Londra malıkeı.1esi bugüne ka -

dar işitilmemif, görülmemiş bir mcae • 

leyi tetkik etmekte lir. Mesele fUdur J 
Köpeğin biri ötekine berikine aaldır

ınak ve birçok kimseleri ısırmak auçiy. 

le mahkemeye verilmiştir. Mahkeme he

yeti, suçlarından dolayı kopeği, idam ce

zasiyle cezalandırmış ve hiıkunı yerine 

getirilinceye kadar tevkifhanede alıko

nulmasına karar vermi,tir. 
Bu kararı haber alan Londra'nın kö

pek sahibleri, derhal protestoda bulun. 

muşlar, köpeğin sahibi ise kararı tem -

yiz etmiştir. Temyiz mahkemesi davayı 

yeniden tetkik euneğe başlıyarak p -

hidleri birer birer dinlemit fakat ifa • 

delerinde mulıayenet gördüğünden kö

peğin beraetine karar vermi~tir. 

Çocuğun yattığı 
odaya giren bir 

tayyare 
Geçenlerde Mubıngton'da, mucire 

kabilinden, hiç bir felakete sebebiyet 

vermiyen büyük bir tayyare kazası ol -

muştur. 

Stulıington'da oturan bir tayyareci, 

evine yakın bir çayıra enmek istemiştir. 
Pilot evvela kendi evı üzerinde bir iki 

tur yaparak kendi çocu •unun dik. 

katini çekmek ondan sonra da gozune 

kestirdiği çayıra inmek duşünce iyle 

hareket etmiştir. Fakat, her nasılsa mo

tör birdenbire durmuş ve tayyare butun 
suretiyle eve çarpmıştır. Şiddetlı çar
pışma neticesinde dıvar delinmiş ... e tay• 
yare, pilotun çocugunun uyumaktı:ı o\ -
dugu yatak odasına girmiştir. Bu kor -
kunç kazada ne çocu •a ve ne de pilot;ı 
hiç bir şey olmamı tır. Korku yanları
na klir kalmıştır. Tabıı, tan·areden de 
hayır kahnadıgını ilaveye hacet yoktur. 
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L.~~~~.o ... ~.~~.~~!1:".~ .. ~~.~~!:.•.~~.~ .. .J ı ·'Garp cephesinde sükiınet 
Ahalisi tar11arnile . ~~r,, rom:;ının müelliti 

Erık Romark 3 arkadaş,, 
~;2:~~ p-11 ı o_l_a __ n ___ a_ da i~~!!!~~.ı.!>!~- ~~~!!'! !~~!~~ 
nun bir kısmı yüksek divarlarla çev. Adada cu··zamlılar medenAı tıktan &onra "Garb cephesinde süku- mektedir ve her gün işinden atıla:a· 
rilmiş ve öteki taraflardan ayrıJmış· net vardır,, isimli bir roman yazarak ğı korkusu içindedir. Bunun insanlar 
tır. Çünkü burası cüzamlılara mahsus- b büyük bir şöhret ve seI.'\ret kazanan al- arasında bütün tanıdığı bir kış piyano 

tur ve onların başka insanlarla temas ha yatın u' 1 tu'' n n 1• m eti e • d man muharriri Erich Maria Remarqut:'ı çaldığı Cafc international'deki uygunsuz 
etmeleri, bilirsiniz, tehlikelidir. BJra- . rı n en bilirsiniz. Nazi rejimi tarafından bü. kadnlardır; bütün tanıdığı kızlar da 
sı deniz tarafında bir yarım adadır ve 

1 
tün kitabları toplatılıp yaktırılan bu bunlardr. Robert, bununla da konuş· 

iyi rüzgar alır. Mesahası da 12 mil mu- bo bol ı'stı•fa de ederi er adam, şimdi kendi memleketinde yaşa· makta, ona neşe, kuvvet vermeğe çalış. 
rabbaıdır. Bu sahanın etrafını sarp ka. yamamaktadır. Rcmarque, yukarıda makta ve bir arada oturup içki içmek-
yalıklar çevirir. Vakıa, cüzamlılardan söylediğimiz ineşhur romanından son- tedir. 
bazılarının bu kayalıklara tırn:ıanabi· ··- ·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·- ·-·-·- ·· tevakkuf etmiş. Ondan sonra bir fab- ra ''geriye dönüş" isimli ikinci bir ro- Robert, bundan sonra Patricia Hol

lmann isminde bir kadınla tanışıyor ve 
onu seviyor. Eserin bu sevginin uya. 
nışmı anlatan pasajları çok kuvvetli
dir. Bu kadın, kendisine dünyanın ilk 
kadını imiş gibi geliyor, Bunun haya
tına karışması da delikanlının anlaya
madığı bir mucize halindedir. 

leceğini hatıra getirebilirsiniz. Fakat •,: Adayı gezen •.: rikada çalışmış, la.kin bir sene sonra man daha yazmıştı. Şimdi, aynı muhar· 
böyle bir hadise vukua gelmez. Çün. araz yeniden baş gösterdiği için adam- rir, altı sene sonra yeni bir roman yaz. 

kü cüzamlılar hem bünyece zayıfdır· •,: bir gazeteci !!• cağız, Klanpapa'ya gitmek ve aılesi. mıştır. Bu yeni roman "üç arkadaş" is-
lar; hem de manen böyle bir işe giri- ne bir daha görünmemek arzusunda mini taşıyor. 
şemiyecek kadar bitkindirler. t • • d ••ki • • t bulunmuş. İki sene evvel yalnız ku- Bu yeni "üç arkadaş" romanı da ge-

Cüzamlıları hususi müsaade alma. f gor ll erilli t takları şişdiği halde bugün bütün çeh· ne aynı janrda bir romandır; şu kadar 
mış olanların ziyaretine müsaade et- t h•k A d• t resi hazin bir şekil almıştır. Bu var ki bu harb içindeki sahnelerden 
mezler. Bu müsaade de gayet güç alı. f l aye e Jyor f adamcağız kendisiyle konuştuğumuz değil, harb sonrası dünyasının istirab. 

nır, Müsaade edilenlere de hiç bir re· •·•·•·•·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·! zaman, çektiği en büyük iztirabın bu- tarından, inkisarlarmdan bahsetmekte-
sim almamaları şart koşulur, talar, yüzlerini çevirir ve uzaklaşıp rada üniversite mezunu münevverler dir. 

