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Yar1n 
16 sayfa illve 

Nankin'de harb gecede devam etti 
Memleketimizin 
Bir servet kaynağı.: 
"Guleman madeni,, 

Ergani (Husust Muhabirimizden) 
- Diyarbakır treni, yalnız Fırat'la 
denıiryolunun sığabildikleri dar va
dinin nisbeten genişçe bir kısmı olan 
Mağden'de, şirin bir istasyon binası 
Önünde durur. Trenden inince başı
nızı kaldırıp yalçın kayalıklara bakı
nız: Bunların arasında yeni ve gü
ze} binalar görürsünüz; bir mağden 
ıehri için bu binaları azımsamayınız; 
asıl kasabaya sizi iyi bir şose götüre
cektir. 

Bu şosenin geçtiği yerlerin hari
kulade manzarasına, belki, itina ile 
aranıp tesbit edilmiş dağ resimlerin
de veya filmlerinde rastlayabilirsi
niz. Fakat tabii manzaralar karşısın
da hayranlığını:n ifadeye vakit bula
ınadan bir takım modern tesislerle 
karşılaşacaksınız: Guleman krom 
ınağdenlerinin hava hatları ve cev
her siloları, yüksele yüksele devam 
tden şosenin sağında ve gitmekte ol
duğunuz Mağden kasabasının alt ke
narındadır. 

"Guleman krom mağdenleri" adı
nı hiç işitmiş miydiniz? 

Guleman büyük, çok büyük bir 
hazinedir. Ergani'Jen bir görünüı 

Japonlar şehrin 
içeri girdiklerini 

iki kapısından 
bildiriyorlar 

Şehir yamyor 
Çinliler sokak harbi 

için hazırlık yapıyorlar 
Londra, g (Huıuıf) - Şanghaydan 

alınan haberlere göre Nankinin zaptı 
için batlayan muharebe bugün bütün 
şiddetile devam etmiştir. 

Japonlar mevzilerini tahkim ettik. 
ten sonra çinlilere karşı geniı bir ta -
arruza geçmişlerdir. Çinliler ölünce
ye kadar mukavemete ahdetmiı ol
duklarını göstermektedirler. 

Nankin bugiin akfCUIUl kadar top 
acaleri içinde inlemiştir. Japon tayya
releri durup dinlenmeden Çin mevzi
lerini bombardıman etmişlerdir. 

Nankin baştan apğı, alevler içinde 
yanmaktadır. Her taraftan kesif bir 
duman bulutu yükıetmektedir. İıtaı
yon etrafındaki bütün binalar mahvol-

B. Celôl Bayar düri geldi 

Baıbakan B. Celal Bayar dün sabahki Anadolu ekispresine bağlanan 
hususi vagonlariylc tchrimize dönmüştür. Başbakanımız garda Bakan
lar, mebuslar, bakanlıklar ileri gelenleri tarafından karşılanmıştır. 

Fakat bu hazinenin bir de hikiye
ıi vardır: Cihan harbı yıllarında, Er
gani bağır mağdenlerinde B. Abdul
lah adında bir mühendis çalışıyor
du. Bu mühendis, bir gUn, bir dük
k~n önünde büyücek bir taş gördü. 
Şüpheye mahal yoktu: Bu tq krom 
~~~ni __ cevheri tafıyan bir kaya 

~NDELIK İçeride bulunan halk peripn bir 
. ·ı muştur. 

haldedir. Şehir bir mahtcr manzarau 
arzetmektedir. Anasının ölümünü gö
ren çocuklar, çocuklarını arayan ba
balar, aevgililerini kaybeden kızların 

ltalya milletler 
B. Stoyadinoviç'in 

~ . 
rUf turdu ve nihayet anladı ki bu tafJ 
oraya, pazara mal cetiren bir köylü 
bırakmıt ve onu iki gözlil heybeıine 
qeğinin ıırtında muvazene temini i
çin ağırlık olarak kullanmıştı. Ancak 
köylü nerede idi? Mühendis günler
ce dellil bağırtmıf, köylüyü bulama
ınııtır. Nihayet, iyi bir maksadla a
r~nmakta olduğunu öğrenen köylü 
bır gün meydana çıkmıt ve Bay Ab
dullah Husrevi bulup mağdcn aaha
•ına götlirmüştür. B. Abdullah Hus
rev, şimdi M. T. A. Umum Müdür 
lttuavini olan Bay Abdullah Gule
Jnan'dır.,, 

seyanarı 

1917 den beri melquf mağdenler
den sayılan Guleman krom mağden
leri, trenin Erganiye varışından son
ra M. T. A. tarafından tetkikleri ya
tılınış ve 16 mayıı 1936 tarihinde ilk 
•zına vurularak işletilmeğe başlan

bıııtır. 

• • • 
J Yukarda bahsettiğimiz hava hat
k•rı, Guleman mağdenleri sahasına 
uşuçuşu 18 kilometre içerdedir. 

b Guleman, mağden tezahüratının 
i a~Jangıç noktasıdır. Cenubu garbi 
•tıkametine doğru 3 kilometre gider

•tniz 7 büyük zuhurat daha görilraü
~z. Bu~Iar hazan 30-40 metre irtifaa 
t dar yükselen 80-120 metre tulünde 
.;.Pcler teşkil etmekte ve gezenleri 
t Yrete dütürecek bir zenginlik göa-
erınektedir. 

t<i Bu tnağdenlerin hususiyetlerini 
Yle telhis edebiliriz: 

lb - Mağden sahası çok geniş ve 
d'ağden cevheri mikdarca çok zengin
ır. 

lt - Cevherin ihtiva ettiği asri 
rom derecesi çok yüksektir. 

d• - Kolayca istihsal edilebilmekte
ır. 

h Guleman mağdenlerinin bu üç 
d~ıusi vasfı onları timdiye kadar 
gi nyada pek az tesadüf edilmiş zen
ta n krom hazinelerinden biri olarak 

nıtnııttır. 

1)
0 
.. 'ltf.

1
. T. A. nın ilk etüdlerinde burada 

o:. z e g .. i 1 ısa b' Or\ en (Visible ore) olarak 
ti. ş· •n ton cevher tahmin edilmi•
lan ıındi yeni etüdJerde - henüz baş-
1.oo~ıçta olduğu halde - bu mikdar 
Fak .ooo ton olarak tesbit edilmi§tir. 
muhat 2.000.000 tonu bulması da pek 

temeldir. 
Guıeına h . 

lbağd n zu uratı adı verılen bu 
tUdt enlerden başka, civarda ciddi e
rat :re mevzu olacak daha üç zuhu
lbctr ardır. Gulemandan 12-13 kilo· 
lcln ~ rn~safede bulunan ve Kündi . 
hur~t ~:~ ~sir adı verilen bu üç zu
Yapıla rın~e M. T. A. tarafından 

n tetkıkler neticesinde telbit 
(Sonu 8 İnci sayfada) 

Do.tuanuz ve müttefikimiz Yu
ıoalavya'nm faal Bapekil Ye Hari
ciye Vekili Bay Milan Stoyadin~ 
viç, Roma'da yapmıı olduiu tema .. 
ları bitirmitti.r. Bu auretle, Yugo.
lavya ile İtalya araıında 25 martta 
baılamıt olan iyi komtuluk münaae
betleri, bir merhale daha inkitaf et
mit bulunuyor. Neıredilen tebliğde, 
bilhaaaa tebarüz ettirilen nokta, iki 
komıu milletin bu anlafDlasile b11ı. -
rıt davaıına yapılan hizmettir. 

Bu hususta ,bizim de hiç ıüphe
miz yoktur. Yugoılavya, dostumuz 
ve müttefikimizdir. Komıularile ~ 
lan münasebetlerini ne kadar dü
zeltmit bulunursa, azaaından oldu • 
ğu Balkan birliğinin banı davaıına 
ıetirdiii pay, o kadar büyÜk ve 
ehemiyetli olacaktır. Bu itibarla, 
Bay Stoyadinoviç'in, yakında macar 
hükümetile yapac.aiı İyi komıuluk 
müzakerelerinde de muvaffak ol
masını beklemek, arzumuz ve hak -
kımızdır. Fakat bundan baıka, dos
tumuz ve müttefikimiz Yugoslavya
nın bizim de kendiıine temdid edil
mit bir muahede ile yakın bulun
makta olduğumuz İtalya ile dostça 
anlaflJlalar yapmaaı, bizi ayrıca 
memnun bırakan bir hi.diıedir. 

Kaldı ki, Stoyadinoviç'in bu se
ferki Rom1& ziyareti, geçenlerde 
Belırad anlatmaıile neticelenen ve 
ltalya Hanciye Nazın Kont Ciano 
tarafından yapılan ziyaretin bir ce
vabıdır. Hatırlarda olaa gerektir ki, 
o ziyaret Dr. Tevfik Rüıtü Araı ile 
Kont Ciano'nun Milano mülakatını 
takib etmit ve esası orada hazırlan
mıt bir ziyaretti. Yani, bu seferki 
Roma ziyareti, bir bakıma göre de 
protokoler bir ziyarettir. Nitekim, 
Yugoslavya Baıvekilinin yakında 
Berlin'e de ziyaret iade etmeıi bek
lenmektedir. 
Doıtumuz ve müttefikimiz Yu

goalavya, milletler cemiyetinde, kü
çük antantta ve Balkan birliğinde 
azadır. Bundan batka, Bay Stoyadi
noviç daha yakmlarda Londra ve 
Paris'i ziyaret etmitti. Şüphe etme
mek Ia.z.mdır ki, bu seferki Roma.
ziyareti, buna tekaddüm eden ziya -
retlerin ve teahhüdlerin çerçeveai 
dahilinde yapılmııtır. Bilbuaa bu 
nokta yani Yugoılavya'nın İtalya 
ve Macariıtan gibi komtularile en 
iyi ve faydalı münasebetleri eaki 
doatluldara zamimeten tanzim eyle
meğe çalıımaaı ve bunda muvaffak 
olması, onun banı miayonuna sadık 
kaldığınm ve bu \uauata parlak , 
muvaffakiyetler elde ettiğinin en I 
büyük delilidir. 

Ofonu R inci .uvl11ff11 ) 

Alman gençlik 
tayyare ile 

Japon bombardımanlan netice· 
.: ... ,/P. b.a:rah olan bir bina 

terbiye dairesi 
şehrimize geldi 

• • re ısı 

Atatürk B. Baldur Fon 
Şirahı kabul ettiler 

B. Baldur Fon Sirah harJa iıtaıyonunda kendiıini 
kartılayanlar arcuınd a 

Reisicumhur Atatürk, dün ıaat 18 de Almanya Gençlik Ter
biye Dairesi Reiıi 8. Baldur Fon Şirah'ı kabul buyurmutlardır. 

[B. Baldur Fon Şi.rah'm gelifİne dair tafailat ikinci aayfamızdadır.] 

llbyıdıkl ltılyan tahıldlerlne karıı 

lngiltere Akdenizdeki 
kuvvet muvazenesini 

tekrar kurmaOa çahşıyor 
Mıaıra hava müdafaa kuvvetleri 

g6nderildi, Kıbnsta. muazzam bir 

deniz ve havi.2 iJuii kuruldu 
İngiltere, italyanların Libya'daki tahtidlerine karşılık olmak üzere 

'ıbrıı'ta mühim iki Us kurmuştur. Denilebilir ki Malta'nın ehemiyeti tim
di Krbrıa'a dönmüıtür. Bu huau•taki bıabcrlerimiz üçüncü sayfadadır. 

cemiyetinden (ıkıyo 
Bu husustaki kararın cumartesi 
günü ilan ed i leceO i bildiri 1 iyor 
Roma, 9 (A.A.) - Havas ajanaıl önce neşredileceği sanılmaktadı 

muhabirinden: Diplomasi mahfille- Milletler Cemiyetinin babeş impar 
rinde İtalyanın Almanya ve Ja(>onya- torluğunu tanımaması, İtalyanın 
gibi Milletler Cemiyetini terketmek kararının başlıca sebebini teşkil e 
niyetinde olduğu söylenmektedir. Bu mekte olduğu söylenmektedir. 
haberi tekzib edecek malumat alına- H b C 'de id 
mamıgtır. Fakat bu hususta İtalya, a er e~_vre tey 
Almanya ve Japonya arasında gö- edılıyor 
rütmeler yapılmakta olduğu ve ah- Cenevre, 9 (A.A.) - İtalyan 
nacak kararın, hafta nihayetinden (Sonu 8 inci sayfada) 

Ankara'ya gelen 1 Fıkra 

bakanlarımız Altın tarlası 
Milli Müdafaa Bakanı Kizım Öz

alp, Finans Bakanı B. Fuad Ağralı 
dün sabah muhtelit trenle şehrimize 
dönmüşler, garda karşılanmışlardır. 

Mısır'daki suykasd 

üzerine yeni tevkifler 

yapıldı 
Kahire, 9 (A.A.) - Başvekil Na

has Paşaya geçenlerde yapılan suy
kaad ile alakadar olmak üzere yeni
den birçok tevkifat yapılmıştır. 

YAR IN 
16 sayfa 
ilflvemiz: 

Çukurova 
Bu ilivemizde Çukurova

ya dair en güzel resimleri 
ve en dikkate değer yazı

lan bulacaksınız. 

Çocuklar için 
4 sayla ilave 

"Devlet yepyeni tehirler k 
için büyük tutarda para harcark 
bir ekin tarlasının ana fiatmı, 
değeri ile hiç bir niıbeti olmayan d 
recelere çıkarmak çılgınlık oh .. !,. 

Dr. Vagner'in dün neşrettiğimiz 
mühim yazısrnda bu satırları, bizi 
Ankara Yenişehirini düıünerek, o 
dum. Belediyeye metresini JO par;ı 
mal ettigimiz bu tarlalar, eğer anca 
brna yaptıracak olanlara ihtiyaçla 
kadar verilmiş olsaydı, şimdiki hazı 
darlığa düşer miydik? On küsur sen 
lik tecrıibemiz, usa spekülsayvmları 
nın önüne ge~·ılecek kati tedbirler 
Jrnmadıkça, şehir pJanlarınrn anca 
bau ö n - d e k o r • lar içinde ma 
pus kalmaktan kurtulmak için ne k 
dar zorluk çektiğini göstermekt 
dir. JO paraya belediyeye maletti 
miz arsaların, hususi hesaplara, kar 
metresi JO liraya satılmış olduğu ca 
delerimize bakrnızl 

Ve bugün dahi belediye yollarını 
su, elektrik ve hava gazının henüz v 
madığı bi• sahada birkaç bin evlik t3 
la satın alıp, bina yaptıracak ola 
/ara ucuz arsa vermekten daha iyi b 
tedbir tasavvur edemiyoruz. 

Yoksa herkes şehır planı hududlar 
nrn dışrna kaçmakta devam edecek, bı 
kaç ev bir araya toplandı mı, mekte 
yol, su ve ııık diye feryad edecek, A 
kara şehri, dağ başlarına çekilmiş ü 
kek mesken gruplarının uzaktan sey 
retmekte olduğu bir süs kalıp gid 
cektir. 

Ankara için tedbir ve çare bu! Yen 
planı yapılmakta olan Jstanbul ve bü 
tün öteki ~ehirlerin bayrndırlığrnı d 
arsa spekülatörlerinin pençesinde 
kurtarmak yolunu .-ramalıyız. - Fata 
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Ticaret ve milli şuur 
Hukuk Fakültesinin son sınıfından iki genç, karşılaştıkları bir ha

Clisenin taze heyecan ve asabiyeti içinde, matbaamıza gelerek anlattılar: 
- Şimdi maruf bir türk terzisinin yanından geliyoruz. Elbise yap

tırmak için gitmiştik, bize çıkardığı kumaşın yerli olup olmadığım sor
duk. Mağaza sahibi, hiddetle yerinden fırladı: 

-"Ne münasebet, bütün kumaşlarımız Avrupadır, yerli malıma
ğazamıza girmemiştir ve asla girmiyecektir.,, Şimdi soruyoruz: Türk 
malı bir leke midir ki, bu bay, kendisinde bulunup bulunmadığının so
rulmasına bile tahammül edemiyor? 

Gençlerin hakkını ve asabiyetlerinin yerindeliğini kabul etmemeye 
imkan var mıdır? 

Türkiye, kapalı ekonomi ve otarşi taraftarı değildir, bu itibarla, 
memlekette yabancı malını ithal eden ve satan vatandaşa fena nazarla 
bakmaz. Fakat, türk endüstrisinin korunması ve yükselmesi milli şiar· 
larımız arasındadır. Bu itibarla memleketimizde yapılan her şey, indi
mizde manevi bir kıymet taşır. Çünkü türk servetinden tasarruf edil
miş bir cüzün ifadesidir. 

Yabancı malını, mağazasına istediği kadar istif etmekte her vatan
daş serbesttir. Fakat, sattığı yabancı malını sürmek için yerli malını aşa
ğılamak, tezyif ve tahkir etmek kimsenin hakkı değildir. Kanuni değil
se bile vicdani müeyyideler, bir türkü, vatanına karşı böyle bir suçu iş
lemekten alıkoymalı değil midir? 

Milli endüstrimiz henüz emekleme devresindedir. Gözümüzden 
kaçmayan birçok kusurları elbette ki vardır. Fakat bu bizi, yerli malına 
dirsek çevirip, vatandaşlan ondan soğutmaya değil, bilakis, milli ma
mullerimizin vasıflarını yükseltmek imkanlarım el birliğiyle aramaya 
sevketmelidir. 

Hele sosyal iş bölümünde aldığı mevkile birlikte üzerine manevi bir 
mesuliyet de yüklenen bir tüccarın, böyle bir milli davayı, dar şahsi 
menfaatlerinin menşurundan görerek keyfi istediği gibi harekette ken
dini serbest addetmesi çok ayıplanacak bir haldir. 

Büyük Şefin ve Başbakannnızm Kamutay kürsüsünden yükselen 
sesleri, milli tüccarın vasıflannı tayin etmiştir. Türk tüccan, şahsi men
faatlerine bir milli menfaat hududu çizilmiş olduğunu, ve bu hududu 
asla aşmaması lazım geldiğini unutmamalıdır. 

Ekonomik kalkınmamızda iç ticaretin hissesine düşen vazife ehemi
yetliclir. Türk tüccarı bu vazifenin ehemiyet ve mesuliyetini müdrik o
larak milli §Uurla hareket ettiği nisbette, yurda karşı borcunu ödemiş 
olacaktır. - YAŞAR NABi 

Kızı layı n 60 ı ncı 
yıldönümü 

Türkiye Kızılay cemiyetinin ku -
ruluşunun altmışıncı yıldönUmü bu 
ayın yirmi üçünde kutlanacaktır. 
Kültür Bakanlığı, Kızılay Cemiyeti 
adına yapılacak tezahürata mekteble
rimi:zdeki gençlik teşkil§.tmın da 
parlak bir surette iştirak etmesi ve 
altmış yıldanberi en felaketli ve teh· 
likeli anlarda milJetin imdadına ye
tişen, bilhassa cumhuriyet devrinde 
daha geniş ve verimli hizmetleri gö
rülmüş olan bu değerli şefkat mües
sesesinin yaptığı hizmetler hakkın
da o gün bütün mekteblerde talebe
nin aydınlatılmasını alikalılara bil
dirmiştir. 

Toprak kanunu 
Zirai kalkınmanın ön safında gelen 

köylünün topraklandırılması işi etra
fında tetkikler yapan Ziraat bakanlı
ğındaki hususi komisyon dün de top
lanmı§ ve toprak kanunu projesinin 
hazırlığına devam etmittir. 

Hakemlik imtihanlar1 

lzmir . . re ısı belediye 
şehrimizde 

İzmir belediye Reisi B. Behçet Uz, 
İmıir belediyesine aid muhtelif itler 
etrafında bakanlıklarla temas etmek ü
zere şehrimize gelmiştir. B. Behçet 
Uz İzmir mebusu B. Rahmi ile birlik
te dün Tilrkofis reisi B. Burhan Zih
niyi ziyaret etmiıtir. B. Behçet Uz 
Türkofise lzmirin ekonomik işleri U-
zerindeki temennilerini bildirmiştir. 

Mükellefler tarafından 
yapılan itirazlar 

Vergi kanunlarında tayin edilen 
muayyen müddetin geçmesinden son
ra müleellefler tarafından yapılan i
tirazların komisyonlarca esasa giril
meden müddetin geçmesi noktasın
dan reddi halinde, itiraz mevzuu tet
kil eden vergilere idart kaza merci
lerinden geçmiı nazariyle bakılıp ba
ktlamıyacağı etrafında Finans Bakn
lığı yeni bir karar vermiştir. Bu ka
rara göre müruru zaman noktasın

dan reddedilmek suretiyle karara bağ 
!anan itirazların idari kaza mercile
rinden geçmemi' addiyle yapılan ba
talı vergi tarhının idareten tadil ve 
tashihi cihetine gidilecektir. 

ULUS 

Muhafızgücü 

Av binişleri 
ve at 

yürüyüşleri 
Yurdumuzda gün geçtikçe inkişaf 

etmekte olan at sporu ve atçılık üze
rinde yıllardanberi metodlu bir ça
lışma sarfeden Muhafızgücü, birkaç 
senedir kış mevsiminde muntazam 
av binişleri ve at yürüyüşleri tertib 
etmektedir. 

Muhafız alayının spor yurdu o
lan Muhafızgücünün bu av binişleri
ne ye at yürüyüşlerine yalnız alay 
mensubları değil, at sporiyle meşgul 
ve at sever birçok seçkin zatlar da 
iştirak etmekte idiler. 

Geçen kış içinde haftalarca devam 
eden bu spor hareketini günü gününe 
siltunlarımıza aksettirmeğe çalışmış· 
tk. Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, Muhafızgücü bu yıl için yeni 
ve gUzel bir program hazırlamıştır. 

On haftalık programın tatbikine 
12 birinci kıinunda başlanılacak ve 17 
nisanda son verilecektir. Programa 
göre ilk hafta av binişi yapılacak ve 
müteakib hafta yürilyUş olacaktır. 

Diğer haftalarda bu sıra takib oluna
caktır. Toplanma ve bitim yerleri, 
mesafe, hareket ve dönüş saatleri 
şimdiden tesbit olunmuştur. 

Av binişleri ve atlı yürüyüşler az
dan batlıyarak haftadan haftaya yük
ıelmektedir. Av binişi en az 4 kilo
metreden başlıyacak ve sekiz kilomet 
reye kadar çıkacaktır. Atlı yürüyüş
ler de 30 kilometreden başlıyarak son 
haftada 100 kilometreyi bulacaktır. 

Muhafızgücü, bu güzel sporun 
y:1.yal•\I• Ih:: \,.,, cıu-.• 1:>v;,,1 .. ~ l.llt' ttızmeı 

ifasını düşünerek, biniş ve yürüyüş
ler arasında ve sonunda bir araya 
toplanmak imkanlarını hazırlamış, 
sporculara çay ve yemek vermeği ka
rarlaştırmıştır. Geçen yıllarda oldu
ğu gibi, Muhafız:güçlüler ve misafir
leri bu güzel sporu yaparken Ankara 
civarını, uygun f8rtlar içinde gezmek 
fırsatını bulacaklar, bu arada da biri
birleriyle tanı§acaklardır. 

Muhafızgücünü ve değerli Başka· 
nı Albay Tekçe'yi bu güzel te11ebbü
sünden dolayı samimiyetle tebrik e
deriz. 

İk"1isad fakültesinde 
İ'Stanbul, 9 (Telefonla) - İktıaad 

fakültesinin işletme iktısadı kürsüsü 
için angaje edilen profesör lsac bugün 
saat 17 de ilk açıf dersini verdi. 

Büdce encümeninde 

Tekaüt kanunu 
üzerinde 

yapılan telklkler 
Büdce encümeni perşembe günü saat 

15 de Burdur saylavı B. Mustafa Şeref 
Özkanın başkanlığı altında toplanmış, 
askeri ve mülki tekaüd kanununun 26 
ve 43 üncü maddelerinin tefsiri hak
kındaki Başvekalet tezkeresi ve Mali
ye encümeni mazbatası üzerinde gö
rüşmüştür. 

1683 sayılı askeri ve mülki tekaüd 
kanununun 26 ıncı maddesinde (65 ya
ş.mı doldurup da tekaüd müddetini ik
mal etmemiş ve fakat 20 sene ve daha 
ziyade hizmet etmiş olanlara 25 den 
noksan olan beher sene için bet senelik 
tekaüd maaşının 25 de biri tenzil edil
mek suretile tekaüd maaşı tahsis olu
nur. Hizmeti 20 seneye baliğ olmıyan
lara beher hizmet senesi için birer ay
lık hesabiyle son aldıkları maaşın em
sal hasılı defaten verilerek alakaları 
kesilir) denilmektedir. 

43 üncü maddesinde (vazife icabı ol
mıyarak malul olan mülki memurlar 
26 ıncı madde hükmüne tevfikan teka
i.ıde sevkedilirler) diye yazılı bulun
maktadır. Enclimen divanı muhasebat 
Reiıi Bay Seyfi Oran ve bütçe ve mali 
kontrol umum müdürü Bay Cemal Ye
şil hazır olduğu halde bu maddeler ü
zerinde konuşmuş ve neticede eski tat
bikatın devamı muvafık görülerek 
maddelerin tefsire muhtaç olmadığı 
kanaatine varmıştır. 
Encümen cuma günü umumi heyet 

müzak~resinden sonra toplanmak üze
re saat 17.30 da toplantıya nihayet ver
mi§tir. 

Karacaviran nahiyesinde 
Atatürk büstü a~lldı 

Sıvas, 9 (Hususi muhabirimizden te
lefonla) - Sıvasın Karacaviran nahi
yesinde dikilen Atatürk büstü bugün 
büyük bir kalabalığın ve hükümet er
kanının huzuriyle COfkun tezahürler i
çinde açıldı. 

Cocuk Esirgeme 
Kurumunun balosu 

Çocuk Esirgeme Kurumnun tertib 
ettiği kostümlü balonun bu sene her 
senekinden daha çok güzel olması i
çin bütün tertibat alınmıştır. Balo 
komitesi hazırlıklarını bitirmiştir. 

Balo komiteai bilet fiatlarını da 
şu suretle tertib etmi§tir. İki kadın 
bir erkek: 6 lira, bir kadın bir erkek: 