Bugün esas koloni Klaupapa'da- giderler. bulup konuşamamak olduğunu söyle- Alman muharririnin yazı yazmak, 
dır. Çünkü buraya deniz yoliyle daha Buıada kapı dışmda gördüğümüz di. Cüzam illetine yakalandıktan sonra tahlil, his ve karakter tasviri, nükte kabi-
kolay gidilebiliyor. Fakat bütün mal. cüzamlıların manzarası çok hazindi. hayat, vasati olarak sekiz sene kadar liyeti bu yeni eserinde daha olgun bir 
zeme haftada bir büyük kayıklarla te. Elleri kabarmış, parmaklan düşmüş. devam etmektedir. şekilde kendini göstermektedir. 
min edilir. Deniz fazla sert ve diilgalı kulakları şişmiş, yüzleri eski romalr. Cüzamlılar evlenmişler, çoluk ço. "Üç arkadaş" daki kahramanlar, ilk 
olduğu için vapur yanaşamaz. Esasen ların cüzamlılara verdikleri ismi ha· cuk sahibi olmuşlardır. Ne çocuklarr- iki kitabtan daha kuvvetli bir surett:! 
muntazam bir liman da yoktur. Bura- tıra getiriyordu : "arslan suratlı in. na, ne de "temiz,, e§lerine hastalık tasvir edilmektedir. Öyle denilebilir 
da cüzamlıların içinde oturdukları ev· sanlar,, fakat tuhafı şudur ki hastalık geçmemiştir. Çünkü cüzam tenastll ki lıu eser, zamanımızda yazılan aşk hi-
ler Havayi iklimine uygun olarak ya- bu derece ilerledikten sonra iztirab aletlerine nüfuz edememektedir. Hatta kayelerinin en kuvvetlilerinden birisi 
pılmıştır. Üzerlerinde güneş parlaı ve azalmaktadır. Yeniden yeniye bu has. cüzamlı bir ana ile babadan doğan ço- olmuştur. 
etraflarında çiçekler bulunur. talığa tutulmuş olanların çektiği san- cuklar, sade cüzamsız olmakla kal- Bu kitabta muharririn daha önct:ki 

Burada Fransisken hemşireleri ta. cı ve iztirab daha fazla olduğunu söy. mamakta, bilahare cüzam illetine kar- eserlerinde görülmiyen bir olgunluk 
rafından idare edilen bir kısımda Çin- liyorlar. şı başka çocuklardan daha fazla mu. ve bir mevzu vahdeti vardır. Eseri kı. 
li bir kızın odasını, kendisi orada bu· kavemet ve muafiyet göstermektedirler. 
lunmadrğı bir sırada ziyaret ettik. Oda y erli hükumet Kalanpapa'da "Temiz., bir kadın kalanpapa'da 
çok muntazamdı ve divarlarda süsler muhafızlık edenlere haftada beş tane cüzamlı erkekle evlenmiş, 
aile resimleri asılı idi. Ortada umuma yirmi kilo kadar nohud, bir kilo et, bunların bir kısmmdan çocuk doğur. 
mahsus müşterek bir yemek salonu günde bir buçuk dolar, bir senede el- muş, bu çocukların hiç birisi cüzamlı 
vardı. Bunlara Portekiz hasta bakıcı· bise bedeli olarak 24 dolar, ayrıca elli, olmadığı gibi kadın da beşincisinin 
hk teş.kil;t1 da yardım ediyor. altmış dolar verir. ölümünden sonra "temiı,. olarak bura. 

İçe ·ide ki cüzamlılar, ayrı ayn ev- Burada tedavül eden para hep madeni- dan ayrrlmışttr. 
Ierde otururlar, ihtilattan memnudur- dir. Bunlar Honoluluya gönderileceği Katolikler, izdivaca ve çocuk do-
lar. Hemen her evde bir radyo bulu- zaman güzelce dezenfekte edilir. ğurmağa mani olmanın o kadar aleyhin-
nuyor. Köyde bir sinema vardır. Burada dedirler ki bir cüzam kolonisin:le bile 

Cüzamlılardan bir kı~mı inek, at en son filmler Pazartesi günleri bir de, 
ve saiere bslerler. Bir çok otomınobil. cuma ve cumartesi akpmları da yirmı-
leri de vardır. beşer santime gösterilir. Hulasa 

Burada bir ford ac.entesi de var- burada medeni insanların malik olduk. 
dır. Bu adamın bize anlattığına göre ları şeylerden heman hepsi vardır. 

burada doksan yedi otomobil vardır. Hatta arada sırada otomobil kazaları 

Ve bmada cüzamlılar, mahdud dün- bile olur. Dahası var. Biz orada iken 
yalannın içinde en uzun beş mil sürv.ı bir cinayet bile oldu. Bir kadın hasta 
yolhıı da bu arab3larla dolaşırlar. bir erkek hastayı roververle vııı:du. 

Burada oturanlar, bütün Ameri. Biz adadan ayrılırken mahalli memur• 
kan vatandaşları, ve yahud. Havayi de lar, katili nerede bulacaklarını araştır· 
bulunanlar gibi siyasi haklara ınalik- makta ve kendisine esasen çeknıekte 
dirler. Burası bir nahiyedir. Ve her olduğu i.ıtirabtan daha ağır ne ceza 
nah!ye gibi sıhhat komitesinin tayin verebileceklerini düşunmekte idiler. 
ettiği bir nahiye müdürü tarafrndan Her tarafı adanı akıllı dolaşmağa 
idare olunur. imkan yoktu. Fakat biz, elektrik mer-

Buradaki halk, seçime de iştirak kezini, mezbahayı, soğuk hava depo· 
eder ve kongreye delege seçerleı. sunu ve buna benzer bir takım müesse-

On sene evvel burada 600 cüzamlı seteri gördük. Bunlar san ki hayat ve 
vardı. Bugün bunlardan _.00 kişi kal. sıhati yolunda bir memlekette bulunu-
mxş, ötekiler ölmüş ve gömülmüştür. yormuşusuz hissini veriyorlardı. Fakat 

Buniarın mezarını sahil talafma biraz ötede bir dükkan vardı ki de-
kazmak Hizım gelmiştir. Çünkü yarım vamlı surette tabut yapıyordu. Umu-
adanın öteki kısnnları sarptır ve ka- mi çamaşırhane gayet asri ve yeni ma-
zılmanm imkanı yol)tur. Burada ayrı kinelerle mücehhezdi. Burada hastaların 
ayrı din ve mezheplere mensup olan elbiseleri parasız yıkanır. 
kimselerin ayn ayrı klist:leri ve ayrı Burada çalışan adam bir Ameri-
ayn mezarhklarr vardır. kah idi. Bu adamcağız San Fransis-

Cüzamlılar arasmda Alman ve Por- ko'da 1915 de açılan sergide o zı:ıman 
tekizli olanlar varJır. Bu hastalığı en çok güzel olan bir Hula muganniye-
ko!ay kapanlar Havayililerdir. Ve ek.. siyle evlenmişti. Biraz sonra bu kadı-
seriyeti bunlar teşkil ederler. nın cüzamlı olduğu anlaşılmış, bura. 

Hastalığa tutulmuş buı kocaların ya gelmişti. Cüzamlıların temiz olan 
yanında hasta olmayan kanlan, hasta karı veya kocaları istedikleri tarafa 
karıların yanında kocaları da yaşar. gitmeğe mezundurlar. Fakat bu adam, 
Bundan başka doktorıar ve yatndkla- bir çokları gibi, öyle yapmamış, ı-.alk-
rı da vardır ki hasta değildirler. mış, buraya gelmişti. 