5 lira, yalnız bir erkek 3 liradır. 

Yazılı imtihanlar 
Lise ikinci devre ıınıflariyle ilk 

öğretmen okulları mesleki sınıfları
nın birinci yazılı imtihanları bu yıl 
ikinci kAnunun on dokuzu ile otuz 
biri arasında ve ikinci yazılı imti
hanları nisanın bep ile· on beşi ara
sında yapılacaktır. 

10. 12. 1937 

Alman gençlik teşkilatı 
. . 

re ısı 

B. Baldur Fon Şirah dün 
tayyare ile geldi 

Almanya gençlik terbiye dairesi ı 
şefi B. Baldur fon Şirah, dün saat 
14 de tayyare ile Ankaraya gelmiş ve 
hava meydanında Maarif Vekaleti 
Müsteşarı ve Hariciye İkinci Daire 
Reis vekili ile Almanya Büyük El
çisi fon Keller ve Büyük Elçilik er
kanı tarafından karşılanmıştır. 

•• 
Universitelilere 

' 

yapılacak 
yardımlar 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Universl· 
te rektörlüğü tarafından Üniversite 
talebesine yapılacak yardrmları.n esas· 
larını gösteren bir talimatname hazır· 
lanarak Maarif vekaletine gönderil· 
mıştır. Talimatnameye göre, yapı· 

lacak: yardımlar kampta iaşe, burs ver
me, fevkal§de vaziyetlerde bir defalık 
yardım, talebe yurdlarında barındırma, 
sanatoryom ve prevantoryomlarda te• 
davi, kitab vermedir. 

B. Baldur fon Şirah, muvasalatını 
müteakib, Çankayaya giderek defteri 
mahsusu imzalamıştır. 

B. Baldur fon Şirah, bilahare, Ma
arif Vekilini makamında ziyaret et
miş ve Maarif Vekili B. Arıkan mi
safirin bu ziyaretini iade etmiştir. 

B. fon Şirah, öğle yemeğini, alman 
büyük elçiliğinde şerefine verilen zi
yafette yemiş ve bu ziyafette Maarif 
Vekili B. Arıkan ile maarif erkıinı 
da hazır bulunmuştur. 

Ziyaretler 
B. Baldur fon Şirah öğleden son

ra Gazi Terbiye Enstitüsünü, Halk
evini ve stadyomu gezmittir. 

Baldur fon Şirah, Halkevini ziya
retinde kendisine evin faaliyeti etra
fında izahat verilmiş ve ayrılırken 
gördüğü intizamdan dolayı çok mem
nun olduğunu ve çok enteresan bul
duğu Halkevini hayati bir müessese 
telikki ettiğini söylemittir. 

JJfaarif Vekilinin ziyafeti 
Maarif vekili Saffet Arıkan dün ak

şam saat 20.30 da şehrimizde bulunan 
alman gençlik terbiye dairesi reisi 
Baldur fon Şirah ve maiyeti şere
fine Anadolu kulübünde bir aktam zi
yafeti vermiştir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun teşekkürü 
Bay Halid Çıngılhnm refikaları A

nakucak müessesesinde bakılmakta o
lan yavrulara 30 tane pazen entari he
diye etmiıJ.erdir. 

Kurum; bu hayır sevıen Bayanın he
diyelerini ftikranla kal'fılar, açık te
ıekkürlerini sunmağı bir borç bilir. 

Foto~rametri işleri 
Uun Ziraat 0akanlığmda Madrin 

mebusu B. Ali Rızanın da iştirakiyle 
fotoğrametri işleri üzerinde meşgul o
lan bir komisyon toplanmıştır. Komis
yonda orman koruma genel komutanı 
general Seyfeddin, Orman genel di
rektörü B. Fahreddin ve muavini B. 
Halil ile harta ve tapu kadastro genel 
direktörlüklerinden mümessiller bu
lunmuştur. Komisyon ormanlarımızın 
hartaları ve hududları etrafında çalış
mıştır. 

Ziraat V eka.letinde tayinler 
Bandırma merinos müfettişi B. Fah

ri merkez merinos şubesi direktörlü
ğüne, merkez merinos duşebi direktö
rü B. Nazun Ege zootekni mütehassıs
lığına, merkez idare şubesi direktörü 
mütehassıs müıavir Kfunil Konya baş 
veterinerliğine tayin edilmiştir. 

Bura verme f(>yle yapılacaktır: Uni· 
versiteden pek iyi dereoe ile amıf ge· 
çen talebe arasında her aene 25 kişiye 
150 şer liralık burslar verilecek, ayrıca 
ellerinde birer istihkak vesikası bu• 
lundurulacaktır. 

Üniversitede şeref 

sütunu dikilecek 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Üniversf· 

tede bir şeref aütunu dikilecek ve bu 
ıütuna memleketin ilim, fen, edebiyat 
sahasında hizmet etmit büyük ölülerin 
isimleri yazılacaktır. 

Trakya' da tapu 
tahrir heyetleri 

Trakyada Kırklareli ve Tekirdağ 
vilayetleri dahilinde çalışan tapu tah
rir heyetleri ayrıca bir müdürlükte 
Edirne de ihdas edilmek suretiyle 
üç müdilrJüğe çıkarılmıştır. Bu he• 
yetlerin Trakyada yapacakları işler, 
gelen göçmenlere derhal tevzi edile· 
bilecek olan hazine malr yerleri mey· 
dana çıkarmaktır. Şimdiye kadar 
Kırklareli tapu tahrir müdürlüğü 10 
muhtelif köyde 92.353 dekar ve Te· 
kirdağında çalıpn heyet de gene ay· 
nr tekilde 120.160 dekar hazine malı 
~~zi _!esbit e~iştir. Edirnedeki teş-
bulunan heyet de bu kısa müddet zar• , 
fında Uç köyde 4.105 dekar yeni ha· 
zine malı tesbit etmiıtir. 

Trakyadaki tapu tahrir heyetleri
nin bu suretle tesbit ettikleri hazine 
malı yerler 216.568 dekara yüksel
mektedir. Bu yerlerde yeni gelen 
göçmenlerin derhal müstahsil vaziye· 
te geçebilmeleri için lazımgelen ter
tibat alınmaktadır. Meralar da köy 
ihtiyaçlarına göre ayrıldıktan sonra 
geri kalan kısımları da gene köylüle· 
re dağıtılacaktır. 

Devlet Trakyada nüfusun çoğal
masına çok fazla ehemiyet verdiğin• 
den bir mıntakada arazinin kifayeti 
derecesinde göçmen yerleştirilebil

mek için tapu tahrir heyetleri gün
den güne kuvvetlendirilmektedir. 

Futbol Federasyonundan : 
Ankarada açılan hakemlik kurstan 

imtihanları 10-12-937 cuma günü sa
at 18 de T . S. K. Merkezinde yapıla
caktır. Kursu ikmal eden namzedlerin 
aaat 17 .30 da merkeze gelmeleri rica 
olunur. 
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Halkevi sporcularının 
yiirüyüşleri 

Halkevi Spor Komitesi Başkanlı
ğından: Önümüzdeki pazar günü 
Dikmende kar bulunmadığı ve cu• 
martesi günü de yağmur yağmadığı 
takdirde İncesu istikametinde İmra
hor köyüne kadar 5 kilometrelik bir 
yilrliyüş yapılacaktır. Yürüyüşe her
kes iştirak edebilir. Yürüyüşe gele• 
cekler öğle yemekleri ile beraber gel· 
melidirler. Kamutay çağrılan 

X Millt Müdafaa encümeni bugün 
heyeti umumiyeden sonra toplana
caktır. 

( _____ Po_L_I s_T E_J 
Otomobil kazası 

Atilla caddesinden otobüs durağı 
tarafına geçmek istiyen Mehmed oğ
lu Süleymana şoför Reşadın idare -
sindeki 1047 numaralı taksi çarpmış
tır. Sağ dizinden yaralanan Süleyman 
derhal Nlimune hastahanesine kaldı

rılmış ve tedavisine başlanmıştır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Eniştesi çalmış 

Başkır mahallesinde oturan Fir
devs kapıdan girince ortalığı dar
madağın bulmuş, şüphelenerek bazı 

kıymetli eşyalarını muhafaza eden 
sandığını açıp bakmış, bir de ne gör
siln bir çift inci küpe, bir altın zen
cir, bir de banka cüzdanının yok ol
duğunu görmüş. Derhal polise haber 
verip bunların eniştesi Abdullah ta
rafından çalındığını iddia etmiştir. 
suçlu hakkında bazı delail bulan po
lis Abdullahı Mliddeiumumiliğe tes
lim etmiştir. 

Sar1 tehlike! 
Şanghay'ın kapısını açmak için 

yüzbinlerin kurban edilmesi la~rm
geldi. Şimdi de taşının üzerınde 
taş, başının üzerinde baş Jcalmıya
cağa benziyen Nankin kapılar~nda 
beşer tarihinin en korkunç facıala
rından birisi geçmektedir. 

Çin'in başşehri, kuvvetli bir ja· 
pon çemberinin içindedir. Yapılar, 
birer birer yere yıkılarak, istikba
lin arkeologlarına yeni bir Pompei 
hazırlıyor; yer yer yükselen alev 
sütunlarının karşısında binlerce 
Neron, Harp çalmaktadır. 

Güneşin ilk doğduğu ülkelerde 
Çin'in güneşli bayrağı her gün bi
raz batıyor. Dökülen kanlardan 
rengini değiştiren Sarrnehir'e, bel
ki de, birkaç yıl "Kırmızı nehir' 
demek mecburiyetinde kalacağız. 

Acaba Kayzer ikinci Vilhelm, 
Felemcnk'teki şatosunda vaktiyle 
kendisinin bulduğu bir terkibi tek
rarlıyor mu: 

- Sarı tehlike/ 
Taliin ne acı bir tecellisidir ki 

bu korkunç facialar, kıyılarında ge
çen büyük denizfri Pasifik gibi 
sulhsever bir adı vardır. 

iş tarafı herhangi bir fıkranın 
tasvirine sığmryacak kadar korkunç 
olan bu maceranrn söz tarafı da, bir 
bakımdan, az feci değildir. 

H§l§, japon diplomatları şu na
karati tekrarlayıp duruyorlar: 

- ]aponyanrn Çinde hiç bir 
toprak ihtirası yoktur! Biz, Çinde
ki japon dü~manları ile çarpışıyo
ruz! 

Eğer bütün Çin, japon düşmanr 

ise ve her gün şiddetini artıran fa
cialar bu düşmanların sayısını dört 
yüz milyona pkarrrsa ne olacak? 

Suçlu güçlü olursa böyle konu
şur. Geçenlerde gördüğüm bir in
giliz karikatürünün lejandı ne gü
zeldi: 

Çinde ilerliyen bir japon neferi 
diyordu ki: 

- Vay alçak çinliler, vay! U -
tanmadan bir de kendilerini müda
faa ediyorlar/ - T. l. 

Lind1ıerg'in seyahati 

J. ayyaroci Lindberg'in sessiz aa
dasız ve çocufunu lngilterede hı· 
rakarak Amerikaya gidiıine ne 
buyurulur? Halbu ki aynı adam, 
ilk defa Okyanusu geçtikten aon· 
ra Amerikaya döndüğü zaman yer 
yerinden otnamııtı. 

Acaba meıhur tayyareci, kork· 
tuğu için mi böyle hareket etti ? 

Fakat doktor Aleksi Karel ile 
birlikte çalıfAJ'ak çelikten kalp 
yapan bir adamın bu kadar yufka 
yürekli olması yakıtık alır İnı ? 

[odos ! 

l stanbul gazeteleri, son lodos 
fırtmasmdan bahsediyorlar. Bu 
fırtınalar yüzünden geçenlerde 
bir fransız gemisi Gelibolu taraf
larında karaya oturmU§tU. Arada-

ki rekabet yüzünden olacak, evel
ki gün de bir alman vapuru kara· 
ya oturmuı. 

Bir gazete : "Lodosla mücade
le etmeliyiz!,, diyordu. Bahis bir
az fazla titirildiği için olacak, 
bunları okuyan bir ankaralı te· 
latlanmıı, dün otobüsde diyordu 
ki : 

- HamdoJaun, lodos ıu otobüs
lere dokunmuyor; dokunsanydı, 
timdi biz de sallanır, dururduk. 

Kadın ı·e sakal : 

Pariste timdiye kadar görül
memit bir botanma davası görül
müı: Kısaca anlatalım : 

Zenarin bir tüccar, bir hayır 
müesseaeıi tarafından verilen bir 
ıarite balosunda t~nııtığı genç 
ve güzel bir kızı aevmiı, onunla 
evlenmiş. On sekiz ay rahat ra· 
hat, tatlı tatlı yatamıılar. Fakat 
on sekizinci ayın sonunda kızca· 
ğızm taravetli yüzünde bir sakal 
çıkmaya baılamaz mı? Adamca
ğız doktor doktor dolafıp bunun 
önüne geçmeğe çalıımıf. Doktor
lar, 

- Bizim elimizden bir teY gel
mez, kaldı ki saka) gittikçe daha 
artacaktır. Onun için, daha iyisi, 
siz berberlere baıvurunaz f 

Demiıler. Bu çaresizlik karı•· 
ımda tüccar da berbere değil, 
mahkemeye başvurmut : 

- Karnnm aakalı çıkıyor; bo· 
§anmamıza müsaade ediniz 1 

Mahkeme, ıimdiye kadar misli 
görülmiyen bu vakayı etraflıca 

İnceledikten sonra, kadma okka
lıca bir nafaka verilmek fAJ'tile, 
bu botanmaya müsaade kararını 
vemıif. 

Zavallı genç kadm! Fakat er
keklerin kösesine göz yumuyo
ruz, çoğumuz sakalımızı da, bı

yığımızı da her sabah jilete tes
lim ediyoruz da neden bir kadı· 
nin aakallanmasına tehammül e
demiyoruz? 

Sakalı da, bıyığı da çıkmayan 
erkeğe "harem ağası,, denildiği
ne göre sakalı çıkan kadına dıı 
"selamlık ağası,. mı demeli? Ne 
dersiniz ? 

Bir ketumiyet kahramanı : 

Bir kadın, lstanbuı adliyesine 
gönderdiği bir ihbar mektubun-
da diyor ki : "Kocam sekiz sene 

eve) lzmirde bir adam öldürdü; 
bir çocuğun da gözünü çıkardı.,. 

Siz timdi bu haberi alınca : 

- Mübıırek kadın, sekiz sene· 
dir, akim nerede idi? Madem ki 
haber verecektin; vaktinde haber 
verseydin ya 1 Diyeceksiniz. Fa· 
kat ben öyle demiyorum; bir aır· 
rı, sekiz sene müddetle saklıya· 
bildiği, ağzmdan kaçırmadığı İ· 
çin bu kadma bir "ketumiyet kah
ramanı,> demek daha doğru o
lur J 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yardımları 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi, her sene olduğu gibi bu se· 
ne de ikinci k!nunun on beşinden i
tibaren yetim veya annesiz fakir ço· 
cuklar ile tahsilde bulunan ilk, orta 
talebelere sıcak yemek dağıtacaktır. 
Bu yıl yeniden 60 kadar kimsesiz fa• 
kir çocuk yemek ve giyim için kay• 
dolunmuştur. 

Hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava az bulutlu geç· 

miş, ısı gece 6, gündüz 13 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Dün yurdun bütün mıntakalarında 
hava kapalı geçmiştir. Dün yağı~larırı 
karemetreye bıraktıkları su mikdarla· 
rı Muğla, Kütahya, Afyon, Çorlu .,,e 
Dörtyolda 1 kilogram kadardır. 

Dün en düşük ısı sıfırın altında 
Kanıta 8, en yüksek ısı da sıfırın Us· 
tünde olmak üzere İzmir, Bodrunt• 
Antalya, Adana, ve Zonguldakta 19 
derecedir. 
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i DIŞ iCMAL J ....................................................... DÜNYA HABERLERİ 
' . Sanghay' da imtiyazh 

mıntaka ve Japonya 
h Japonyanm Çine kar§ı giriıtiği 

aJ-eki.t iki noktadan enteresandır: 

1 
1 - Evvela Nankin'e kal"§ı yapı

şan askeri harekat vardır. Japonlar, 

1 •nghay'ı aldıktan aonra Çin ordu • 
arını takib ederek Nankin önlerine 

ieldiler. Çin aakerlerinin bir inhi
~~ içinde bulunduğu bildiriliyor. 
ınaeııaleyh Nanking'in bugün, ya· 

l'IJ! sukutu beklenebilir. 

B. Delbosun Bükreşteki temasları Arabi o rla 

İki devletin görüşlerinde Yahudiler 
tam bir beraberlik var anlaşmışlar 

2 - Fakat ikinci ve belki de daha 
~ereaan olan hareket, Japonyanın 
it ghaydaki imtiyazlı mıntakalara 
liarıı girittiği politika taarruzudur. 
le e?'~ ıunu &Öyliyelim ki bu hare· 
h etinın Çin ile bir alakası yoktur. Bu, 
A 8.fla İngiltere olmak üzer~, garbi 

\'ru.pa devletlerinin ve Amerikanın 
trteııfaatlerine karıı yapılmıı bir ta • 
lrrıızdur. 

Bir Asya haritasına bakıldığı za • 
~il Şangbay'm Çin'deıı ayrı bir ıe-

olduğu nazara çarpmaz. Fakat 
h..kh ikatte Şanghaym üçte' ilcisi, en 
e ~İYetli olan kıamı, İngilterenin 
\'e Fr-a.naanın elindedir. imtiyazlı 
~laka adı verilen ve hakikatte 
&nsız ve İngiliz toprağı kadar fran-

&ız " • 'liz ha kaa e ıngı olan bu Şang y mınta-

Bükret, 9 (A.A.) - Havas Ajansı muhabirinden: 20 ilkka
nun seçimi arifesindeki siyasi mücadeleler, B. Delbos il~ B. Ta
taresku'nun enternasyonal meseleleri müzakere etmelerıne pek 
o kadar elveritli olmıyan bir hava ihdas etmiıtir. 

Milli köylü partisinin, bu fır
ka zimamdarlarının B. Delboa 
şerefine yapılacak kabul resim· 
!erinde ve tezahürlerde bulun
maktan istinkaf edeceklerini bil· 
diren tebliği üzerine nazik bir 

Saint Domingue'de 

8.000 
mevki.de kalan ve tabii Roman· ld 

Haytl·ı,· o··ıdu·· ru·· u·· yanın iç işlerine karıtmağa ken-
disinde salahiyet görmiyen fran
aız elçiliği iki kabul resmi tertib 
edecektir: 

Birincisi krrala ve hükUmet erka
nına, ikincisi de bütün partilerin 
mensub siyaset adamlarına tahsis e
dilmiştir. 

Görüşler araaında txım bir 
an~ma var 

Port • au - Prince, 9 (A.A.) -
Haiti Reisicumhuru, ilkteşrin başlan
gıcrndanberi en azı sekiz bin Haitili
nin maktul düşmüf olduğunu beyan 
etmiştir. Bu kitaller, bududdan u
zakta, Saint • Domingue arazisinde 
irtikap edilmiştir. Müşarünileyh, va
ziyeti vahimleştirmek istememekte 
olduğunu ve maktuller mikdarını ta
yin için çok zahmet çekilmiş bulun
duğunu ilive etmittir. 

Kudüs, g (A.A.) - Royter: Bir arab 
gazetesi, Filistinin istikbali hakkında 
arah ve yahudi reisleri arasında bir an
laşma yapıldığını haber vermektedir. 
Bu anlaşmaya göre bugünkü rejim hal· 
kın yüzde 65 i arab ve % 35 i yahu-

1 

di olmak üzere devam edecektir. Bir 
milli meclis kurulacak ve arab köylü
lerine kendilerini geçindirecek asga· 
ri toprak verilecektir. 

Sürgünde bulunan Kudüs müftüsü 
ile yahudi lideri Vejmann bu anlaşma
Y! kabul edenlerin arasında bulunmak
tadır. Fakat Kudüsteki arab ve yahudi 
mahfilleri böyle bir anlaşmadan haber
leri olmadığını aöylcmişlerdir. 

Amerika'da feci bir yangın 
Nevyork, 9 (A.A.) - Aralarından 

bir kadın ile dört çocuk bulunan do
kuz irişi Tenncsse'de Kuosville'de çı
kan bir yangında telef olmuşlardır. Su 
boruları doıunu§ olduğundan itfaiye 
efradı, yangının önüne süratle geçme
ğe muvaffak olamamıtlardır. 

ı, 1842 senesinde lngiltere ile 
Çin Arasında açılan afyon harbından 
lonra. lnıilterenin Çin'e zorla imza 
e!~irdiği muahede ile kurulmuttur. 
~ürgecilik tarihinin en yüz kızar· 
h cak aafhalarmdan biri de bu afyon 
•rbıdır. Bu tarihe kadar Çin'in Av

t\ıpa ile pek az teması vardı. Avru • 
ka ticaretine açık olan yalnız bir 

anton tehri vardı. lngiliz tüccarla • 
~lhı liindiatanda yetiıen afyonu Çin'e 
1 

al etmeğe bafladılar. Çin hükü
llleti bu zebirin halk üzerindeki fe • 
116 tesirlerini gördüğü için afyon ti· 
~aretini menetti. Fakat buna rağmen 

Bükreş, 9 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Gazetelerin 'yazdıklarına 
göre, B. Delbos'un Romanya zimam
darları ile olan ilk temasları, bütün 
meseleler üzerinde tam bir anlaşmayı 
ve tam bir fikir beraberliğini müşa
hede eylemeği mümkün kılmıf ve ilk 
görüpneler neticesinde fransız - ro
men dostluğunun kuvveti ve samimi
yeti tebarüz etmittir. 

Ku•al Karol'un nezdin'il.e 

Sarayda verilen öğle ziyafetinden 
sonra, kıral Karol, yanında BB. Ta
taresku ve Antonesku da olduğu hal
de, B. Delbos ile görü,müştilr. Bu ilk 
görüşmelerden çıkan intıba, çok elve
rişlidir. Londra mlizakerelerinin ne
ticeleri hakkında B. Delbos tarafın
dan verilen izahat, bu neticelerin Av
rupada sulhun tarainine yardım eder 
mahiyette bulunmaları sebebiyle, bü
yük bir memnuniyetle kartrlanmıştır. 

1 ngiltere Akdenizdeki 
kuvvet müvazenesini 

tekrar kurmağa çahşıyor 
Londra, 9 (A. 

A.) - Havas mu
habiri bildiriyor: 

.,. ıtÇak auretile ingiliz tüccarları Çin· 
de afyon satmakta devam ettiler. 
:fYon kaçakçılığı alıp yürüdüğün· 

en 1840 seneainde Çin kati tedbir 
•lnıaya karar verdi. Ve gİrİfÜği mü
~de~ed~ İngiliz tüccarlarına aid o -

fillerinin tebarüz: '\..,.. 

.. Y•rnu bin aandık kadar afyonu 
tnusadere ederek imha etti. Iıte bu 
h;:iae Çin ile lneiltere arasındaki 
:. 

0~ ınuharebeaine aebeb olmuıtur 
; Çın bu harb neticesinde mağlub 

0 ınuı, Hongkung adasını Jngiltere • 
B. Delbos da, Fransa gibi, Roman-

., -- - .,, . 
Taksim kabul etmes kollektif emni
yet prensipine bağlı olarak kaldığını 
bir kere daha mU,ahede eylemi•tl-·. 

reni an~malar yapılmıyacak 

ettirdiğine göre , 
sonldnun nihaye· 
tinde Mısıra hava 
müdafaa kıtaların
dan ilk grupun ha
reketine aebeb, İ
talyanların Libya
daki tahfidatları· 
uıu ı..u.ıcucı_i.1..UQ.01• 

dır. Libyada iki 
italyan kolorduıu· 
nun mevcud bu
lunmaar i n g i · 
1 1 z makamlarını, 

Akdenizde kuvvet 
muvazenesini ye

A 

•NTA~'(Aı. • :\P..~ 
"'" t&l~İ~" 

~JA.~«!.~if~~~i}~!'.~~~~ 2~ma_k 
ln ~ •ç.nıııtır. Bu sıralardadır ki Çin 
. g.rltere tebaasına Şanghay'da bir 
llntiyazlı ınıntaka vermittir. Sa· 
haaı pek dar olan bu mmtaka üze
!'inde nüfwu milyonlara baliğ olan 
~tiyazlı Şanghay tehri büyümüt
tlll'. Burası İngiliz tebaaaının hakim 
:ldu~u bir belediye mecliai tarafın • 
ta'n ıdare edilmektedir. Kendi zabı· 

niden tesis edebilecek bUtün tedbir-r--------------

B. Delbos, Romanyanın dalına da
ha kuvvetli görmek iste9iği küçük 
antantrn yanında, Fransa • Polonya 
ittifakı gibi, Romanya - Fransa itti
fakının sulhun garantileri sistemin
de esaslı unsurlardan birini teıkil 
eylemekte olduğunu da müşahede ey-
1,emiftir. Bu ahenkli faaliyet yolunda, • 
Fransa ve Romanya siyaıt mahiyette 
yeni anlaşmalar imzalam:ık lüzumum 
katiyen hissetmemekte'\'- Maamafi:1 

sı ,kendi memurları vardır. Ve Çin 
şahıtaaı bu mmtakaya giremez. 

1.•rtghay, uzak tarkta garb kapita
'~aanıın en sağlam kaleai halini 

il tnıttır. 
h imdi Japonyanın Çinde gİrİftİğİ 
,. •rh, Çin'e kartı olduğu kadar da 
150&rb· J 1 Avrupa devletlerine kartıdır. 
k ilPonya Çindeki hükümeti yıkarak 
~ endisine tabi bir bükümet kurmak r: iarb devletlerinin uzak ıarktaki 
8 enfaatlerini taafiye etmek iatiyor. 
t·~Un içindir ki Şanghay'm Çin'e 
./t 1 .?lan kıamını i§&'al ettikten aon • 
~ r.0 zünü imtiyazlı mrntakaya dik
Ş. Hır. Geçen hafta japon askerleri 
f dtıghay sokaklarında büyük bir ge
~ resıni yapmıtlardır. Doksan bet 
iç• Oden beri sarı renkte inaanlar 
~ bıenınu olan bu mıntakaya ja
lat · a~kerlerinin ginneıi, garb kapi
tıa 1Zlnınin japon aakeri kuvveti kar
bi •tada boyun eğmesi demektir. Gar
Jt..~"1-upa devletlerinden ve Ameri
de ban. Yardım uman çinliler üzerin -
~~ ~~ psikolojik tesiri izaha lü
dır gostenniyecek derecede atikar
t'a.f~ Japonya, bu hareketile, bir ta· 
~an B&rb devletlerine artık uzak 
'°llr~ll hakimiyetlerinin nihayete 
dırrı iuu anlatırken, bunlardan yar
\Arnid~~ Çinlilere de bu devletlerden 
tea)' erını keımelcrini ve Japonya'ya 

l ırn °lhlalannr söylemek iıtiyor. 
tı ·1· llıla. ın ı:ı: gazeteleri Şanghayda ya • 

lal' ~askeri geçidi manasız buluyor
trı~ . akikatte bu, Japonyanrn en 

nıdar- hareketidir. 
A. Ş. Esmer 

J>.,cn s 
eyfeddin'in cenazesi 

yola cıkarılıyor 
lst ... · 

Prens atıbuı, . 9 (Telefonla) - Yarın 
g(ind .Seyfeddinin cenazesi Mısıra 

erılrnek üzere yola çıkarılacaktır. 

s· -
. •vas Çiınento fabrikasının 
•nşaatı baharda başlıyacak 
Sı\ras g ( 

lefonl ) Hususi muhabirimizden te-
aı?.atn a . - Sıvasta yapılacak olan mu
Rlin iıı:ıunento fabrikasının inşaatı bu 
lip ha e olundu. İnşaata ilkbahar ge-

Yalar ·· llacakt ınusaade eder etmez bafla-
ır. 

B. Delbos'un Bükreşte bulunmasın
dan istifade edilerek iki memleket a
rasındaki münasebetler. ı.;11+1;.. ... 1 ve 
ekonomik a.ılaflllalar ile daha ziyade 
sıkrlaftırılacaktır. 

B. Delbos'un Belgrad ıeyahaıi 

Belgrad, 9 (A.A.) - B. Delboe, bu 
ayın 12 sinde saat 9 da buraya gelecek
tir. Kendisi fransız sefarethanesinde 
ikamet edecektir. 

B. Delbo., geldiği günü B. Stoyadi
noviç'i ziyaret edecek, sonra hükürnet 
naibi Prens Paul ve valide krraliçe ta
rafından kabul edilecek ve gece yugos· 
lav başvekili tarafından yapılacak ka
bul resminde bulunacaktır. 

Fransız meclisinde 

Gürültülü 
bir celse! 

Paris, 9 (A.A.) - Parlamentoda 
adliye bütçesinin müzakeresi esna
sında, sol taraf cumhuriyetçilerinden 
Berenger, müdhit bir gürültü içinde 
kürsüye gelerek ve komünistlerin is

ler üzerinde derin bir tetkik yapma
ğa mecbur etmittir. 

Kıbrıs' ta mua.ı:ranı bir hava 
ve deni~ üııü kurulacak 

Görmenler, İngilterenin Krbrıs'ta 
in,a ettiği mua.z.ıam deniz ve hava 
üssüne büyük ehemiyet vermektedir. 
Akdeniz Singapur'u olarak telakki 
edilmekte bulunan Kıbrıı'ın rolü, sü
vey9 kanalını ve Musul petrolunu 
Hayfaya getiren boruyu müdafaa et
mektir. Diğer taraftan Krbrıa, aynı 
zamanda deniz üssü olarak kısmen de 
Maltayı istihllf edecektir. 

Portekis' deki tedbirler 
Portekiz tarafından Madera'da ve 

Asor adalarında deniz ve hava üsle
ri tesis edilmesine de aynı derecede 
bir ehemiyet verilmektedir. Bu üsler, 
aralarında ingiliz mühendisleri ve 
Vickers - Armstrong kumpanyası mil 
messilleri de bulunan bir İngiliz as
keri heyetinin teknik itbirliği ile ku
rulmaktadır. Vickers - Armatrong'un 
bazı direktörleri, sanıldığına göre, 
bu işle alakadar olarak, dün B. Eden 
tarafından kabul edilmiftir. 

Diplomatik mahfiller, bu Mdise
leri şu tarzda tefsir etmektedir: Lon
dra, Roma ile müzakereye, impara
torluğun hayati milnakalelerini mü
dafaa hususunda katt kararını he'sab 
harici tutmamak. şartiyle, girişmek 
arzusundadır. 

I tal yan kuvvetleri 
kumandanlığı 

Roma, 9 (A.A.) - Korgeneral Ca
vallero şarki Afrika İtalyan kuvvetle
ri kumandanlığına tayin olunmuştur. 

tihfafları arasında C. S. A. R. auy- --------------
kasdı teıkilatına telmih ederek harb yeti Uzerine adliye nazırının dikkati-

ni celbetmittir. kahramanlarna katil ve haydud mua -
melesi yapılmasını takbih etmiıtir. Adliye nazırı Anriol kUraüye gele-

rek evveli komünist mebusa cevab Berenger general Dusseigneur'den 
de bahsetmek istediğinden, komünist, vermif ve bu muamelenin baaitletti

rilmesi için icabeden tedbirlerin alınComavin "o bir alçaktır,, diye bağır -
dıi7ını söylemiştir . 

mıştır. .. 

Bunun üzerine patırdı büyilmüt ve Mef kuflar 
meclis reisi müdahaleye mecbur ol- Paris, 9 (A.A.) - İstintak hAkimi 
muştur. C. S. A. R. suykasd; teıkilltile al!ka-

:Berenger, sağ cenahın ve merkezin dar olmak üzere muvakkaten mevkuf 
sürekli alkııları arasında kürsüden tutulan general Senyör Henri Dölo
inmiştir. nel, tayyareci çavUf Şeron ve diğer 

Komünist Nicod, fquıa.z tebalığına ilç arabm mevkuflu&unu bir ay uzat-
geçmek istiyen bazı kimselerin vazi- m1ftır. 

Mareıal Voroıilof 

Mlnsk'te bir 
se~lm nutku verdi 
Moskova, 9 (A.A.) - - Tasa -

Minsk'de 120 bin k i f i n i n İf 
tirak ettiği bir mitingde seçicileri ö
nünde nutuk söyliyen müdafaa halk 
komiseri maretal Voroşilof, namzet
liğini koyduklarından dolayı halka 
teşekkUr etmiş, yeni kanunu esasinin 
bütün yüksekliklerini tebarüz ettir~ 
miş, Sovyetler Birliğindeki hayat i
le diğer memleketlerdeki hayat ara
sında bir mukayese yaparak Sovyet
ler Birliğinde vatandqların malik 
oldukları bütün hakları kaydetmiş, 
Şef Stalin'in idaresi altında bütün sa 
halarda elde edilen muvaffakıyetler
de partinin büyük rolünü izah eyle
miş, bozguncuların imha edilmiş bu
lunduğunu bildirmiş ve nihayet tam 
ve modern bir surette techiz edilmiş 
olan kızılordu ile alakadar olarak de
miştir ki: 

"- Kızılordumuzu her daim ha
zır ve büyük vatanımızı ve sosyalist 
zaferlerimizi müdafaaya muktedir 
bulundurmak mecburiyetindeyiz. A
mele ve köylü kızılordumuz, bütün 
millet gibi, vatanımızın müdafaası i
çin kalkmağa hazırdır.,, 

Küçük Dış Haberler 

XBerlin - Amerikanın Berlin bü
yük elçisi istifa etmiştir. 

X Bükreş - B. Titülesko milli köy
lü partisi listesinde, fakat müstakil o
larak mebusluğa narnzedliğini koya
caktır. 

XNevyork - Amerikanın Londra 
büyük elçiliğine B. Ruzvelt'in samimi 
mÜ§avirlerinden B. Jozef Kenncdinin 
tayin olunacağı haber verilmektedir. 

X Londra - Belçika kıralı bilinmi
yen bir istikamete doğru Londradan 
aynlmıştır. 

X Kahire - Kırat Faruk, on betin- ( 
ci tib kongresini açmıştır. 

Yugoılavya Başbakanı 8. 
Stoyadinoviç 

B. Stoyadinoviç'in 
Roma seyahati 

Resmi tebliğ 
neşredildi 

Roma, 9 (A.A.) - Aşağıdaki resmi 
tebliğ neşredilmittir: 

"Yugoslavya başvekil ve Hariciye 
na.zırı B. Milan Stoyadinoviç'in Ro
mada Duçe ve İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciano ile yaptığı görüşmeler es
nasında, iki devleti alakalandıran hu
susi ve umumi meselelerin tetkiki, 1-
talya ve Yugoslavya münasebetlerinin 
nasxl 25 mart tarihli Belgrad anlaşma
ları ile tam ahenk halinde inkişaf et
mekte olduğunu sarih surette tebarüz 
ettirmiştir. lki komşu ve dost devletin 
siyasi faaliyetlerinin, bu anlaşmalarda 
teyid edilmi' bulunan ve birçok müş.
terek menfaatlerin mevcudiyeti ilzerı
ne dayanmış olan dostane ve itimadlı İ§ 
birliği ~mine tam surette tetabuk et
tiği ve Belgrad anlaşmalarının şimdi
ye kadar nasıl fili iyi neticeler vermi., 
bulunduğu da müşahede olunmuştur. 

Bunun neticesi olarak, bu it birliğinin 
italyan • yug01ılav müfterek menfaati
ne ve ıulh ve nizamın taralni hesabına 
her sahada daima daha samimt ve daha 
sıkı bir hle getirilmesi kati niyeti te
yid edilmiıtlr.,, 

&qlıca ~ mesele tetkik edildi 
İtalyan - Yugoslavya mUzakereleri 

esnasında, bugünkü Avrupa siya.eti 
bakımından bqlıca Uç mesele tedkik 
olunmuıtur: 

1 - Avrupann henüz sağlam olmr. 
yan istikrarı ve siyasi kuruluıu, 

2 - Yugoslavyanın şimdiye kadar 
kendini korumasını bildiği gizli kar. 
gaşalık cereyanları, 

3 - Tuna muvazenesi ve Balkan -
lar • 

Diğer taraftan İtalya ile Yugos· 
lavya arasındaki hususi münasebat 
tedkik edilmiıtir. İtlmadsızlık yeri -
ne anlaşma kaim olacaktır. Ekonomik 
münasebetlere gelince, Stoyadinoviç 
Milanoda italyan sanayü ile doğru
dan doğruya temasa gelmek fırsatını 
bulmuştur. Her halde milştcrek bir 
yol bulunacaktır, 

r ugosl.avya ve komünizm 
aleyhıan pakı 

Salahiyettar mahfillerde tasrih o -
lunduğuna göre Musolini - Stoyadi. 
noviç konuşmalarında Yugoslavyanın 
antikomünist pakta iltihakı görüşül -
mek ~yle dursun bahis mevzuu bile 
edilmemiştir. 

Asılsız bir haber 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Dışarda 

bir şebeke tarafından sahte damga pu
lu basılarak sürüldüğü hakkında bu
gün bir sabah gazetesinde çıkan habe
ri vali muavini ve defterdar tekzib et
mektedirler. 

-3-
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İTORKIYE BASINI i ........ ........................................... ..... 
Fransa ile anlaşmak 

imkônlar1 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, 

fransız dı~ bakanının Ankaraya ge • 
leceği hakkındaki haberleri memnu· 
niyetle kartılayarak iki memleket a· 
rasmda samimi ve dürüst bir dost
luğun temellerini kurmak imkanla • 
rını ara§tırıyor. Türk milleti, asırlar-

süren bir uykudan aon~a frawız 
dili ve fransız kültürile gözlerini aç• 
mııtır. Fransız dili birçok türkler 
için ikinci bir ana dili ve Fransa dai· 
ma gidilen ve örnek alman yer ol
mu~tur. İtte kendimize bu kadar ya• 
kın tuttuğumuz Fransadan bugün 
gördüiümüz muamele bizi mütees • 
air ediyor ve inkisara düıürüyor. o. 
rada zeki ve mantıklı Franaanm ya
nında ikinci bir Fransa görüyoruz. 
Bu, samimiyetsizdir, dolambaçlı yol· 
lardan ve entrikalardan hoılanır. 
Birinci Fransa ile konuıtuğumuz za· 
man anlatıyoruz. Fakat bu anla§ma 
tatbik safbaama konulunca. ikinci 
Franaanm nikablı yüzü kartımıza 

çıkıyor ı 

"Bu Franaa zahiri tekillere güya 
riayet eder gibi görünerek el altm • 
dan ortalığı karı§tırtyOl'. Türkiye ile 
Franaanm mü§terek vazifesi, Halay
da emniyet ve ahenk kurmak ve bu· 
rada küçücük bir İsviçre yaratmak 
olduğu halde Fransa müstemleke 
memurları bunun taınamile ter5İno 
Yollar tutuyorlar. Halayda bütün 
unsurlar araamda kardeıçe çalıtmak 
için güzel istidadlar vardır. Fransa• 
nm vazifesi bu istidadları korumak 
ve inkitaf ettirmek olduğu halde 
Fransa memurları akaine olarak 
bunlan baltalıyorlar ve unsurları 
birbirine katıyorlar. 

Cenevrede hazırlanan güzel eseri 
çirkin suykudlarclan kurtarmak la· 
zandır. Bmıun için her feyden eYVel 
Franaaya bütün hakikati bildinneli· 
yiz. Hatay anlaıması mucibince üze
rimize aldığımız. mÜ§terek vazife· 
ler bunu icabettirdiği gibi türk • 
hanaız doatluğunu bir taraflı olarak 
korwnak vazifesi de bize kalnuftır.,. 

SURiYE iLE MÜNASEBET
LERiMiZDE EMNiYET 

ESASI 

KURUN'da Asan Ua, Fransa ile 
Türkiye araaındaki Swiye dostluk 
ve iyi komıuluk muahedeainin feah 
edilmeai dolayısiyle bu komtu ülke 
ile miin·~lerimizi yeni battan 
tanzim edecek bir ankpn•de her 
f4'Yclen önce cenub hududlarımızm 
emniyeti me .. leai mevzubahs ola
caimı hatırlatıyor. Hakikaten bü· 
tün hududlan emniyet içinde olan 

Türkiye Suriye arazisini bizden •· 
yıran ;enub hududlarmda daimi 

ıuyka&dlara manız kalmıftır. Suriye 
topraklan açlk hududlarımızdan 
içeri girerek cenub vilayetlerimizin 
emniyetini bozan, geni§ bir kaçakçı· 
lık hareketini idame eden §ebekele
re yataklık ebnektedir. Vaziyet bu 

tekilde devam ettikçe iki memleket 
arasında doatluk ve iyi k<>m§uluk· 
tan bahaetmeye tabii imkan yoktur. 
Bu itibarla türk • auriye münasebet• 
lerini tanzim edecek yeni bir anlat
mada cenub hududlarımızın emni· 
yetini kati surette temin edecek hü· 
kümlerin bulunması laznndır. 

Sivasta havalar 
Sıvaa, 9 (Hususi muhabirimizden te· 

lefonla) - Sıvasın kazalarında Koy
luhisar civarına çok fazla kar yağmak 
tadır. Buna mukabil Sıvasta havalar 
baharı andıracak kadar güzel ve ılık 
gitmektedir. 

Lansbury Prag'da 
Prag, 9 (A.A.) - İngiliz işçi lide

ri Lansbury bu akşam Prağa gelmiştir'. 
Birkaç gün burada kalacaktır. 

Başbakanımız B. Celal Bayar'ın lıtanbulda Üniverıiteyi zİyaTet 
ettiğini ve burada tetkiklerde bulunduğunu dün telgraf haberi 
olarak vermiıtik. l•tanbul muhabirimiz; dün bu humıta ı;:azete-

mize yukardaki re•mi göndermiftir. Bu reıimde B. C-lal 
Bayar'ı üniverıite gençliği arcumdcı görüyorıunuz. 

\ 
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INGİLİZ ZABİTİ Saat: 1 Ankara derin 
uyku içinde ! 

ANKAI?A . 
OGLE NEŞRİYATI: 18.30 :Muht!~ 

pille neşriyatı - 12.50 Plak: T ürk Ill~~ı~ 
si ve halk r;arkılan - 13.15-13.30 oahıh 
harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Plak net~ 

riyatı - 19.05 İngilizce derı;: Azime~. 
-:- 19 Türk musikisi ve halk ııarkıları (.r>U~c 
nıye ve arkada5lan) - 19.30 Saat ay~rı '\'C 
arapça neşriyat - l 9.45 Türk musikısı rıl 
halk ıarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşla.,,, 
- 20.15 Konferans: Parazitoloğ Nevzatzı. 
20:30Saksofon ~olo: Nihat Es engin - r· 
AJaıa haberlerı - 21.15 Stiıdyo ı;alon °ı. 
keıtrası: l· Puccini : Madame Buterfl1;~, : 
.Manuel: Danae l'Albaicin No: ı. 3- Bel!..':.ı 
Norma. 4- Manuel Fete - 21.55-22 '/&T""" 
program ve 1ıtiklil m&r§L 

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

Düşman, bu muharebede üç bin ölü ve 
yarah vermisti; biz de 2.000 şehid 

ve yarah vermiştik 
Cenubta ise bir kazak livası Ra

diıevoya kadar yaklatıp bir göste
rit yapmıt, sonra §arka sapmı§, ni
hayet gerileyen kuvvetlerin ricat yo
lunu temin edebilmitti. 

Öğle üzeri bu dört rus kuvveti de 
tam bir ricat halinde idiler. Bunlar, 
o gece Bresiianiça yakınlarında ko
nakladılar. 

Aıağı yukarı, kuvvetlerinin üçte 
biri ate, altında bulunan ve dörtte 
biri de harbe iıtirak eden düpnan 
bu muharebede 3000 den fazla ölü 
ve yaralı Vl:l"lllİ§ti. En fazla zayiatı 
verenler üç piyade alayı idi. Topçu 
ile kazakların zayiatı bunlara nia
betle daha hafifti. 

Ben, ıahsen o gün dii§man suvari
•i diye bir fey görmedim. Bizim te· 
bidlerimiz ve barb saffı dııında ka
lanlarunızın yekunu 2000 ki§iyi bu-
1 uyordu. Muharebenin sonunda ga
nimet olarak on yedi tane Üç atlı 

mühimmat arabası, bir bozulmuı 
top, bir çok tüfek, içinde üç yüz ta
ne de çadll" olmak Üzere bir alayın 
bütün ağırlığı elimize geçmifti. Bu 
malzeme, taarruzun. başlangıcmda 
o alayın konaklamıf olduğu yerde 
bulunmU§tU. 

Vadinin yakınındaki eski mevzi
lerimize vardığımız zaman, saat bir 
olmuttu. Derenin içinde bazıları 
korkunç bir şekil almış otuz kadar 
ölü yatıyordu. Karııki sahile ileri ka
rakolları göndererek bu vaziyette, bu 
manzara kartısında iki saat kadar 
bekledik; fa.kat dÜ§lna.Ddan hiç bir 
emare görünmüyordu. 

Bu aırada yiyecekten ziyade su 
ihtiyacı kendini hi11ettirmeye baıla
mıtlı. Matralarımız bo§almıttı ve ci
varda da au bulunmuyordu. Yüzba
ıı, öteki bölükleri tanzim etmeğe 
gitmitti. Jack yanıma geldi ve bana 
İngilizce dedi ki : 

- Arkadq, bana bak, beaİm ne
ferler susuzluktan kırılıyorlar. He
rif • yüzbqıyı kaıdediyordu • bura· 
da defil. Mehmed de hiç olmazsa 
bir mil uzak.ta. Şu halde kumanda 
bizim elimizde bulunuyor demektir; 
ne derain, su arattırmak için bir ted
bir alalım ını ? 

Bunun üzerine - her zamanki yap
tıjumz gibi • Bakkal çavuıla akıl da· 
nıtbk. O da bizim teklifimizi muva
flk buldu. Onun sırp muharebesinde 
kazandığı bir çok meziyetlerinden 