Kalanpapa'daki cüzamlılardan is· Buradaki posta memuru cüzamh-
teyenler tedavi altına alınır. Fakat bu- dır. Muzika şefi ise cüzamlı de~ildir. 
nu isteyen pek az çıkmaktadır. Mektuplar, koloniden ayrılmadan ön-

Tedavi için Çalmugra yağı şmn- ce on sekiz saat etüvde kaldıktan son-
ga edilir. Bunun tatbiki de hem fazla ra sevkolunur. 
can yakıcıdır; hem de pek fazla tesi. Havayi üniversitesinden mezun 
ri görülmemiştir. • Tedaviden bir ne- bir japon, buradaki umumi mağa-
tice çıkmadığına göre ömürlerinin son zanrn müdürüdür. Buradaki fi _y atlar, 
bir kaç yılı, ayı veya haftası için de bu Amerikadaki fiyatlardan bir kaç san-
zavallıların ne diye canını acıtmalı ? tim daha aşağıdır. Çünkü burada faz. 

Buradaki cüzamlıların çoğu siyah la kar etmek düşünülmez. Bu mağaza 
gözlük takarlar. Çünkü hastalık göz. müdürü, bir zamanlar meşhur bir le-
lerini zayıf düşürmüştür ve Havayi'nin yzbol şampiyonu imiş Günün birinde 
parlak güneşine tahammül edemez. Bu bir parmağının duygusu kaybolmuş. 
hastalık, tutulanları miskinleştirir. De- İlk günlerde bunun leyzbol oyunun. 
nizde yüzenlere pek az tesadüf edilir. dan ileri geldiğini sanmış. Fakat ağ. 
Çünkü tuzlu deniz suyu cüzamlının rılar, sızılar artınca bir kan tahliline 
derisini yakar. lüzum görmüş. Netice felaketi haber 

Buraya yabancılar az gelir; fakat vermiş. Fakat heman tedaviye başla· 
gelince de ta uzaktan onları gören has· dığı için hastalık iyileşmiş ve yahud 

bu fikirlerinden vaz 
ler. 

geçmemektedir-

K alanpapa'da doğan çocukfar, 
annelerinin bır Jefa görmesi. 

ne bile müsaade edilmeksizin buradan 
alınıp uzaklaşdırılmaktadır. Honolu
lu'da cüzamlr ana ve babalardan doğan 
çocuklara muhsus bir yurd vardır ki 
otuz senedenberi bu çocuklar arasında 
cüzam illeti görülmemiştir. Kalanpa· 
pa, " temiz ,, işçilerinkilerde dahil ol
mak üzere hiç bir çocuk göremezsiniz. 
Hiç birmektep de yoktur. Onun için 
burada size, insanların evvela küçük 
olup ta sonradan büyüdüklerine dair 
bir fikir gelmiyor. En ufak hasta 14 
yaşındadır. Bundan on sene evvel, ada, 
bugün olduğu gibi çocuksuz değildi. 

Bugünkü reis, kendi çocukları da da.. 
hil olmak üzere, bütün çocukların ada
dan uzaklaşdırılması hakkında bir e· 
mirname imzalamıştır. 

Çocuk çehrelerinin ve seslerir:in 
bulunmayışı buranın hususiyetlerinden 
birisini teşkil eder. 

Kalanpapa'nın " temiz ,, lere mah
sus olan kısmı yeşil bir çitle ayrılmış
tır. Cüzamlılar, asla bu tarafa ayak ba.. 
tıamazlar. Doktorlar, hasta bkıacılar ve 
idare adamları bu yeşil çitin beriki 
tarafında yaşarlar. 

Buniar kapıları ayaklariyle açar, 
kapı tokmaklarına el sürmez, hulasa, 
büyük bir zaruret olmadıkça hiç ı.ir 

şeye dokunmazlar. Sigaralarını bile 
önce yakar ve dokunulmamış trafını 

a~ızlanna koyarlar. 

Bir gün öğleden sonra, buranın 

idare reisi, leyzbol oyuncusu olduğu· 
nu söylediğimiz mağaza müdürün<len 
bir mektup aldı. Bunda hiç tereddüd 
göstermedi. Çünkü karşısındaki ada
mı, bu suretle müteessir ve mah::up 
etmek istemiyordu. Fakat cüzamlı göz
den kaybolur olmaz, heman iki elini 
de bir mayi ile bol bol dezenfekte et
ti. 

Kalanpapa'nın bütün tarihinde: Do
mien isminde birisi ile onun arkadaşı 
olan bir işçi cüzama tutulmuşlardır. 

Bir de bundan evvel orada bulunan 
iki doktor şüphe altındadır. 

İ şçiler işleri bittikten sonra ken· 
di mahallerine çekilip kitab 

okur ve yahud radyo dinlerler. Tabii, 

saca anlatahm: 
Bu yeni kitahta muharririn daha önceki 

mi söylenmiyen bir alman şehrinde 

geçmektedir. Vakanm bir kısmına sah
ne olarak da bir dağ sanatoryomu se
çilmiştir. Hikayeyi, 1928 senesinde 30 
yaşlarında bulunan Robert Lohkaınp 
isminde eski birasker anlatıyor. Bura. 
da dikkat edilecek bir nokta var: Re
marque' de 1928 senesinde otuz yaşın. 
da idi. Bu tarih, huzursuzluğun arttı. 
ğr, işsizliğin çoğaldığı, siyası topldn· 
tılarda hissiyatın büsbütün acılaştığı 
her tarafta şiddete baş vurulduğu 

bir devri gösteriyor. 
Lohkaınp ile onun iki yakm dostu 

Gottfried Leuz ve Otto Köster bu bo. 
zulan dünyanın ellerini; eteklerini çe
kip huzur içinde yaşamak arzusunda
dırlar. Yaşayabilmek için hücra bi: 
tarafta bir otomobil tamiri yapan ve 
benzin satan bir dükkan açıyorlar. Hc:ı 
üçü de bütün almanlann çok müstaid 
oldukları bir şeyi yapıyorlar: Bruder. 
schaft (kardeşlik). Artık "birisi hep· 
si, ve hepsi birisi için" dir. 

O günden sonra hayatları hep bir 
arada geçiyor. Bütün eğlenceleri za
man zaman buluşup hep bir arada içki 
içmektir. 

Robert, en gençleri ve pek çok şey. 
ler görmüş bir nesil içiııde yetişmiş ol· 
makla beraber en tecrübesizi ve içle
rinde en duygulu, en alıngan olanıdır. 
Bununla beraber, kendi söylediğine 

göre, başkalarına bakınca onun halin
den şikayet etmesi için pek az scbeb 
vard ır. 