batka. bir hüneri de askerlere su 
bulmak hususundaki becerikliliği i· 
di. Onun için otlukları iskandil et• 
mek için yanma üç nefer alarak git· 
ti. 

Çavuı, kısa bir müddet sonra geri 
gelmiı ve nefis bir pmar bulduğu 
müjdesini ıetirmiıti. Bunun üzerine 
bir su manıası te§kil olwımut ve bi
raz gerideki yol kenarında bulunan 
mülazınu evvelce haber salınmıttı. 

Aman yarebbi, bu mayii bulduğu
muz için ne kadar sevinmittik bilse
niz 1 dünyanın en güzel ve pahah şa· 
rabı bile bu su kadar tatlı olamazdı. 

2± 

Suyun verdiği rahatlık da geçtik
ten aonra neferlerin yorgunluğu 

kendisini, adam akıllı, göatermeğe 
batladı. 

Şurası hayrete pyandır ki bu as -
kerler, yedi gün aüren cebri bir yü
rüyütten sonra, ancak altı aaat din
lenerek barba girmitler ve on aekiz 
aaat içinde bir iki pekaimetten bat
ka bir tey de ağızlarına koymamı§· 
lardı. Birçoklarının ayağı titmiıti; 
fena halde topallıyorlardı. Yorgun • 
luk, sıcak ve açlık insanı öldürecek 
dereceyi bulmuttu. Biz mülizimler 
ve küçük zabitler, neferleri kendi
lerine getirebilmek için ellerimiz. 
den geleni yapıyorduk. Şimdi bu
lunduğumuz yere kadar yaptığımız 
yürüyüf biraz gülünç olmuıtu. Yol
da ölülerinden batka hiç bir nua 
rastlamamıtlık. Bunlardan da, ar
tık, hiç bir zarar gelemezdi. Öyle 
iken neden Plevneye gidip orada 
güzel bir yemek yememiıtik 7 Hem 
de bir gece önce bir erzak kolunun o
raya geldiği de haber ahnmııtı. 

Saat üçte aağ taraftan gelen bir 
tabura yerimizi hll"akarak sevindik. 
Bize Plevneye gitmemiz ve o güne 
kadar beraberimizde bulmıdurdu
ğumuz nakliye vasıtalarını dağıt
mamız emri verildi. Bununla bera • 
her, efradın fazla yorgunluğu yü. 
zünden bu emir ,ertesi sabaha ka
dar yerine getirilemedi. 

Bi:ı: geri gitmeğe hazırlanırken ö
lülerin ıömülmeye baflandığıru gör· 
düm. Yerimize gelen tabura, ıı
cak yüzünden biraz daha zaruri bir 
hal alan bir iı, ölülerin gömülnıe6i 
vazifeai verilmitti. Ölülerin bir kıs
mının yüzünde itikir bir huzur ve 
sükWı vardı. Fakat çoiunda çehre • 
ler karma karıtık bir bale gelmifti. 
Bir takun ceaedleri gülleler param
parça etmitti. Bir takım ceaecllerin 
~ olcbaiu 'Y8SİFetler iimeftınde 

tesir yapıyordu. Meaeli., bir taneai 
döğüıe hazırlanmıı bir boksör ıibi 
yumruğunu aıkıp kaldmnıf, o vazi· 
yelle ölmüttü. Bir tanesi de parma· 
ğını ağzma alıp emerken can ver • 
mitti. Bu feci manzaraları, bundan 
aonra girittiğimiz harblarda ziya
desile görmüıtük. 

Birkaç saat süren bir çarpıtmanın 
ne çetin neticeler verdiğini dütünü· 
yordum. Jack da benimle •YDI duy
guda idi. Fa.kat yoklama yapıp da 
sabahki yoklamada gür aeslerile ba· 
na cevab veren birkaç kahraman ne
ferimin adını kütükten silmeğe mec· 
bur kalınca vaziyeti daha yakından 
anlamııtım. İkinci muharebeden 
sonra içimde bu duygudan da eser 
kalmamıştı. 

Hatmmda kaldığma göre 180 
mevcudlu bölüğümüzden yedi kiti 

ıehid düımüı, on kiti de harb ede • 
mez hale gelmiıti. Bundan baf ka 
on, on bet tane kadar da hafif ya • • 

ralı, bereli vardı. 
(Sonu var) 

B Utün 1lu uyuyanlar, gülmek 
eğlenmek, neşelenmek geç 

vakitlere kadar oturmak isterleree 
biribirine miaafirlikten başka ne
reye gidebilirler ?,, 

125 bin nüfuslu banehrin eğlen
ce yerlerini, gezilecek, oturulacak 
taraflarını, f(>yle bir düşününüz 

Bir Halkeviıniz, 
İki ıinema. 
Bir bar, 
107 kahve, gazino 
Ve bir kaç mC'Vllimlik bahçe ... 
Gece saat bir, Ankara en derin 

uykusundadır : Bugünkü saatlik 
gezmemize Yenitehirden başlıyo
ruz. Kocatepeden Sıhhiye vekale
tine kadar olan uzun caddenin üze
rinde ışığı yanan ev sayısı dörttür. 
Taksilerin durduğu aokakta iki a
raba var. Şöförlerin ikiıi de uyu
yor. 
Arkadaıım, ayni ıuali tekrarla

dı : 
"- Bütün bu uyuyanlar, gülmek, 

eğlenmek, netelenmek, geç vakitle
re kadar oturmak iaterlerse biribi
rine misafirlikten batka nereye gi
debilirler ?,. 

En hareketli ve hayat hacmi nia
beten kurulmuf ve gelişmif olan 
bol nüfuslu şehrimiz lstanbulu ha
tırladık. İstanbulda gecenin bu sa
atinde eğlence yerlerinin tekasüf 
ettiği ana cad,delerde bir hareket 
vardır. Eğlence yerlerinin tekasüf 
ettiği caddeler .... Demek ki Anka
rada, ankaralr eğlenmek istemi
yor değildir. Eğlenmiye imkan 
bulamamaktadır. 

fa4.a...J... .. 1 11.-. A "lr•••--• t.- ~ 
kımdan bir mukayesesini yaparak 
ilerliyoruz. Sıhhiye Vekiletinden 
Uluı meydanına giden aıfalt yo
lun üzerinde bizim ayak seslerimi
zin akiılerinden b a t k a bir 
şey yok... A n k a r a bilhaasa 
bu m e v s i m d e ; Ankaralının 

güzel asfalt c a d d e; aydın
lık ve yıldızlı gök yüzüne bakıp 
günün bütün sıcaklığına rağmen 

serin havayı ciğerlerine doldurarak 
gezmek ve yürümek imkinınr bu· 
lamadığı bu kıf mevsiminde hare
ketsiz oluyor. Ankaralı bu mevsim
de üzeri kapalı ve sıcak eğlence 
yerleri aramaktadır. 

Şehirde gezenler ve eğlenenler 

de bu iizeri kapalı ve sıcak yerlerin 
alabileceği kadardır. Ondan ötesi 
de, belki mecburi olarak, evinde o
turuyor. 
"- İıtanbulda kaç tiyatro var

dır? 

"- Altr 1 
,. - Bu tiyatrolara btr senede 

kaç İstanbullu gider ? 
"- Son üç senenin vasatisine gö-

Bütün bu uyuyanlar, gülmek; eğlenmeli 

neş'elenmek, .geç vakitlere kadar oturmak 

isterlerse hep aynı şekilde birbirine misafir-

liğe gitmekten başka nereye gidebilirler? 

.Başşeh irde tiyatro 
hasreti vard ı r! 

re 428.541.. .. 
Hatırımıza hemen, İstanbul Şe

hir Tiyatrosu artistlerinin, Yeni 
Sinema binasında Strindberg'in 
"Baba,, sınr temsil ederlerken olan 
hadise geliyor : Ankaralılar içeri 
girebilmek için kapıları kımııtlar
dı ve zabıta, temsilin verilmesini 
geri bırakmlftı. Ulus o zaman bu 
vakanın, bir kültür Mdi~i olarak 
anketini yapınıı, netice ıu olmuş
tu : 
"- Başşehirde bir tiyatro hasre

ti vardır !., 
Ve İstanbul Şehir Tiyatrosunun 

bütün artistleri, Ankarada az bir 
himaye ile müstakil bir aahnenin 
yapyacağını söylemiılerdi. 

İstanbulda bir senede 428.541 ki
şi tiyatroya gitmektedirler. Fakat 
Ankarada devlet tiyatroeu yapılın
caya kadar aahne hasreti devam e-
decektir. -
"- İstanbulda kaç sinema vardır? 
"- 34. 
"- Kaç kişi ainemaya gider ? 
"~ Gene üç senenin vasatisine 

göre 3.416.650 

ı ıtanbul ile ADkaranın nfifuı 
nisbetlerini, bire altı olarak 

kabul edebiliriz. Ankarada, İltan-
... - · • • ! ~- _.;1 ___ - _..:_.._,_ -

labilmesi için, daimi olarak 9u ra
kamların bulunmMı llzımdır ı 

1 tiyatro, 
6 sinema. 
Ankarada tiyatro yoktur ve yal

nız iki sinema vardır. Bir çok gün
ler ve ekseriyetle tatil günleri, hal
kın sinemaya .girebilmek için ka
pıda nasıl beklediklerini, zaman za
man beklemi• olduğumuz için, he
pimiz biliriz. 

Bir de İıtanbulda, diğer eğlence 
yerleri ismini alan bazı vakit geçi
rilecek yerler vardır. Buralara da 
bir sene içinde 287.786 kifi gitmit
tir. Vakıa bu rakamlar, batka mem
leketlere, bilhasaa eğlence yerleri 
bol ve hayatın daimt bir akıt ve ha
reketten ibaret olduğu yerlerde 
hiç te Uzerinde durulmaya değer 
mikdarlar değildir : İatanbulda ço
cuklar ve ya,ları sinema, tiyatro 
ve uireye gitmiye mUsaid olmıyan
Jar çıkarıldıktan 90nra, eğlence 

yerlerine gidecek olanların sayısı 
dört yüz bini geçmez : Sinema, ti
yatro ve konserlere gidit yekQnu 

dört milyonun içinde olduğuna gö
re, bir senede bir vatandat ancak 
on defa tiyatroya, sinemaya ve kon
sere gitmit demektir. 

Ayni hayat devri içinde, bir fil. 
min ayni sinemada altı ay oynandı
ğı yerler varken, bir vatand~ın 
koca bir ıenede ancak on defa si
nema veya tiyatroya gitmesini na
sıl kili görebiliriz ? 

S essiz ve tenha yollardan Ulus 
meydanına doğru çıkıyoruz. 

Ankarada gece hayatını en iyi bi
len, sabaha kadar açık olan İstan
bul Pasta salonudur. Arkadatmı : 
"- Bir oraya uğrayalım 1., dedi. 

İstanbul Pa.tahancainde 9 kiti 
var. Dördü Macar. Yiiksek lftle 
bir inıaat münakaaaıının milnaka
ta•ını yaptığını, Macarcadan biraz 
anlayan arkadaşım söyledi. Bir kö
şede mektub yazan 'Y•tlıca bir zat 
ki halinden yaban~:ı olduğu anlatı· 
lıyor. Diğer.üçü gazete ok\}yup ara 
ııra saatlerine bakıyorlar. 

Garsona bu saatten sonra müfle· 
ri gelip gelmedjğini sorduk : "
Bardan çıkanlar gelir.,. dedi. Ve 
il&ve etti : 
''- Ben on bet senelik gano

num. lstanbulda da epey bulundum. 

kre •ge.len ~fte~-~ı:u'rau. 
Ankarada gece celenler az, günün 
erken saatinde gelenler çoktur. An· 
kara erken yatıp, erken kalkı
yor .... ,. 

Kahvelerin saat on birde kapan
maaının, ,halkın bir an evvel evi
ne kapanmMmda lmil olup olma
dığını sorduk : 
"-Hayır 1 Dedi. ÇllnkU kahve

ler, ıaat on birde kapanmazsa zaten 
halk oturmuyor ki... Çok zaman sa
at on buçuğa doğru kahvelerde 
mü9teri kalmaz.,. 

Ve eski ganon, halkın eğlence 
psikolojisini, uzun boylu tetkik et
mit bir ruhiyatçı gibi hldiseyi izah 
etti : 
"- Halk kahvede otursun da ne 

yapsın ? ... Tavla, satranç, domino .. 
Daha batka ? Bilardo olan bir iki 
gazinoda gençler toplanıyor. Rad
yosu olan kah.veler bile sayılı ... Bu
rada daima kalabalık olan kahveler 
eınaf kahveleridir. Onlar da iş için 
toplatıyorlar.,. 

Ankarada 107 kahve vardır ve 

lSTANBUL: 
OGL~ l'l t;~.ıu YATI: 12.30 Plakla t~ 

musikisi - 12.50 Havadiıı - 13.05-14 l'~ 
la tıirk muıikiai. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 17. 1nkılib dcıt' 

leri: Univeraiteden naklen Receb Pekel'~ 
rafından - 18.30 Plakla danı musikisi 
19 Oaınan Pehlivan ve arkada5ları tar~.!: 
dan halk ıarkıları - 19.30 Radyofonik~.:;. 
(Uyuyan kadın) - 19.55 Borsa haberler~..ıı 
20 Necmi ve arkadaıılan ta.rafından tuı: 
muai.kiıi ve halk ljarkılan - 20.30 Hava~ 
poru - 20.33 Omer Rıza tarafından ara..,.
aöylev - 20.45 Bayan Muzatfer ve arıadll' 
lan tarafından tıir.k mw;ikiııı ve halk ~! 
lan (u.at ayarı) - 21.15 julya taralJll""", 
Pil orkestra retakatiyle. - 21.45 Orketıt': 

, 1- Arditi: ll .Bacio valse. 2- Moukovvsl$ 
danaea Espagnolea. 3· Massenet: Air ı. 
BaUet. 4- Morena: Waa dle l>onau er:ı:aebl 
5- Saruate: Roman.ıa Andaluza. 6- M~" 
~: Svvanee Rivcr - 22.15 AJanı> babel'~ 
rı - 22.30 l'likla sololar, opera ve opc:ı ... 
parçalan - 22.50-23 ::ion naberl er ve eıtc" 
&unun programı. 

AVRUPA: 
Ok'.iı:t<.A ve U.l"'ERETLER: 14.10 F~ 

furt, Layp.ıatı - 19.35 Bukreli - 20.45 Sttl" 
.zburg - "l Aolonya, Mııano - 21 .l'anı;. 

O.ı:<KE::i'l'..t<A KU.N::iEJ:<LERi VE ~ı:;fi• 
FONlK KONSERLER: ı:.: Alman ıs"'ğ 
yonlan - 16.45 London - Rcgional - 19.1 
tierJın, M ünih - 20 V arliova - 2u.45 Stoi' 
holın - "1 Roma - 21.lo Ha.mburıı. 

ODA MUSlKlSi: 16.45 Praıı- ıs ;:;ıutl' 
cart - 19.30 Stokholm - 20.lU Kolonya"" 
22.30 Stuttıart - 23 Droitvıcil. 

SOLO KONSERLER!: 11.40 Varııova"' 
15.25 Hamburg - 16 Miiııih - 18.20 B~· 
sel, Li.yp.zıg - 19.15 Hamburg - 21.15 ~O' 
nigaberg - 22.35 Kopenha&'. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.a.): ~ 

Brealav, Königıberg - 8.30 Brealav - ı.ı 
Hamburg, Layp.ziıı - 19.10 Kolonya, LifY 
.zig. 
riAFİF M0Z1K: 6.30 Berlin, Hambutl 

- 8.30 .Fran.kfurt, Münih - 9.30 BerliD""' 
10.45 Hamburg - 12 Kolonya - 14.15 Brt• 
lin, Münib - 16 Frankfurt ve diier aıaıı' 
iııtasyonları - 17.15 Münib - 18 Berlin ~ 
19.10 Frankfurt - 19.15 Stuttgart - 19.J" 
Viyana - 20 Hamburg - 20.40 Liyp.zil""' 
21 Berlin - 22.30 Berlin - 22.40 Köııil" 
bere - 23 Stuttgart. 

HALK MUS1K1St: 11.30 Stu\tgart ; 
19.50 Brealav - 23 Budapeıte (Sipıı nıiiP' 
ii) - 24 Stuttgart, Frankfurt. 

DANS M0Z1Gt: 22.30 Frankfurt - ıJ 
Roma - 23-23.30 Katoviç, Krakovi. P~ 
nan, Vilna - 23.25.0.30 London - RegiOJ!r 
=.D.15:..1.l)roitvich - 2'-2 Lülr.......hnr.,_...... 

beher kahveye 490 kiti düşüyor. B' 
kahve aayısı ve müşteri sayısı ar9 .. 
aında bir niabet yapılırsa. şu kah\fe" 
terin bile hareketli ve canlı bir ha .. 
yat yaratmak için kafi geleceğine 
hükmetmek lazım. Fakat hakikat 
hiç te öyle değil... Bütün kahvetet 
ayni dekordadır. Hepsinde gürül
tü ve tavla sesi... Ayni meslek "' 
yaş sahihlerinin toplandığı yerler" 
de biraz daha eğlenilmesi ve hart' 
ket olması bu ahenkten olsa gerek-

Saat ikiye yaklaşıyor. Ankaranıtl 
gecelerini neden bu kadar sakin -1e 

sessiz geçirdiğini biraz daha öğren· 
mit olarak dönüyoruz. 

Acaba şu güzel ve modern şeb• 
rin, daha gece yarısı gelmeden haf 
)ayan uzun ve ağır uykusunun se
bebi nedir? Bunu, ankaralılar' 
soracağız. Fakat evvela, ankaralı 
"- Peki 1 Fakat bana gidip eğte· 
necek bir yer gösteriniz .. ,. Dediği 
zaman ona vereceğimiz cevabı h•' 
zırlamış olarak .... 

olduklan anlatılan kimselerden mürekkep bir kü
me, ayakta, bekletip durmaktadır. Iıte, doktor 
Hikmet, bu kümeye yaklatlı : 

- Pardon, Dr. Foiuardı görmek için ... 
Kümenin içinden biri cevab verdi : BİR SÜRGÜN 

tehirde, bu içinden çıkılmaz, künhüne vanlmaz 
kantrk cemiyet mak.anizmaamm çarkları arasm• 
da, bir küçük tane halinde aürüklenip gitmekten 
bafka ne yapabilirdi? ltte biraz evvel bir maksa• 
da göre hareket etmek iatemit, tahsi iradeainin bir 
tec:riibeaini yapmaia kalkıımııtı. Ne mülhit; fa· 
k-at, ne nafile bir ceht ! Deminki sahne batırma 
ıelince, ıalıkla karıılanmıt bir aktör gibi her bir 
aaçmm dibinden bir bir aoiuk ter tanesinin sızdı· 
irnı hissediyordu ve ba.fmı aai taraCa çevirip bak• 
madan o mafmum ha.tahane binalarının, yürüdü
iü bulvar boyunca kendisini t&kib ettiğini seziyor• 
du. Adımlarmı aıklattırdı. Oh; nihayet, itte bir 
gar... Bir tren düdüğü ötüyor. Bu tren nereye ha• 
reket ediyor, acaba ? Doktor Hikmetin canı, bir• 
denbire, buna atlayıp hiç bilmediği, iaimlerini bi· 
le hiç ifitmediji bir takım uzak uzak diyarlara 
doiru kaçmak arzu.unu duydu. Bu arzu, bundan 
dört ay evvel, bir yaz gecesi, Kordonboyunda. bir
den bire kalbini kavramı§ olan o eski arzu dere· 
ceainde dayanılmaz bir §eydi. Cara girdi. Fakat, 
bereket verain ki, tren hareket etmitti. Durdu; u
zun uzadıya, derinden derine gann havasını tenef• 

- Tam odasının kapm önündeyiz. Fa.kat, bek
lemek beyhude sanırım. Çünkü nerede ise ameli· 
yathaneye çıkacak. 

Doktor Hikmet, tekrar saatine baktı. Dokuza 
bir dakika kalmıth : 

- Kendisini, bir lahza ayak üatünde olaun gör
mek kabil değil midir ? 

- Bu bir muayene içinse tabii kabil değil. Tam 
dokuzda ameliyata hatlar. 

- Hayır, kendisiyle batka bir itim vardı. 
Hasta, Dr. Foiuardla batka bir iti olan bu ada-

ma hürmetle dolu bir al&ka.yla baktı 
- Sizi tahsen tanır mı ? 
- Evet ... 
- Öyle ise hiç durmaym, hemen yanına gll'lD. 

Birinci kapıya vurmak lazım gelmez; çünkü hem 
antichambre, hem de vestibule hizmetini gören bot 
bir odanın kapısıdll". 

Doktor Hikmet, bu sözden ceaaret alarak o ka
pıya doğru ilerledi. Lakin, tam elini tokmağa u
zattığı eanada kapmm bir IEanadı kendiliğinden 
açılıverdi ve Dr. Foiaaardm ta kendisi, fakat beyaz 
gömlekli, gözleri daha miyop bir Dr. FoiN&rd, iri
li ufaklı, kadınlı erkekli bir talebe grupunun Ö

nünde uzun ve iğik endammı gösterdi. Arkasında· 
kilerle, baıını çevirmeksizin, içeride batlamıı ol
duğu bir mükalemeye mühmel bir mmltı halinde 
devam ediyordu. Yüz yüze geldiği doktor Hik
metle kapısmm önünde bekli yenlere b&fını hafif· 
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çe iğerek toptan bir selam verdi ve aiB" aiır iler• 
ledi. O kadar vekarlı ve itici bir hali vardı ve o 
kadar bir bakar köre benziyordu ki, kapıamm eti
ğinde kim bilir ne kadar zamanclU' kendiaini bek· 
liyenler önüne geçip, nihayet, hacetlerini aöyleme· 
ie kalkıtacaklan yerde, ıeri geri çekiliyorlar ve 
ona saygu-la yol veriyorlardı. Doktor Hikmet, yal
nız, profesör hazretleriyle bir kaç aclmı yüriimek 
ceaaretini ıöaterdi : 

- Monaieur le Docteur ... 
- Eh bien, mon ami ? 
- Voıu m'aviez .... 
- Ah, oui; c'eat bien, c'eat bien ... 
Tıpkı yanındakilerle olduiu gibi baımı çevınp 

bir saniye olsun doktor Hikmetin yÜzÜDe bakmı

yordu. Baksa tanıyacak mıydı ? O da belli deiil
di. Muttaul orta yerinden ke.ilen b u hitaplar ve 
hiç bir mana ifade etmeyen bu acayip cevablarla 
koridorun köteaine kadar geldiler. Doktor Hik· 
met, kendisini - çok defa rüyalarda olduğu gibi -
donla gömlekle aokaia uiramıt ve bütün bir bal· 
km önünde rezil ribva olmut bir a•are vaziyetin· 
de hissediyordu. Her §eyden vaz ıeçip bu gülünç 
vaziyetten mümkün mertebe tabii bir tekilde kur
tulmak iatiyordu ı 

YAKUB KADRi 
- Peut-ltre; et_..voua tris pria en ce moment? .... 

Doi.-je voua attendre a la ? cli;ye kekeledi. Profe-
.ör : 

- C'eat ça; c'e.t ça ... dedi. 
Onu beklemek mi ? Allah gaatermeein 1 Dok

tor Hikmet, merdivenleri ikiter Üçer atlıyarak bir 
çılgm ıibi dıtarıya fırladı. Onüne rutaelenleri ite 
kaka bir hamlede aoluiu aokakta aldı. Oh; bu bi
nanm dıtında bava ne kadar aaf, ha;r&t ne açık, 
ne kolaydı. insanlar ne cana yakmdı. Pariein bu 
biç ıönnediii M>kaJdan ona çocuklufunun ıeçtiti 
mahalleler kadar munis geliyordu. Pml pml pı
rıldayan ıılak kaldınmlarm üzerinde bir mekteb 
ka.ç.kmı aza.deliğiyle yiirümeğe baıladı. Boulevard 
de l'Hopital, aai taraftaki hutahanelerin birbiri 
ardınca uzanan bo:ıı: duvarlarından, onu, Galerie 
de Laf ayette' in makinalı merdivenleri üıtünde 
gibi • aan.ki kencliliiinclen - Quai'lere doiru alıp 
kaçırıyordu. 

Gerçi tu dakikada, doktor Hikmetin ne Quai'le