Doğru, tahsili yarıda kalmıştır; 

şimdi gördüğü iş vücudun-.ı ve ruhu. 
nu koruyabilmektir. Fakat sıhhati ye
rindedir; kuvvetlicfü ve elinde bir işi 

de vardır. Hayat, tam istediği gibi geç 
miyor, fakat Robert, kendi kendisine 
acımakla vakit geçirmek arzusunda cle
ğildir. 

Bunun Hasse isminde bir oda kom. 

bunlar da yeni yeni yerler görmek is
terler; fakat ziyaretçiler buraya gayet 
seyrek uğrar. 

Fakat beşeriyete hizmet etmek 

için burada bulunan bu adamlar, yine 
hallerinden memnun gibi bir tavlu ta· 
kınmak isterler. Bunlar, burada benim 
ve belki sizlerin, hepinizin yapamıya
cağı çetin ve tehlikeli bir işi yapabiL 
mek kudret ve feragatini gösteren ıdm
selerdir. 

Bu adaya cüzam i1letinin çinli1er 
tarafından getirildiği ve ilk defa bu
nun şekerciler arasmda baş gösterdi· 
ği söylenir. Fakat bu hastalığın kim
lere sirayet edip kimlere etmediği meç. 
huldür; sebebi de bilinmez. Buraya ilk 
defa çinli ameleler 1852 senesinde gel
mişler ve adada cüzam da ilk defa 1853 

de baş göstermiştir. 1828 senelerinde 

Bu sevgi başlayınca dünya. Robert 
için yavaş yavaş, fakat sezilir bir su. 
rette değişiyor. 

İlk önceleri ne kadın, ne ôe erkek 
bunu tamamiyle fark edip biribirleri· 
ne söyleyemiyorlar, bu duygularının ge
çici birer sempati olduğunu sanıyo:-

lar. Fakat aradan vakit geçince işin 
öyle olmadığını bu alakanın ikisinin 
hay~t ve telakkisini de alt üst edecek 
kadar kuvvetli olduğunu hissediyor:ar. 
Eserin bu kısmı da çok iyi ifade edil. 
miştir. 

Harb görmüş ve harbe dair roman 
yazmış muharrirler arasında hazan bi
ribirine peK ziyade benzer taraflar bu
lunur. Mesela amerikan romancısı 

Heming Way'm "silahlara veda'' isim
li bir romanında seviştiği bir hasta ba. 
kıcı vardır ki onunla ltalyadan İsviç· 
reye kaçarlar; biribirleriy le çılğmca 

sevişirler; fakat bu kadın, İsviçrede 
bir hastahanede ölür. 

"Üç arkadaş•• romanmda Robert'in 
sevdigi Patricia' da verem hastalığına 
yakalanır ve bir sanatoryomda hayata 
gözlerini kapar. 

Arada bu benzerlik bulunmasına 

rağmen Remarque, bu son eserinde aşk 
ve ihtiras sahnelerini daha kuvvetli ve 
daha duygulu bir surette anlatmağa 
muvaffak olmuştur. 

Robert, ağzından kan boşandıktan 
sonra yatakta boylu boyuna yatan Pat
ricia'nın yanıbaşında duruşunu şöy· 

le anlatıyor: 
' 'Orada durdum ve ona baktım. O, 

~diye kadar söylendiğini işitmedi. 

ğim bir söz söyledi. Kadınları tam· 
mıştnn. Maceralara girişen, birinden 
kaçıp ötekine giden, keyfine bakan. 
sakin ak~arda buluşulan, sonra el
den kaçırılan kadınları tanımıştım. 

Bundan başka bir şey de istememiştim. 

İhtimal ki hu duygum, bir insanın yal
nız kendisine ve yalnız kendi arka. 
daşlanna itimad etmesinden başka bir 
ihtiyacı olmadığına kanaat getirmi1 
olmamdandı. 

Halbuki şimdi işin öyle olmadığını 
anlıyorum. Ben bu kadın için bir şey• 
dim ve benim orada onun yanında bu
Iunanmam onu bahtiyar edebiliyordu, 
O, böyle bir söz söylemişti. Fakat söy· 
lediklerinin sonu gelmiyecek gibi ge. 
liyordu. Bu, bir insanı parçalayıp yep 
yeni bir şekle sokabilecek kudrette i
di. 

Bu sevgi idi; hatta sevgiden daha 
fazla bir şeydi ki, onun uğruna insan 
yaşayabilirdi. 

Bir insan, sevgi için yaşayamaz i fa
kat bir insan için belki ...... " 

buralarda bulunmuş olan misyonerler 
yazdıkları kitablarda ophtalmic scor
fola ile elephautiasis hastalıklarının 

bulunduğundan bahsetmektedirler ki 
bunların cüzamın ilk arazı olması jh. 

timal içindedir. 

Honolulu daki kuin hastahanesi 

doktorlarından birisi 1864 de burada 
" yeni bir hastalığa ve onun gayet ça
buk yayılmasına ,, herkesin dikkatini 
çekmiştir. Bununla beraber cüzama 
karşx tedbirler ancak 1866 senesinde 
almmağa başlamıştır. Ondan sonra hü
kfunet, hastaları Molokai'nın bir kıs

mında tecrid etmek işine girişmiştir. 

İlk gönderilen hastaiar 140 kadardı. 
Amerikanın bundan başka cüzam· 

lılara mahsus kampiar. ve hastahane!e-
ri de vardır. Harry A. Frank 

( Cuueut llistory der )sı'nde ı ) 



12-6-1937 

KREM 

Kumraı, Saıj~ın. Esmer her tene tevafuk eden veg~ne sıhhi 1 

kremlerdir. l:ildi besler, Çil. t.eke ve sivilceleri kamilen izale 1 
eder. Yarım asıı dan heri kibar mahfe ilerin takdir ile kullan· 
dıkları 11hhi ,güze11ik kremleridir. 

KREM RALSAMfN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİF 

1 - Kıem Balaamin yağlı j?ece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yıı.ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Kı em Ba'samin acı badem gündüz için hcyu ıenkll 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhc renkli. 

İNGfLlZ K ANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu • İstanbul 

ULUS 

1 
Belediye ReisJ.4,0inden 

Otobüs idaresi muhasebesine şehri (80) lira ucretll bir memur 
imtihanla alınacaktır. 

İmtihan, güzel yazı ve daktilo, ticaret hesabından uınumt mu· 
haaebeden olmak üzere otobüs idaresinde haziranın 25 inci cuma 
günü saat 17.30 da yapılacaktır. 

İskkli ticaret ve lise mezunlarının imtihan gününden evel ı 
foto ile nüfus ve tahsil vesikalarını istida ile beledjye reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (1532) 2-2612 

. 
Başvekruet İstatistik Umum 

l\Iüdürlüğünden 
Dairenin münhal bulunan 150 liralık ücretli ecnebi mubaberat 

memurluğu için 17.6.1937 tarihinde saat 14 de bir müsabaka ya
pılacaktrr. Taliplerin fransızçadan türkçcye ve türkçeden framızea
ya tercüme yapacak derecede bu lisana ve tali derecede ikinci bir 
ecnebi lisana vakıf olmaları ve ayrıca daktilo bilmeleri farttrr. Bu 
şartları haiz olanların icab eden vesaikle müsabaka gününe kadar 
umum müdürlüğe müracaatları ilan olunur. (1549) 2-2631 

Sihat ve İçtimaiMuave1et Vekaleti: 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

l\füdürlüğünden 

y-·. KUTU,.( 
- il oau ... 
[jlllrge1l ~ 

Eti Bank 
Başvek:alet Levazım 

Müclürlii~ii nden: 

l - Muhammen bedeli 5200 lira yeşillik, pancar, şalgam, 
havuç 23.6.937 çarşamba günü saat J 1 de kapalızarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe girmek istiyenler (390) liralık muvakkat teminat ile 
ticaret odasına kayıdlı ve bu işle meşgul olduğunu tevsik etmesi, 

Ereğli Kömürleri fşJetmesindeıı 
. Bazı. g~.mi ve motorlar Zanguldağa gelerek pefiıı para mukabi
lınde kömur a1mak üzere satış birliğine müracaat tm k d" ı 1 - . Eksiltmeye konulan iı: 18.000 - 20.000 litre benzindir. 

~u ben?.ınden 5.000 - 6.000 Jstanbulda ve Yalovada verilmek şar
tıyle. 

3 - Şartname parasız olarak müessese muhasib mutemedlifin
den ahnabilir. T k'lat k.. ·· 1 ı e e tc ır er. 

t 
~.fı ıttmğı.z d omur sa~ış arr.nı stanbul mildürlügümüz nezdinde 

2 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedel 4940 liradır. 
4 - Eksiltme 22 hazirı•n ı 937 salı günü saat on bc,te ba.:veka· 

let levazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektublarr yukaı ıda birinci maddede yazılı saatte:t 
bir saat eveliııe kadar daireye getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mu· 
mu le iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 

CKıtl et ın en gerek ıhrakıye ve gerek hamule olsu k" ·· tı 
-·• k · · · d"l"k •sT n omur sa n iUına ıçın - 'ım ı ı ı ANBULDA BAHÇEKAPIDA TAŞHAN 
DA. 6. INCİ KATTA (ET1BANK EREOLt XÖMORLERI JŞ 
LET.lılESt KÖMÜR SATIŞ ŞUBESİ M0DURL0ô0NE) (T: 
lefon ~~31) müracaat e~eleri. r~c~ ve badema alelade ahvalde m~
~yaa ıçın Zong~l~ak mumessıllı~ımJze vaki olacak müracaatların 
ıfa olunamıyacagı ılan olunur. 

kabul edilmez. (1474) 2-2527 

5. - Muvakkat teminat akçası 370 lira 50 kuruştur. Eksiltme· 
ye !!~:c;cekler, eksiltmeden evel bu parayı maliye merkez muhase
becılıgı veznesine yatırarak alacakları makbuz ile birlikte kornis
yona müracaat edeceklerdir. 

.. D. D. YolJarı Tekaüt Sandığı 
1\f üdürlüğünd~~n 6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

(1488) 2-2S40 

Sılılıat ve 
vekaletinden: 

İ.;timai l\luaveııet 
1 - Devlet demiryollarr tekaüt sandığı müdürlüğüne müsaba

ka ile bir memur alınacaktır. Müsabakaya girmek için en aşağı 
orta mektepten mezun olmak şarttır. Kazdnana tahsil derecesine 
göre 61 altmı' bir liradan 113 yüz on üç liraya kadar aylık ücret 
verilebiJir. 

2 - Müsabaka 21 ha.ıiran 1937 pazartesi günü saat 14 de yapı· 
. ~ara İsalı kazasındaki maktalardan kesilecek altı bin yüz metre 

mıkdb gayrı mamUI kereste pazarlık suretiyle ihale olunacağından 
talihlerin haziranın 14 üncü pazartesi günü saat 14 te Mersinde 
sıhhiye müdüriyetinde toplanacak komisyona müracaatları ( 1536) 

lacaktır. 
3 - İstiyenlerin aranılan vesaik ve müsabaka şartlarını öğre..1· 

mek üzere pullu istidaname ile veya doğrudan doğruya sandık mü-
dürlüğüne müracaatları. {1496) l--2-2550 

2-2616 -
Ankara J)ef erdarlığından: 

Cinsi Sahibi İzahat 

PEK YAKINDA ı 
Kronof İncileri --------Kı,meti 

3600 Ahşap ve Mukaddem Mah. Şakir kızı 400 liraya 
İzmir Belediyesinden: Dede hanı sokak 26 No. Güleser ipotek 

Yukarıda yazıiı gayıi menkul sahibinin vergi borcundan do
layı satılacağından 21 gün müddetle müzayedeye konulmu~tur. 
T
1 

aliplerin 14. 6. 937 Pazartesi günü saat ıs de Ankara Vilayeti 
• dare heyetine müracaatları ilin olunur. (1380) 1 • 2341 

Bayındırlık sahasında Şükrü Kaya bulvarının montörü meyda
niyle bu meydanla Gazi bulvarı arasındaki kısmının parke ve kes
me taşla döşenmeıi iti 15.6.937 salı günü uat 16 da kapalı aarfh 
eksiltme ile ihale edilecektir. Bedeli ketfi yirmi iki bin altı yil.ı 
iki liradır. İtin bedelinin yedi bin altı yüz iki liraaı nakden ve 
mütebaki on bet bin lira11 Bayındırlık saha1ında arttırmaya sıka· 
rılacak arsalarla ödenecektir. Kefil, fartname ve plinı yüs on Uç 
kurut mukabilinde bat mühendislikten satılır. Taıradan iıtivenJcr 
ketif şartname ve plan ücretiyle birJikte poıta ücreti pefinen gön. 
derilmelidir. lıtirak için bin altr yüz doksan bet lira ıs kurufluk 
muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile birJilc
te 2490 &ayılı kanunun tarifi dairesinde ha.ıırJanmıt teklifler iha
le günü olan 15.6.937 günü ıaat on bete kadar encümen reiıliğine 

-----------~~--~---------------------------------
Ankura 'felef on Müdürlüğünden 

1 - Ankara telefon müdürlüğü ihtiyacı için bastırılacak 5000 
adet telefon kılavuzunda ilan ve reklam neşri hakkı açık arttırma
ya konulmu~tur. 

2 - Müteahhit aynı zamanda kdavuzlarrn baaımı ile ciltlenme
leri işini de deruhte edecektir. 