re çıkmak, ne St. Michel bulvarmda her ıiin ufl"a· 
dığı kahveye ıitmek, ne de odaama dönmek gibi 
muanen bir ıayea vardı. Gay..i:ıı:lik, makaa.cl.ız
hk ona hayatın en rahat, en akıllıca preneiplerin
den biri ma1ıİ7.etinde görünüyordu. Hele IMa koca 

füa etti. Burada da, dünyanın bütün garlarında ol• 
duju ıi.bi muayyen bir kelime ile tarifi güç, lakin 
duyu}Ufu u.rih bir aefer ve azimet kokusu vardı. 
Hele cam kubbenin altında lüzumundan fazla bü• 
yiiyen, toplanıp dağılan aealer; küçük el arabala• 
rmm gidip gelifleri; tümendifer memurlarının te
lqlı telqlı yiİrÜYÜfleri, ikide bir durup düdük ça• 
htları, bayrak aa.llayıtlan, insana bir tehrin çabuk 
yelmeaakla.taıı hayatı içinde, daima taze bir hare
ketin, görülmemit,, ititilmemiı §eylerin vahimeai.ıd 

(Sonu var) 
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Medeniyette sağhk 
Medeniyetin ahlaka hizmet edip 

etınediği, bilirsiniz ki, J.-J. Rouue 
~·~un meıhur müsabaka tezinden 
f' l'l - belki daha çok önceden de • 
ilozofları çok meıgul etmiı bir me

lelecf ir. Bunun gibi medeniyetin 
l&ilığa hizmet edip etmediği bir 
Z&Jnandan beri, hekimleri meıgul 
ediyor. 

lçtiınai bakımdan, yahud tabiri 
tercih ederseniz, toptan düıün ~ün
Ce ııeJeniyetin, ..:-='he dof..rusu, me
:~İYetin kökü olan ilmin sağlığa 
•zınetini düıünmeğe bile lüzum 

t?ktUr. İlim geride iken insanların 
h ınlerceaini birden götüren salgm 
b~stalddar, iyi edilmek değil, biri-
ırlerinden ayırd bile edilemezler

di H · · b" d d "d" 
8: epıının ır en a ı taun ı ı. 

ır Yere taun girince oradan kaç
~ktan baıka bir teY düıünülemez
~· llinı ilerledikçe taun denilen te
~lll, hepsi bulaıık fakat türlü türlü 
.. ••talık olduğu anlatıldı ve bir ço:llnun iyi edilmek vasıtalarından 
1 •ıka Önü alınmak çareleri bile bu
• '-'du, sözün kısası ilim dünyada 
lllsanlarm aayısmı pek çok artırdı 
"'e İnsanın vasati ömrünü eski za
lbarılardakine nisbetle pek çok u
zattı. 

F •kat, insanlar ayrı ayn diifü-
~Ülünce, medeniyet her insanın sağ. 
•iına hizmet eder mi ? insanların 

toptan vasati ömrü artınıı olmakla 
~raber, medeniyette her inanın 
01'1\rü de artar mı ? 
~Eski, pek eaki atalarnnız her 

k~rıkü gıdalarını avcılıkla, yahud 
bıraz daha yenileri çiftçilikle temin 
ederlerken bizim ıimdiki medeni
'et içinde halimizden daha sağlam 
olıırlanıııı. Bizden daha ziyade ya
farlanıııı. Şimdi de köylülerin, yani 
daha az medeniyet içinde, yahud 
tabiate daha yakm y&§ayanlarm 
daha &'Ürbüz olduklarını, daha u
ZllJı zaman yatadıklarmı rivayet 
ederler. 

Bunlar ancak rivayettir. Eski a
;•larnnıznı hepai bizden daha aaiL:° olsalardı dünya o vakit te ka

h.Irk olurdu. Şimdi köylüler te-

~ • --,_ L • l w I L 

Eski maarif nazırlarından B. Said 
Gelenbevioğlu'nun dün, İatanbuldaı 
\'eplköydeki evinde vefat ettiğini te
'8sürle haber aldık. 

B. Said mülkiye mektebinin en eski 
~ezunlarından (l.884) idi. Yıllarca ü
ıı~~erısitemizde profesörlük et.mit, 
~llkaek ticaret mektebi müdürlüğünde 
lllunmuıtur. 

h l>eğerli ilim adamlarından olan mer
llnı nıemleketimize binlerce talebe 

~tiıtirmiş bir muallimdi. Ailesine ve 
tbeLerine baş sağılan dileriz. 

* Qı liülciimetimk bu seç.kin ilim adamı-
li ızın ölümüyle alakadar olmuı ve 
it a,.,elcilimi.ıin emriyle cenazesinin 
~dırılınaaı için yardımda bulunul-

ltur. 

hirlilerden daha sağlam olaalardı 
köylerin her biri bir ıehir olmak la
znn gelirdi. Onların daha sağlam 
görünmeleri köylerde ancak ~k 
kuvvetlilerin yaıayabilmesindendır. 
Oralarda tabiatle mücadele daha 
gÜçtür. Az kuvvetli olanlar m~~
delede mağlup olurlar. Onun 1Ç1n 
köyler ne kadar büyüaeler gene 
köy kalırlar, halk bir tehir teıkil 
edecek kadar çoğalamaz. 

Halbuki daha ilerlemİ.f bir mede
niyet içinde, tehirlerde ya§&yanlar 
için tabiatle mücadele daha kolay
dır. Şimdiki medeniyetin ülkü.Ü, 
bunu eski medeniyetlerden ayırd 
ettiren haasa tabiati yenmek, daima 
tabiatin üatüne çıkmaktır. Bunun 
en bariz delili timdiki medeniyetin 
tabiatte mevcud olmayan kuvvetler, 
tabiatte mevcud olmayan ciaimler 
icad etmit olmasıdır. Bu ülkünün bul
duiu •uıtalar aayeainde medeniyet 
tabiate kart• insanların aailıimı da 
korur. 

V akra, ıimdiki h.lde, medeniye
tin, refahm bazı vaaıtalan inaanla
rm tabiate kartı mukavemetini a
zaltır, bazı haatalıldara daha ziya
de istidat verir : Mesela kııın evle
rimizde yaktıfmuz &Obalar, kalori
ferler bizim boğaz ve &'Öğüs hasta
lıklarma daha çabuk tutulmamıza 
aebeb olur. Evinde .hiç aoba, man
gal kullanmıyan adam soğuğa kar
tı daha mukavemetli olur. 

Fakat bunlar medeniyetin •ilı
ğnnızı azalttığını göatermez. Bu 
eksiklik muvakkattir. Medeniyet 
ilerledikçe bu eksikliği de tamemlrya
caktrr. Her taraftan kapalı, pence
resiz bir odanm içerisinde her türlü 
ıartlariyle, temiz bir daf havası te
min eden ilim elbette o eksikliği de 
tamamlıyacaktır. 

Bazılarmm dedikleri gibi, mede
niyet insanlara gevteklik veriyor, 
aağlıklarmı azaltıyor diye sanmak 
yanlııtır. Medeniyet aailık balo
mmdan da imanların kıymetini 

yiikaeltir. 
G. A. 

"---..hı: .... oaoo 4'.ı ... ı.L. 

pul cezası 
Birleşik Amerika hüldimetleri cum

hur reisi Ruzvelt, dünyanın en çok 
mektub alan adamlarından biridir. 

Bunun bir hakikat oldufu, V8fing
tıon posta idaresinin cumhur reisine a
yırdığı posta idaresindeki faaliyetin 
geni9liğinden de anla911maktadır. Pos
ta idareıinin netrettiği rapora göre, 
Ruzveltin, ıeçen yıl içinde kendisine 
gönderilen pulsuz ve eksik mektu.blar
dan dolayı 9600 dolar poata cezaaı ö
demit oldutu anlatılmaktadır. 

Ruzvelte, ~ndisine g<>nderilen bu 
gibi mektubların kabul edilmemesi 
teklif edilmit ise de, o, bu tavsiyeyi 
red etmit ve büdceıinde buna mahsus 
bir faaıl ayırtmıttır. 

Dünyada neler oluyor 

Tayyare nakliyatı~ın 

inkiıafı 
Parisin yeni ve milkemmel hava is

tasyonu bugünlerde tamamlannuı o -
lan meşhur Burje tayyare istasyonu
na aid istatistikler çok dikkate değer 
mahiyettedir. . . 

1919 da bu istasyona 'elip gıden 
tayyarelerin mikdarı 502 dir. 

1936 da bu mikdar 16,626 ya çık
mıştır •. 

1919 da uçan seyyahlar 691 dir. 
1936 da 102.065 dir. 1919 da taşını
lan eıya mikdarı 8 ton olmasına mu -
kabil 1936 da 2141 tona çıkmıgtır. 
1919 da tayyarelerin tB§ldığı mekt~b
lar 73 kilo iken 1936 da 470.252 kılo
dur. Fakat 1937 senesinde bu mikdar
lar da aaılmıştır. Yalnız temmuz ayın
da 227 4 tayyare gelmif ve kalkmıı, 
18268 yolcu ve 62.865 kilo mektub 

( Mark Twain so•yete•i tarafından dünyanın pek sayılı ıahsi
yetlerine v.nlen maJalYolartlan bir tanerinin Biiyiilr Önderi
miz Atatürlıe tle takdim e'1ildiiini )'GRftlf, bu madalyanın laer 
iki tara/tan alınmlf re.imlerini bcumıf ve bu mefhur Amerikan 
muharriri hakkında malıimat vermeği vaJetmittik. ~ıdaki 
satırlar, onun hayatından balYetlecelıtir : ] 

taşınmıştır. . 
Bu istasyona inen tayyare~enn . en 

büyükleri ingiliz hava yollan ~ırke.tın~ 
aiddir ve 35 kişiliktir. En silr.atlilen 
ise saatte 330 kilometre yapan ıtalyan 
tayyareleridir . 

Amerika ve Rusyadan sonra ıebe
kesinin geni§liği itibarile d~yad~ ~
çüncülüğü alan Air France tırk~tının 
iki veya üç motörlü 16 tayyareaı ve 7 
transatlantik tayyaresi vardır. Bu tay
yarelerde 38 pilot ve 29 rady~cu. çal~f
maktadır. Bu pilotlardan 32 aı bır mıl
yon kilometreden fazla meaa~e katet
miş hava kahramanlandı~. Tarıfeler de 
çok ucuzdur. Meseli Parısten Londra
ya bilet ücreti 22 liradır. 

Otomobil sOr'at rekoru 

Bundan yetmit. ıeksen sene kadar 
önce Amerikanın Mi11isipi nehrinde 
Hannibal'e kadar itliyen bir istimbo
tu gözünüzün önüne getiriniz. Bu
nun üzerinde beyu ve renkli tayfa
larla birlikte iskeleye yanattıkça ba
lat atan çımacı yamakları bulunuyor. 

Sam Clemens'in çocukluğunda he
men her gün gördüğü ve her gün bi
raz daha fazla ilgilendiği manazara 
bu idi. Bu sebebledeir ki bu çatana
lardan biriaine kapdan olmak onun 
yüreğinde her ıün tiddetlenen bir 
arzu olmuttur. 

Clemens (Mark Twain) 1835 sene
sinde Miaaouri'nin küçük bir köyü o
lan Florida'da doğmuftur. Babası es
ki bir Virginia ailesinden gelen ve 
civarındaki insanların hepsinden da
ha fazla tahsil gömıüı olan bir adam
dı. Annesi de, zamanına göre okumut. 
yazmış, akıllı ve iyi kalbli bir kadın
dı. 

Clemens daha pek küçük yafta iken 
ailesi Hannibal'e göç etmi.f, çocuk o
rada bir mektebe verilmiş, fakat ken
disi mektebe pek muntazam devam 
etmemi§, daha çok vaktini nehrin kı-

b" yılarında geçirmiıti. Kendi anlattı-
Son günlerde dünya gene ır sürat ğına göre daha on befine bMmadan 

sıtmasına tutulmuf gibidir. Havada, dokuz defa bolulmak tehlikesi atlat
denizde karada rekorlar, Çin Jehirle-
ri gibi' biribiri ardından dütüyor. mı::uel Clemem ol\ iki yqına gel
Geçen gün İngiliz Eyston vatandatı diği zaman, babası ölmilf, ve çocuk, 
Kampbell'in rekorunu, saatte 501 hayatını kuanmak için çalıpıak zo
kilometre 180 yapmak suretiyle kır- runda Jralmııtır. Kendisine Jralu, o 
dığı haberini okumuf6unuzdur. Eys- zaman, bemen nehirde itleyen gemi
ton'un 4765 b~ir kuvvetinde sekiz lerden birisinde bir it bulacak, orada 
tekerlekli ve 7366 kilo ağırlığında çah,acaktı. Fakat annesi bu arzuya 
hususi tipte bir araba ile kırdığı bu fiddetle muhalefet gaaterdiği için 
rekoru da a,acak bir hız elde etmek Clemena de bir matbaaya girm~f. mU
için muhtelif memleketlerde çalıtma- rettiblik etmeğe baflamqtır. Uç se
lara §imdiden baflanımıtır. ne burada çahftıktan sonra usta bir 
Şuruını açıklayalnn ki b~ rekor, milrettib olmut ve biru da dUnyayı 

ancak Amerikada kurumut hır gölün görmek arzuslyle Nnyork'a, Ptlac!el
u-mini ür.f!rinde huaust aurette tansim ftr• "ı • g%.Jcrel. orcutald gazct•l~rd• 
edilen düz bir uhada yapıl- it ahn!ftır. 
maktadır. E19ton'un inp ettiği oto • Anlatırlar : Daha Hannibal'de iken 
mobilin her hangi bir yolda - hatta gUndelilderinden biriktirdiği on do
asfalt veya beton da olsa - bir rekor ları, pek hafı sıkıldığı zaman Jrullan
kırma te§Cbbüaüne girmesine imkin mak U.ere caketinin utanna dikmif, 
yoktur. Bu itibarla bu otomobil sade- fakat her yerde kolayca bayatını ka
ce bir göateriı aletidir. İnıilb Eyston zandıfı için memleketine d&ıdUIU 
timdi memleketine dönmilfttlr. Fakat zaman, on dolar gene dikili bulundu
gelecek ilkbaharda tekrar Amerikaya ğu yerde kalınıttır. 
giderek bu defaki rekorunu aynı oto- Bundan sonra artık eski rtlyaamı 
mobille 560 kilometre sürat elde ede - gerçekleıtinneğe biç bir engel Jral
rek kıracap ümidini izhar etmiıtir. madığı için St. Louia ile New Orle
• Diğer taraftan alman1ar çok daha iDi araırndaki nehir ıularını, akıntı
u kuvvetli, fakat huıuat tekilde imal lan " istimbot kaptanlığı etmesini 
edilen bir otomobille alelade yol üze· bat vurdufu yqlı bir kaptandan öf
rinde geçenlerde 406 kilometrelik bir renmit. burada da muvaffakiyet ıös
ailrat elde etmiılerdir. Bu pditle sene- tererek bq sene müddetle bu lfde 
lerdenberi incfliz fabrikalarmm elle- çalıpmıtır. 

sonra, buraya bat muharrir olmuıtur. 
Bu yazıların altında müstear bir 

ad olarak Mark Twain imzası bulu
nuyordu. Bu kelimeler de Mi11iıipi
de itliyen gemilere klivuzluk eden 
adamların ıuyun derinliğini göster
mek üzere bağırırken kullandıkları 

iki kelimeden baıka bir ter değildir. 
Bundan sonra kendisini gazetecili

ğe veren Clemens, San Fransisko'ya, 
daha sonra Havaü'ye gitmittir. Geri 
döndüğü zaman buralarda gördükle
rini miza.hl bir biklyesinde anlatmıf, 
bunda o kadar muvaffak olmuttur ki 
bunu Nevyorlrta ta tekrarlamııtır. 

Orada btltUn dünyayı dolaflD&ğa 
çıkan bir turist kafilesine katılmif, 
bir çok yerlerde seyahat ettikten .on
ra bu yolculuk intibalarını "Dı,arıya 
giden masumlar" ismini verdiği bir 
kitabında tasvir etmi,tir. 

Samuel Clemens, bu seyahatrnda 
Türkiyeye de uğramıf, İstanbul ha
mamlarmı ve Boğaziçi kayıklarını 

anlatan yudar yazmı9tır. 
Clemens'e aııl §Öhret ve servet bu 

kitab yüzünden gelmi9tir. Çünkü bu 
kitab, o zamana kadar yazılmıt seya
hat kitablarından büsbUtUn farklı bu
lunuyor, muharrir, seyyablarm bü
yük bir ciddiyetle aeyrettikleri bir 
çok terlerle muvaffakiyetli bir us
l<tp kullanarak efleniyordu. 

Clemena, bu aeyabatta tanııdığı bir 
kadının kız kardefiyle evlenmiş ve 
Nevyorkta Bufalloda yerleterek ora
da çıkan Ekspres guetesinin haf mu
harriri ve yarı aahılbi olmuttur. Fa
kat bir kitab muelllfi olarak kazan
dığı rafbet ve allka yUsUnden, bir 
müddet sonra gazetecllili bırakarak 
dofrudan doğruya ldtab yumağa 
bqlamııtır. Bu mabadJa Xonnekti
Jrutdald Hartford'a çekilen muharrir, 
burada hayatmın geri kalan günleri
ni hep kitab yazmafa haaretmittir. 

Clemena'ln yazlık wi N9910rka 
yakın bir yer ole Blmlntda. )'Ur o
duı iH her tarafı ,eren bir tepe üze
rinde camdan, Ml•laipl nehrinde iş
liyen latlmbotJarm kaptan kamarası 
ıeklinde yapıhnıftr. 

1835 de dolan Samuel Clemens, 
1910 senesinde yetmft bet yafmda öl
mllftllr. 

Kendisi "'DlfU'JY& cfden masum
lar,, dan sonra "İtin kaba tarafı" is
minde bir kitab, daha sonra Charles 
Dudley Warner lle birlikte yazdığı 
"'Yaldulı çal" ı DCfretmlf ve bunla
rı da ıu nerleri takih etmiıtir : 

Testereci Tom. Dıprıda bir seya
hat, Prens ve Pauper, Mi•iaipi ilze
rinde bayat, Huckleberry Finn. 

rinde tuttuklan sürat rekorunu bir Yirmi altı Yatma geldiii aman 
gün ahnalın muhtemeldir. Bundan gllm6f 1Dadenciliği etmek llzere Ne
bqka amerikalılar da Eyston'un tesis vada'ya gf taıif, orada çahttığı yere 

Ş hi E d tütün 1 ettili yeni rekoru kırmaya hazırlan- yakın kaba saba üzeri keçelerle örtü-
e "r telelon rehberleri ge e Satıı Gri maktadır. ıu bir kulübe kurarak yaşamağa baş-

fo l>:r.l'. idereai tarafından yeni tele- Ege mıntalraamda son günlerde tU- Fakat nuad l&hada kaldıkça ve lamıftır. Burada umduğu serveti eli-

Amerika, İngiltere ve blltUn dün
ya, Mark Twain adıyle f8hret bulan 
Samuel Clemens'i nefe, zarafet ve ze
ki edebiyatının bir şahikası telakki 
ederek sever. Onun adına kurulmut 
olan sosyete de hazırladığı altın ma
dalyaları bu ıebeble beteriyetin yü
zünü güldürdüğüne kanaat ettiği bü
yük §Bhsiyetlere armağan etmekte

~ ~berleri bastırılmaktadır. Yeni tün piyuuı tekrar hararetli bir safha· kullamlan nakil vuıtaıan Uzerinde ne geçirenıemif, fakat Vil"ginia feh
l'tıı~elerin isimlerini de ihtiva eden ya girmittir. Şimdiye kadar yapılan bir tetir ypmadıkça bu aert rekorla - rinde çıkan bir gazeteye makaleler 
~ rehberler bu ayın aonunda tama- satıflar yek<tnu 26.500.000 kiloya baliğ nnm neye yaradıfmı anl•mak güç - yazmağa batlamış, bu yazılar ziyade-

Bir şehir yıkılıyor 
Şemseddin Saminin Fra~ızca: 

Türkçe lugat kitabmda taııdıa keh· 
mesinin k&J"fısmda fU izahı bula
caksınız : Ulak, gayri munta~ 
ve pia hane ve meaken. Bu izaha gö
re taudis'yi tavan aruı veya bod
rum katı manaama da, ,.hirlerimi
zin etrafını kaplayan kulübeler m&• 

nasma da alabiliriz. Paris belediye
ai taudis'lerle mücadel•ye karar 
•ermiıtir; taudis'lerle mücadele 
için 7.000.000.000 frank harcana
cak •e iti batarma.k huauaunda hü
lnimet, meclis ve belediye elbirliği 
edecektir. 

Paria belediye meclisi bi.smdan, 
mebua Bay Louis Sellier : "taudia. 
yıkılmazaa &'eliıir.,, diyor. Bu müla
haza pek yerindedir : Pariate, 1906 
da, aıbate zararlı olduiu anlatılan 
altı tane tudis adaaı vardı; aon kay. 
dm yapıldıiı 1919 aeneainde bunla
rın on yedi adayı buldufu ve nüfu. 
sunun da 200.000 ki.tiye yaklaftıiı 
anlqılmtftır; yani iki yÜz bin Pa
riali aıbatlerinden her rün biraz bİ! 
ff!Y daha kaybederek bu taudiı'
lerde barmmaia çallflD&ktadrr. iki 
yüz bin kiti büyÜcek bir tehir balkı 
demektir. 

Yukanda bahaettiiimiz yedi milyar 
frangın ne 111retle aarfedileceğine 

gelince : Bunun bir buçuk milyan 
istimlake, yarını milyarı aıhhi teai .. 
lere ve bet milyar iki yüz bia fran
gı da yeni inıaata ıarfedilecektir. 

"Ufak, gayri muntazam ve p~s 
hane •• meaken,, ter hakkında bır 
anket yapmıı olan Fransız gazete
ci ıöyle diyor : "İnaan altı gün bir 
teY yemeden, bir hafta MI içmeden 
ve ancak iki dakika havasız Y&f&• 
yabilir. Paris taudiı'lerinde verem• 
den ileri l'elm• ölüm niabeti Parla 
ıehri ummni ölüm mikdarmın bir 
mislidir. 

Şimdi en modem !ehirlerimizdea 
ba~hyarak fatanbulu, Bursayı, iz. 
miri Sivaaı, Samsunu dütününüz. 
Benhn aklıma hep, Erzarumda İç 
kalenin yanındaki giinef yüzü gör
miyen tek katlı, delik-pencereli taı 
kulübelerde raatladıirm kadid ba
caklı çocuklar aeliyor. o mahalleler
de dolatırken, tesadüfen yammcla • 
bulunan hekime aormuttum ı 

- Bunlar 7qar mı 7 
- Allah bilir 1 
BiHeki taudia'ler:le zarafet he

Mbına mücadeleye henüz mali ta.. 
katimiz olmıyabilir, fakat onlarla 
aavqı, ne neviden olursa olıun - aibat 
nanuna - bütün diğer mücadelelerin 
önüne geçirmeliyiz. - N. B. 

Hukuk 11mini Yayma 
Kurumunun 

Bu yıl için tertib ettiği •eri kon
feranaların birincisini 11-12-1937 

cumartesi günü saat on befte 

Ankara Halkevinde 

İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Profesör Cemil Bilsel 

verecektir 

Mevzu: Muahedelerin 
yolsuz tasdiki 

Konferanslara davetiyesis her
kes girebilir. 

tev.ıi edilmit olacaktır. o!muttur. tür. siyle beğenildifi için, bir mUddet 