3 - Tahmin olunan bedel 3200 liar muvakkat teminat 240 liradır. 
4 - Şartnıımeler parasız olarak Ankara Telefon Müdürlüğü mu

amelat kaleminden alrnabilir. 
S - Arttırma 18.6.1937 günü aaat 15 te Ankara Telefon Müdür· 

lüğünde toplanacak alım komisyonunda Y.apılacaktU:: . 
6 - isteklilerin kanunen aranacak veııkalar ve guven paralarıy

le tayin olunan gün ve saatte adı geçen alım komiıyonuna müraca-
atları itan olunur. Z-2479 

Ankara '' aliliğinden: 
Ankara merkez kazası 937 mali yılı taf kum kireç tuila ve saire 

rusumu kapalı zarf uıuliyle müzayedeye ~onulmu.~ ise de talibi 
çıkmadığından 20.5.937 gününden itibaren bır ay muddctle pazarlı
ğa konulmustur. 

TaJipleri'n eski bedeli olan 17400 lira üzerinde %7:5 ğu nisbe
tinden teminatlariyle mezkur müddet zarfında ~a~ar!~sı ve pe~şcm
be günleri vilayet daimi encümenine prt?a.?1~':.~~ go~k ııtıyen
lcrin hususi idare tahakkuk ve tahıil miidurlugune muraeaatlarr 
ilin olunur. ( 1502) 2-2565 

Hava Yollan Devlet İşletme 
İdaresindeıı 

ı _ Ankara _ İstanbul arasında 7.6.937 (dahil) den itibaren 
A - Cumartesi günü hariç haftanın diğer günlerinde. 

Kalkış Varı, 

Ankaradan: 
fıtanbuldan: 

S. D. S. D. 
9 10 50 

ıs 30 11 20 

B - Cunu.rtesi günleri: 
17 20 Ankaradan : 15 30 

lstanbula 
Ankaraya günlük seferleri· 
miz vardır. 

lstanbula günlük bir sefe· 
rimiz vardır. Cumartesi gü
nü İstanbuldan Ankaraya 
avdet seferimiz yoktur. 

C - Pazartesi günleri: 
fstanbuldan: 7 8 50 Ankaraya ilave seferimiz 

vardır. 

2 - Acentelerimiz: . 
An.karada _ p, T. T. genel direktörlüğü bınasında 
İstanbulda - Karaköy P. T. T. binası!1da .. . . 
3 _ Yolcularımızı ücretsiz nakleden ıdare otobuslerının acen-

telerden meydanlara hareket saatleri: 
A - Ar.karada - (cuman:esi hariç) - 8.30 da 

Ankarada - cumartesi günü - 15.00 de 
B - İstanbulda - (cumartesi hariç) - 14.30 da 

1stanbulda - pazartesi günü - 6.00 da . . • 
4 - Pazar günleri - Ye~ilköy, Anknada şehır gezıntı uçuşla-

rımı ?yrrca vardır. 
Sayın }'Okularrmıza ilan olunur. (1441) 2466 

' 

verilir. (1421) 2-2438 

Doktor aranıyor 
Keçiborlu Kükürtleri Türk 

Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin K~iborludaki madeni için bir doktora ihtiyaç 

nrdır. Ev, ıofaj, ve elderaj madene• temin olunmaktadır. Talih
lerin firketin Ankarada it hanında Eti banktaki merkezine tahri 
ren mür:ıcaatlarr lazımdır. (1490) 2-2542 

Tosya Belediyesinden 
Açık Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Tosya kasabasında yeniden yapıl
makta olan yirmi yataklı hastahanenin keşif ve projesindeki ikinci 
kısmının inşaatına aittir. Bu kısmın keşif bedeli (9508 lira 85) ku
ruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve C\'rak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename 
C • Nafıa itleri genel ıartnamcsi. 
D • Fenni şartname 
E - Hususi şartname. 
F • Keşif cetveli, silsiJei fiat cetveli, metraj cedveli 
G - Proje. 

İstekliler bu evrakı Tosya belediyesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 29 mayıs 1937 de? 17 haziran 1937 tarihinde per

tembe günü saat 14 de Tosya beledıye dairesinde belediye encüme
ninde açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 713 lira 17 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhidin bu iıi yapabileceğine 
dair Nafra vekaletinden alınmış ehliyet vesikası ıbraz etmesi lizım
dır. isteklilerin mezkQr günde belediye encümeninde hazır bulun· 
malan ilan olunur. (1414) 2-2423 

Ankara Valiliğinden: 
Şehir stadyomu iç methaline asılacak olan 4.60X2.70 m. ebadın

da mermer hitabe 28 haziran 937 pazartesi günü Sd3t 15.5 da vila
yet daimi encümen odasında ihalesi yapılmak üzere açık eksilt
meye koıunuştur. Keşif bedeJi 1738 lira 80 kuruştur. Muvakkat te
minat 131 liradır. 

1s•cklilerin ticaret odası vesikası, nafia müdürlüğünden ala
cakları e!ıliyet vesikası ve teminat mektub veya makbuzlariyle 1 
birlik•e yukarda adı geçen gün ve saatte viJAyet encümenine mü
racaatları. Bu işe aid şartname ve keşif evrakı Ankara vilalcti na-
fıa müdürlügünden görülebilir. (1542) 2-2628 

Hamiş - İstanbul şube müdürlüğümüz yakında yasihaneyl 
değiştireceğinden bu keyfiyet de ayrıca alakaaarana ilan edilecclc-
tir. (1489) 2-2541 

·-- MADENİ KROM YAZILAR!-·· 
Fennin son icadı .olan işbu yaaılarla gayet zarif ve sa~lam 

tabelalar yapılır, katı~n dilşmu ve kararmaz her istenilen ye
re, cama, tahtaya, deaure, dıvara, mermere yapıştrn1abilir fi. 
atlar gayet ucuzdur. Her nevi ıipariş kabul edilir, ' 

Telefon: 1847 

2-23<>5 

Ankara 

Yıldız Tec.İID eYi 
Ulus meydanı No. 6 

Valiliğinden: 
~clıir stadyomu etraf methallerine yapılacak demir kapılar 28 

hazıran ~37 p~zartesi gün~ saat 15.S da vil1yet daimi encümen 0 • 

dasın~a ılkıl.~sı yapılmak uzere açık eksiltmeye konmuştur. Keşif 
be~eh 1842 ur 44 kuruştur. Muvakkat teminat 139 liradır. !stekli
lerı? naiia müdürlüğünden alacakları ehliyet (cnniyc vesikası ve 
temınat me.kıub veya makbuzlariyle birlikte yukarda adı geçen gün 
ve ~atte vıJiyet encümenine müracaatları. Bu ite aid fU'tname ve 
kefıf evıakı Ankara villyet nafia müdürlUlllnde &örülebilu. 

(1541) 2-2637 

.---REÇETELERiNiZi--• 
(Sakarya Eczane) ilinden yaptanııu. Her JatedJ. 

ğiniz yerli ve Avrupa iliçluı bulunur. Rftllll. hU1uıl mileao
aata ua.ad kolaylık gösterilir. Ulu., Halk ıinemuı 11rnmda 
Telefon: 2018 

Ankara ValiJiğinden: 
1.7.937 tribine rutlayan perteınbe rünU uat 15 de Ankara vf• 

1'yeti dahilinde toplanan Yilayet daimt encOıntnl odumda (1649) 
ıira ( 60 ) kurut kc§İf bedelli Polatlı Haymana yolunun 
o+000-24+000 kilometresinde 1440 metl'e mlkib lrum ihzaratı ip 
açık eksiltmeye konulmuftur. 

Bu i7c aid prtname ve ftfnercr Yilayet aafia midiitlilğünde 
eöriilcbi lit. 

Muvakkat teminat (198) lira (75) kuruftur. 
1ıtekH1c:ıfo ticaret odası vesikuı ve teminat mektubu nya mak· 

buzlarilc ibale günü ıaat 15 de daimi cnciiınell riyuetine müracaat 
etmeleri lizınıdır. (1529) 2-lfi24 

Ankara Belediye Rei Jiğinden: 
Su işleri idaresi isin (300) lira aylık ücretle bir yüksek mühcn· 

dis alınacaktır. Lisan bilenler ve cvcJce tehir ıuları İflerinde ça· 
lışmıı olaniar tercih c•lir. 

Talipleri • ., askerlik hizmetini ifa etmif bulunma1ı ve fotoğrafJr 
istidalarını, aşağıda yazılı vesikaların ıuretlcrini raptederek (An· 
kara beledıyesi reısliğine) gondermeleri lizundır. 

ı - Diploma ve ruhsatname, 
2 - Eveke salrşmıf olduğu yerlerden almıı olduğu sertifikalar 
3 - Nü~uı cüzdanı. (1530) 2-2625 

TÜRK 

BVYVK 
HAVA KURUMU 

PtYANGOSU 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

Büyük Ilıramiye 
4 O • O O O Liradır 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık ikrami
yelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat var 
dır. 

A~.rı:a: (3.~~ > .. lira~an başhyarak (20) liraya ka· 
dar. buyuk ve kuç~k bırçok ikramiyelerle amortiler, 
h~vı olan bu zengın plandan istifade etmek için b:. 
bılet almaktan rekinmeviniz ... 

• r 

• 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve 

... ı ____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği_l_ıa_n_ı_a_n ___ _ 

İLAN 
Hipodrom sahasında açılacak olan küçük bahçevan yatc okuluna 

bu yıl JO ta!ebe alınacaktır. Şartları anlamak üzere talihlerin ilk 
okul diplomaları ve hüviyet cüzdanlariyle 15 haziran 937 tarihi
ne kadar koşu yerindeki bahçeler direktörlüğüne müracaat 
eylemelt"ri. (1517) 2-2585 

t L A N 
1 - Yenişehirde 1055 inci adada, 9 parselde 39,25 metre murab

baı belediye malı arsa onbeş gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (98) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 29 haziran 1937 sah günü saat on buçuk da be-
lediye encümenine müracaatları. (1553) 2-2633 

Milli Müdafaa Vekaleti 8almaıma 
Komiı;;vom1 tlanlan 

İLAN 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 1.2508 kuruş olan 100.000 

metre siyah renkte sitil ipi müteahhid nam ve hesabına olmak üzere 
pazarlıkla alınacaktır 

2 - Şartnameini parasız almak ve örneklerini görmek iste-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 93 lira 78 kuruştur. 
4 - İhalesi 14. 6. 937 Pazartesi günü saat ıs dedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 ncü mad. 

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarını ihale saatinde M. M. 
V. Satın alma komisyonuna getirmeleri (1370) 1 - 2333 

Devlet Denıiryolları ve Limanları Uıuum 
Miidiirliiiı,ii Satmalma KomiRyonn H~ulan 

1LAN 
İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (42.000) lira o

lan 100 ton renkli veya beyaz üstüpü 21.6.937 pazartesi günü saat 
15 de yeniden kapah zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 
No. lu ııüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde nafıa 
vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara, İzmir, Haydarpaşa 
ve Adana veznelerinden satılmaktadxr. (1411) 2-2483 

İLAN 
Aşağıda isimleri muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları 

yazılr muhtelif malzeme 23.7.937 cuma günü saat 15.30 da ayrı ayrı 
srra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satrn a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatları ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.937 gün ve 3297 NO.lu 
nüshasrncla intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve
sika tekliflerini ayni gün saat 14.30 - a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, :ı. 
Paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat\ 
Malzemenin ismi Lira Lira 

1 - 4 adet elektrikli bagaj 
araba ve teferruatı 

2 - 14 adet elektrikli el matkap 
ma ',ina ve teferruatı 

3 - Bir adet boru ucu 
daraltma tezgahİ 

9000 

12000 

4000 
(1468) 

675 

900 

300 
2-2524 

Ask~ri l• ahrikalar lJnıum l\1iidürlü!!ü Satmalma 
Komisvoou ilanları . 

------------------
1.200 KUAJ n..J . .ı...RİT ANTİMON 

700 KİLO CAM TOZU 
·rahmin edilen bedeli 1690 lira olan yukarda mikdan ve cinsi 

yazılı ma1zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 28.7.937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme He i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. l'a
liblerin muvakkat teminat olan 126 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komistJ<ma müracaatları (1478) 2-2529 

Utlll KİLO KLORAT DÖPOTAS 
Tahmin cditenhedeli 1200 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 26.7.937 pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 90 lira ve 2490 numaralı kanunun ı 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkür glin ve saatte komisyona 
müracaatları. (1477) 2-2528 

561 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 13.464 lira olan yukarda mikdarı ve cin

si yazılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 23.6.937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan. veri~ir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 1009 lira 80 kuruşu havı teklıf mek
tublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1453) 

2-2505 

1000 KlLO KALAY VARAK! 
Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 26.7.937 tarihinde pazartesi günü saat 14 te açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname paras1z olarak komisyondan ve
rilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 157 lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (1452) 2-2504 

5 TON MUKAVVA 

Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 23.7.937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 318 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2, ve 3. üncü madedlerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. ( 1451) 2-2503 

Bakkallar Cemiyeti Başkanlığından : 
Bakkallar cemiyetinin yıllık umumi toplantısı son olarak 13 ha

ziran 937 pazar günü saat 14 de esnaf cemiyetleri binasında yapda
cağrndan cemiyetimize mensup azaların muayyen günde cemiyet bi· 
nasrna gelmeleri ilan olunur. 2-2629 

ULUS==================== l~ - <J - HJ37 

Halil Naci Mıhcıoğlu 

Anafartalar No: 111 radyo tamiratı! 
Kiralıli Ev 

ÇANKA YADA: Okul arka
sında asfalt yol üstünde su, e
lektirk, havagazı, banyolu ve mu
şamba döşeli bağlı ev kiralık
tır. Talibledn içindekilere mü-
racaatları. 2-2589 

Acele Satılık Ev 
Belediye otobüs idaresi mu

hasebe şefi Enver İren'e müra 
caat. 2-2536 

ZAYİ 
İstanbul Erenköy merkezin

den aldığım 33445 saydı ikamet 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Yunan tebaasından 
Nikola Millas 

2-2636 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden şofor 

ehliyeti olan 65 sicil No: ve ge
redeli Abdullah oğlu Ali namın
da olan ehliyetimi zayi ettiğim
den yenisini alacağımı, esk'sinin 
kıymeti olmadığını ilan ederim. 