~~~~~~~~~~!!!!l!!!!!!!!~~~~~!!l!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
nıyor. İki gün soma Trabzonda, daha 
sonra Erzurumda, Karsta olacağım 
Daha sonra? Onu ben de bilmiyorum. 

dir. - N. A. 

Jı:ı91armı bir an üzerimde tevkif etti, 
ve sonra, sanki bu dünyanın kirlilikle
rini görmemekte acele.i vannq gibi 
gözlerini yumdu. Hayat, sen ne güzelsin! 

-38- Nakleden: N. B. 

Maceramızın kurbanları 
ed;-: liiç bir ıey bilmiyordum; temin 
d~ın ki bilmiyordum: burada öğren-

··· 
ili': ~et, kimseye haber veililmemesi
Çirırtca ttnıiıtim. .. Fakat siz buraya ni· 

a&eldiniz? 
lfı:ını önüme eğdim: 

~~li~ Güzini iade için gelmittim ... 
'l Uı ~rı, yatağmm kenarında.ki ma
doğ erınde duran Güzinin resmine 
\'c Lı:u döndü. Bütün vücudu sarsıldı 

•ınu b' · ır ıfade ile > 
de~. Sizin artığınıza muhtaç değilim, 

i:c~i F'ikret Bey, onu geri vermeğe 
rafa :-... Yalnız hatilarımı ai.ıe de iti
tlırıu b~~ ~ecbur etmeyinb... Fakat 
Şııura ıhnız ki ona layik değildim. .. 
ttıı ln~zca hareket etmiftim. .. Yanlı9ı
Sırı d YaraJc onu tashihe, ft bunun i
h ~ alnııt olduğumu sahibine iadc
tiın. ar vererek buraya kadar gelmiı-.. 
-Ne 

&cç kala Yazık ki geç kaldınız... Çok 
U . ınız ... 

lllidaizlik be · 
nı çıldırtıyor: 

- Sizi öldüren ben im 1 
Elimi tutup ukıyor: 
- Hayır, hayır, Süleyman Bey .. 

Böyle bir ICYi akla getirmeyiniz. Ben 
kendimi öldürmedim... Hatta ölümü 
aramadım... Fakat kartıma çıktığı za
man kendisinden de kaçmadım... Onu 
kendimden uzaklaıtrmadım. ... Uzak
laştıramazdım da. ... Zira o benim iç.in 
kurtul uftu. 

"Beni öldüren, beraberce bulundu
ğunuz balkondaki itirafıdır. Güzin be
ni sevmiyordu.... Sizi seviyordu •.•. 
Bunda da eizin ne hat&nız olabilirdi? 

- Güzin, 9CIVmenin ne oldutunu bi
lebilir miydi ki? Onu ıiz, isteseydiniz 
ele geçirebilirdiniz ... 

- Ya Darillbedayideki sahne 1 Pren
ses vaaıtasiyle onu unutmak iatemit
tim... Güzin bunu anhyamadı. Bunda 
da ben suçlu idim. ... 

- Hayır, Fikret Bey, Premeı siz
den kurtulmak için yolunuz berine 
koyduğum bir kadındı ... 

Fikret bu itiraf karşısında hiddet em
mareai göetermcdi, yalnız hüzünlü ba-

- Fikret Bey, her fcye ratnıen bana 
merhamet ediniz. Bakuı: Size nedamet 
dolayıaiyle değil, ancak en temiz his
lerle geliyorum. Mütevuıane çalışa 
rak hatüarım.ı unuttuarcatmu vade· 
diyorum. Fakat, bundan böyle taıkib e
deceğim yolda bafun dik olarak yürü
yebilmem için sizin affınıza muhta
cım. iyi bir insan olacatıma yemin e
diyorum. .. 