Şutör Ali 
2-2635 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık e;öz satıcı çocuklara ihtiya~ 
vardır. Talib olanlar Orman çift
liğine miiracaat etsin. 1-234 7 

Möbleli Oda 
Yenişehirde alman ailesi yı

nında kiralık oda: almanca b: · 
lenler tercih olunur. A'lkara •ıcst 
restant R. G. 2-2~96 

Kiralık Daire 
Yenişehirde Necatibey c3d. 

4. No.lı (Kızılay parkına b~·i
şik) evin üst katı 1. 7.937 elen ı
tibaren kiralıktır. Telefon ·~J·o. 

2-2:;9ı; 

,e/ 

~ 
~ 

Kirallli: apartman 
Her tarafa hakim manzara, 

dört geniş oda ve müştemilat, 
mükemmel konfor, asfalta ya
kın. 

~TÔRKIYE IJ BANKA~\-
- ~ 

Yenişehir, Selanik caddesi, 
Kızdırmak sokak. 4 2-2568 

Kiralık 
Kooperatif karşısında Noter 

dairesinin üstündeki apartıman. 
Kısmen veya tamamen 

2·-2584 

Satılık Otomobil 
Halen faaliyette olan ve ye

dek aksamı haiz şevrole marka 
açık tenezzüh bir otomobil 350 
liraya satılıktır. 

Adres: Anafartalar caddesi 
mühendis han. 2 numarada Bay 
Mustafaya müarcaat. 

2-2475 

Mürebbiye Aranıyor 
9 - 11 yaşında almanca bi

len iki erkek çocuğuna ders ver
mek üzere bir alman mürebbi ve
sine ihtiyaç vardır. 3063 telci.o
na veyahud Düzenli sokak No: 
15 müracaat. 

((asiyer ve 
• 

tez o-ah tar b 
Bayan Aranıyor 
Satış mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et-
meleri. 1-2281 

Kiralık Köşkler 
Dikmende şosa yolu üzerın

de Kırşehir saylavı Hazım B3-
rekçiye aid mücedded 3 kCişk 
mevsimlik ve senelik kiraya ve
rilecektir. Köşkleri görmek için 
Dikmende marangoz Bay Ah
met veya bekci Aliye pazarlık 

etmek için de diyanet işleri re
isliği mutemedi B. Necibe mü-
racaatları 2-2617 

İzmir Belediyesinden: 
Basmahanede dokuz eylül meydanının parke ve kesme taşlariy

v~ Basm3:11ane istasyonu karşısındaki yolun da yalnız parke taşla· 
rıyl.e yen~den tefrişi işi 15.6.937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla 
e~sıl~~e. ıle ihale edilecektir. Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 
y~rnu ıkı bin iki yüz liradrr. Keşif ve şartname ve projesi yüz on 
bı~ kuruş bedel mukabilinde baş mühendislikten satılır. Taşradan 
muracaat vukuunda şartname ve keşif ve proje bedeli ile hirlil:te 
posta ücr.eti peşinen gönderilmelidir. İştirak için bin altr vüz alt
mış beş lıralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubiyle birlikte 2490 sayılı kanununun tarifi dairesinde hazıı
lanmış teklifler ihale günü olan 15.6.937 salı günü saat 15 "e ka-
dar encümen reisliğine verilir. (1420) 2-2437 

ZAYİ 

YEN i 

1 
An kara Levazım Anıirl\ği Sahnalma 

Komisyonu ilanları 
,_________________ _ ______________ __. 

İLAN 
l - Manisa tümen kıtaatmın bir senelik ihtiyacı için 28 bin ki· 

lo sade yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde komisyonda görülebilir. 
3 - 28.6.1937 pazartesi günü saat 17 de münakasası tümen satın 

alma komisyonunda yapdacaktır. 
4 - Muhammen bedeli beher kilosunun 9'7 kuruş olup tutarı 

27160 liradır. 
5 - Teminatı muvakkatesi 2037 liradır. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikalarile ve teminatı muvakkatele

riyle birlikte kapalı zarflarmı ihale saatinden en az bir saat evetine 
kadar Manisa tümen satın alma komisyonuna vermeleri (1588) Z-2626 

1LAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatr için kapalı zarftan 

pazarlığa çevrilen 200 ton koyun etine pazarlık günü istekli çıkma· 
dığından 18.6.937 cuma günü saat 15 de tekrar pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tutarı 70 bin lira olup muvakkat teminatı 4750 
liradır. Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki yazılı vesika 
ve teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1523) 2-2623 

ÇANKIRI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ RİYASETİNDEN: 
Çankırı hazinei maliye vekili Salittı Kılavuzun Çankırıdan Emir 

Süleyman oğiu Hüsnü ve Saray imamı oğlu Sadık ve refikaları aley
hine ikame eylediği fazla para almaktan dolayı alacak davasının ya
pılmakta olan duruşmasında adı geçen Sadığın mahalli ikameti meç
hul bulunmasl dolayısiyle ilanen yapılan tebligat üzerine mahkeme 
günü olan 18 mart 1937 perşembe günü mahkemeye gelmemiş. oldu
ğundan gıyap kararında kendisine ilanen tebliğine ve on gün zarfın
da itiraz etmesine ve mahkeme günü olan 15.7.1937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on dörtte Çankırı asliye hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmadığı ve itiraz da etmediği takdirde mahkemenin gıya-
bında bakılarak intaç edileceği ilan olunur. (1548) 2-2630 

Niğde Belediyd Reisliğinden 
Urayımız imar işlerinde istihdam ol1;1nmak üzere 80 l~r~ aylık.üc

retli bir fen memuru aranmaktadır. Talıp olanların vesaıkı resmıye-
leriyle birlikte belediyemize müracaat eylemeleri. (1550) 2-2632 

S i N E M A l.. A I~ HA t I\ Zayi ikamet vesikasının ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Refika BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rcfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Büyük sanatkar Emil Jannigs'in 
yarattığı şaheser 

HAY AL ve HAKİKAT 
Hissi ve terbiyevi çok kuvvetli bir lilm 

llave olarak: HATAY Zaferi müna· 

sebetiyle lstanbulda ULU ÖNDERi· 
MlZE yapılan candan t~ahürat ve 

ayrıca CANLI RESiMLER 

Gözleri kamaştıran bir lüks ve ihtişa· 11 

içinde ve kulaklar için de hakiki bir 
ziyafeti musikiye teşkil edecek olan 

mevsimin en nefis revüsü 

Dans devam ediyor 
Baş Rolde : Marlen Di.etrich'in 

rakibesi 

ZARAR LEANDER 
ilaveten : Eğlenceli Canlı Reaimler 