Filuetin dudaklarmda iatilualı bır 
gülümseme belirdi: 

-1mkimu şey ... İmkinaız fCy .... 
Ve bu, onun tek intikamı oldu. Za 

vallı Fikret 1 
Fikret Selimin ıözleriııi kapayan 

hemtiııe. ağlayarak mırıldanıyordu: 
_ Allah böyle iyi kalbli, genç, ça· 

lıtkan imanları aCllıba neden öldürür? 
Böyle derken de mevhum bir dilfDld 

na yumrutunu sıkıyordu. 
Bana ıelince; ben batım önde, ü

mic:Wiz, f&fkm, Habili öldüren Kat>. 
gibi çekilip pttim. 

XVIII 

Veda mektubu 
"Gilzin. 
"Şimdi ben, Yakacıkta, yakm birleş

memizin saadeti ile kalbim heyecan i
çinde, sbinle bq bap bulunacaktım. 

"Zonguldaktayun; vapuııımuz ileri
deki iıkelelere doiru harekete hazırla-

"Muhakkak ki eize bir kerre dahc 
yalan söylediğimi sanacaksınız: İki 
gUn e'V!Cl, •izden ayrıluken ertesi ta· 
bah Cihangire gelip sizi alacağımı va· 
detmemiş mi idim? 
"Hayır, Güzin, size yalan söyleme

di.in. Evet, Yakacıkta suçumu itiraf e
dip sizden kaçmak kuvvetini kendim
de bulabildiğim Yakacıkta kararım ka
ti idi. Fakat siz geldiniz ve huzurunu-' 
cüretimi yendi. 

"Ahnyazılarımızm neye bağlı oldu
ğunu dütünUnii%. O akpm beraberce 
kalkıp gidebilirdik, ve o zaman, bütün 
kararlarım da suya dÜfDlilf olurdu; 
Afknnın ve cesaretsizliğimin edebi ıu· 
rette eairi olup kalıdrım. lyi ki vakit 
çok gecikmişti ve aiz de evimde kala· 
mazdınız. 

"Siz gidince teairlnizden uzakla§
tun, iradem iradenizden kurtulun
ca kendime geldim. Yalnız kaldığım 
zaman, birletmemizin imkinaızlığ: 
hakkında teker teker aaymıt olduium 
delilleri birer birer hatırladım ve bun
ları terazinin bir laefesine, sizin delil· 
lerinlı.i diğer kefesine koydum. Be
nimkiler daha ağır bastı. 

"Delillerim akıl ve manttkın, delil
leriniz sevginin ve merhametin delille
ri idi. 

"Müsaade ediniz de size &flrın ne ol
duğunu bilmediğinizi söyliyeyim. Ru
hu ve cismi bakir olan sizin gibi bir 

genç kız, bana kartı duyduğu hissin tırmı,ıı: Birini kırdım, ötekini mab
aşk olduğunu - bir başkası ile kıyas vettim. Bu hata ve bu cinayet hiç bir 
edemediğine göre - nasıl olur da bile- kanunun hülanü altna girmiyor. Fakat 
bilir? vicdanım ikiıini de ayıblıyor. O ha-

" İyi kalbliıiniz. Betbaht olduğumu tayı ve bu cinayeti ika etmemek kud
iatomiyordunuz. Ne halde olduğumu retini vicdanımda bulamamıf olum bi
gördünllz. Beni kurtarmak istediniz. le cezamı kendim biçmek kuvvetini ıe-

"Bir çok göz yaşları pahasına hayat ne bana o verdi. 
tecrübesini edindiğiniz zaman başka- "Çetin, fakat temiz tabiate; hile ne
sının merhametini kabul etmenin ne a- dir bilmiyen erkek mizaçlı inunlara, 
ğır bir yük olduğunu aiz de öğrenirai- dünyanın bütün altınlarmı sinesinde 
ni.ı. İnsan bir gün merhamet edebilir. saklayan toprağa gidiyorum. 
İlanihaye merhamet? Böyle bir feyi "Toprak 1 işte bana - pyct teselli bu-
taaavvur edebilir misiniz? labilirsem - tesellimi verecek olan tü-

"İnaan, ihtiruın tesiri altında af e- kerunez kaynak. Çalıpcak, yorulacak, 
der; severken göze her fCY güzel gü- hayatımı kazanarak kendimi unutacak 
rünür. Fakat, alev, nihayet kül haline ve unutturacağmı. 
gelmek üzere, kuvvetini y&V&f yavaş "O akpm. kelbimin dili dudakları
kaybedince ıoiuyan ocak karı.ısında mm ianesiyle size llakikatkri söyledi
batı eller arasına alıp düşünmekten· ği o akşam, neden dizlerinizin dibine 
bilfka çare yoktur ve netice biri içın düşüp ölmedim! . 
eaef, diğeri için utançtır. Rüya bitmiş, "Bana ac~yınız: C::~ıyetin gidişi 
realite batlamıştır. beni iğrenç bır adam halıne getirmif-

"Hangi günahkir kadın evlenerek ti. Henüz damarlarımda dolaşan atala
mesud oldu? Ben de onlara benziye- rımın temiz kanı elbettıe bu ariyet ni
cektim. "Her 9ey unutulur" aözü bo9- kabı yüzümden çekip atacaktı. Bu i
tur; aylbı unttuiunu sananların yü- mania meçhule doğru gidiyorum. 
rekler.ini defaeniz orada ilk acıyı mu- "İlk günlerde istirab çekeceksiniz. 
hakkak bulursunuz. Fakat sevginiz zamanla azaldıkça ha-
"İtimadınıza ihanet etmek ve Fik- reketimi takdir edeceksiniz. Güzel 

ret Selimi öldürmüt olmak ceza- &e~giniz .kendin~zi ve aevdiğin~zi aan
larmı ayrı ayrı çekmeliyim. İkimiz de dıgı~ız hır gencı kurtarmakla sıze ebe
bugün, birimiz büyük iftirabat, diğeri- di bır huzur vermiyecek midir? 
mi.ı büyük seyahat için yola çı.lmuf bu- "Yüreğimin derinliklerinden gelen 
lunuyonu. en büyük dileğim sizin daima meaud 
"Zamannnuın kahpe hayatına rağ- olmanızdır." 

men tali beni iki temiz kalblıe karfılaş· S o a. 
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·Diyarbakır Pazarı 
Sekiz vilôyet bütün mahnı 
Diyarbakır pazarında satar 

Buğday ambarı 

Diyarbakırda 

Kuyumculuk 
(ok ilerdedir 

l 
Yukarda, Diyarbakır' da iiç güzel köylii türk kızı bir ara- ı 

... ~: .. ~.~~~ .. ~~:.~~:~.:~.:~ ... ::!.~.:~ .. ~:~~:~~ ... ~~~~~.~~~ .... 

Diyarbakll', (Hususi Muhabf.. 
rimizden) - Karacadağ volka
ı;ıınm Dicle kıyısındaki bir tepe
ıi üstüne kurulmuf olan Diyar
bakır, buğday amban olduğu 
kadar Güney illerin bir transit 
merkezidir de. 

(Gölcük) (Hazar) gölünden, 
.,,. Van gölüne; Bingöl dağların

dan, T ektek dağlanna kadar ya
yılan sekiz il bölgesi hep bu te
hirden alıt verit yapar. 

Bitlia bembeyaz balını, Muş yağı
nı peynirini Diyarbakırda satar. Van, 
Hakiri kuablık koyun ıürillerini Di
yarbakır üstünden &fırır. Mardin, 
Siirt ve Urfanm istasyonu, deposu 
da Diyarbakırdır. 
Diyarbakır çarşılarındaki kalabalı

ğı bqka tehirlerde göremezsiniz. 
Mardin kapıdan, dağ kapısına kadar 
uzayan ve Atatürkün genel aavaJ 
içinde Diyarbakırda bulundukları sı
rada açtırdıkları geniş çarşı, bir arı 
kovanı gibi İJler. Ankaradakiler gibi, 
latanbuldakiler gibi her ihtiyaca ce
vab veren büyük mağazalar vardır. 
Bilhasıa kuyumcular çok iyi iş ya
parlar. 
Diyarbakır nyumculuğu eskiden 

de me§lı,urdu. Hila eski ailelerde aa
natkirane i~enm~ ay~, buhurda~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gUlaptan, nalın ile ziynet takmıla~ı 
koymağa mahsus ve (Pe,tahta) denı
len gümü§ işlemeli sandıklar bulun
maktadır. 

Eaki sanatkarların en değerlisi 940 
da doğan Ahmed Çelebi idi. Kanuni 
Süleyman devrinin belli başlı sanat
karları arasında baş yeri kazanan bu 
adam, bilhassa parça elmas işlemekte 

Modern ceza evindeki 
çocuk islahhanesi 

hüner kazanmıttı. 
Bugün de Diyarbakır kuyumculu

ğu eski fÖhretinden bir şey kaybet
memittir. İstanbulda bile şık ve kibar 
bayanlar tarafmdan rağbetle aranılan 
Diyarbakır bile:tiklerinin Arpa, ü
zUm salkımı denilen 9ekilleri eski 
Eti eserleriyle e9it bir de&cndcdir. 

Cezalı çocuklar burada 
halıcılık öğreneceklerdir 

İzmir fuarında bu yıl teşhir edilen 
altın ve gümü~ işleri büyük bir tak

Edirne (Hususi Muhabirimizden) - Edirnenin modern ceza 
evinde bir "Çocuk ıslah evi,, ile halıcılık dairesinin açılacağını 
bildirmittim. 

dir kazanmıştır. 

U. Eti 

Tekirdağ 
halkevinde 

güreş maçları 

Öğrendiğime göre en geç bir 
aya kadar Anadolunun bir çok 
ceza evlerindeki suçlu çocuklar
dan 200 kadarı buraya getirile
rek kendilerine aynlan hususi 
paviyona yerlettirileceklerdir. 

Bunların bütün ihtiyaçları Edirne 
aanatkArlarma ıipari9 edilmiştir. Di
ğer taraftan halıcılık dairesindeki 
hazırlıklar da sona ermek üzeredir. Tekirdağ, 9 (A.A.) - Dün ge~e 

Halkevi temsil salonunda büyük bır Gelecek olan halıcılar ikiye ayrıl
alika ile kar~ılanan ve üç saat r.üren mıştır. Bir kısmı ceza evindeki yaş
r.erbeat pehlivan güreşleri yapıl~ı~- ldar için, bir krımı da ıslah evindeki 
tır. Kayili Hasan Tekirdağlı Nunyı, çocuklar içindir. Böylelikle küçük ve 
Kayılı Hasan da Decikli Mustafayı büyük ıuçlular burada kaldıkları 
Tekirdağlı Mustafa Tekirdağlı Nu-

müddetçe halıcığı öğrenecek ve ecza riyi yenmişlerdir. Bilhassa temayüz 
eden pehlivanlardan Düzceli İsmail müddetlerini doldurduktan sonra ser
ile Tekirdağ vilayet bafpchlivanı bcıt hayatta bu iJle geçimlerini te
Malkarah İsmailin yaptıkları iddialı min ederek hem kendilerine ve hem 
güreş bir saat sürdüğü halde berabe- de "türk sosyetesine hayırlı birer var
re kalmışlardır. Başpehlivanımız Te- hk olacaklardır. Adliye müfettişi Ce
kirdağh H\iseyinle Muratlılı Ahmet 

.. 1 t Bando mil Edirne ve İstanbulda bu işlerle de gureş oyun arı yapmrş ır. 
uluaal parçaiarı çalmıştır. uğra9m.ıktadır. 

Kızılayın altmışıncı 
yıldönümünü 

kutlama hazırhğı 
Uşak, 9 (A.A.) - Kızılay Kuru

munun 60 ıncı yıldönümü töreni ha
zırlıkları için dün kurum merkezin
de büyük bir toplantı yapıldı. Bu top 
lantıya kültür, parti, halkevi ve dı
ğer kurumlarrn mümessilleri iştirak 
etti. Yurda 60 yıldan beri büyük hiz
metler yapan ve bu kutsal kurumun 
büyük bayramını candan tezahürlerle 
kutlamak için geniş ve parlak bir 
program yaprldı. 

İzmit'te maç 

İzmit, (Hususi) - Darüş§:Cfaka ta
kımı ile İzmit idman yurdu arasında 
yaprlan maçı darüşşefakalılar 4-2 ka- 1 
zanmışlardır. 

ULUS 

Aydın' da 
spor 

hareketleri 
Aydın, (Hususi muhabirimizden) -

Aydında şeker bayramı ba~tan başa 
spor hareketlerile geçti. Bayramdan 
bir gün önce, İzmir Karşıyaka orta o
kul izcileri Aydına geldiler. Sanat o
kulunda misafir edildiler. İzcilerin 
futbol takımı, sanat ve orta okul fut
bolcularile birer maç yaparak, sanat o
kuliyle berabere kaldılar. Aydın orta 
okullularım 2-0 yendiler. 

Nazilli Sümer takımı da Aydın spor 
kulübü ile maç yaptılar. Maçı silmedi 
bir hakem idare etti. Oyunu aydmlılar 
4-1 kazandı. 
Aydın spor kulübü halkevi salonun

da bir balo verdi. Başta ilbay ve parti 
l>aşkanımrzla eşi olduğu halde Aydı
nın bütün tanınmış simaları, Nazilli 
Sümer bank fabrikası erkanı ve spor
culan iştirak ettikleri balo da çok neşe
li ve eğlenceli geçti. sabaha kadar 
sürdü. - ö. Becerik. 

lzmit ağaçlanıyor 
İzmit, (Hususi- - Şehrin ağaçlan

dırılması işine hararetle devam edil
mektedir. Beş altı senedir devam eden 
ağaçlandırma işi İzmiti yemyeşil bir 
hale getirmektedir. Hükümct konağı 
sırtlarına dikilen çamların hemen 
hepsi tutmuştur. Şimdi yeni yapılan 
rıhtım boyu da ağaçlandırılacaktır. 

Uşak'ta ekonomi haftası 
Uşak, 9 (A.A.) - 12 birinci ka

nun 937 de başlıyacak olan ulusal e
konomi ve artırma haftası için Uşak
ta geniş hazırlıklar yapılmaktadır. 

Edirne ziraat bahçesi 
Edirne, (Hususi) - Edirnenin e

şine pek az rastlanan geniş, güzel bir 
ziraat bahçesi vardır. Geçen sene 100 
dekar ilavesiyle genişletilen bu bahçe 
Ziraat Vekaletinin yardımı ile dört 
büyük bahçeyi daha istimlak ederek 
biraz daha genişletilmiştir. 

..... .. 
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Lüleburgaz-Edirne asfalt 
yolunun temeli de atlhyor 

Bu yol 
Balkan 

1939 da tamam olacak 
hududuna dayanacaktır 

Lüleburfi(az aılalt yolundan bir görünüş 
Edirne, (Hususi muhabirimizden) 

- Beton - asfalt yolun Lüleburgaz • 
dan beri olan ktsmının temel atma tö· 
reni de yakında yapılacak ve bu yol ü~ 
senede birer milyondan üç milyon lira 
daha sarfedilmek suretile 939 yılın
da Edirneden geçerek Balkan hudu
duna dayanmış bulunacaktır. 

Yol 250 kilometre uzunluğundadır 
ve 8 milyon liraya mal olacaktır. Bal
kanlarda eşi olmayan bu güzel ve sağ
lam yolun, Trakyanın muhtelif saha
larda baş)ayan kalkınma hareketlerin
de oynıyacağı büyük rolün ehemiyeti
ni şimdiden kestirmek pek kolaydır. 
Asfalt yolun geçtiği yerlerde yeni bir 
hayatın başladığını görüp anlamak 
çin İstanbuldan Lüleburgaza kadar o
tomobil veya otobüsle bir seyahat yap
mak kafidir. 

Lüleburgazdan beri olan kısım ya
pılmağa başlanınca Çorlu, Lülebur
gaz ve Babaeskinin bayındırlık sima-

sı nasıl değişti ise Edirne de bu hd 
ve harekete katılacaktır.- Kadri oğıı1 

General Kôzım Diriğin 
çalışmaları 

Edirne, 9 (A.A.) - Dört gündell' 
beri Tckirdağı, Muratlı ve 1nanlı çe1 

resinde çalışmakta olan general }{i' 
zım Dirik dün Edirneyc dönmüştü!• 

Kır_şehir'in bayramı 
Kırşehir, (Hususi) - Büyük Şefi~ 

şehrimize ilk geldikleri gün olan 24 bl' 
rinci kanun, büyük gösterilerle kutl•' 
nacaktır. !lbayın başkanlığında topl~' 
nan komite kutlama programını tesbıt 
etmittir. Aynca halkevi ve diğer ıcu· 
rumlar da geniş bir program hazırı•· 
mrşlardır. Bayram çok heyecanlı oll' 
caktır. y 

... ("' . 

GÜZEL YURDDAN GÜZEL RESiMLER ı 

Gaziantebin Kavakhk mesiresinden güzel bir görünüj 
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Memleketimizde yeti§miyen iptidaiğ maddeler ve 
istihsal maliyeti üzerinde tesir yaparak, dl§ 
memleketler mamulatı ile rekabeti güçleııiren 
her nevi vergi ve resimler kaldınlmak lazımdır. 

A.TA.TVRK 

DIŞ TİCARET 
KAZANCIMiZ 

ihraç ettiğimiz maddelerin beher kilosunun 
ihraç kiymeti 

Vasati 

1934 den itibaren artmıştır. 

artış senede yü.zde 14 dür. 
" Dıt ticarette tatbik ettiğimiz ve tatbikinde devam edeceği-" 
" miz politikayı föyle hula•a edebiliriz : 1 - Kartılıklı ko- " 
•• laylık e•a•ı iki taraflı anlQfma yolu. 2 - En ziyade mü•aa· '' 
••deye mazhar millet klav:z.unu ithalat rejimi itibariyle ancak" 
"kayıdlı olarak kabul etmek. 3 - Muayyen memleketlerden" 
" lehimize ticaret muvazene•i farkı i•temek. "CELAL BA y AR 

. ~aşbakanın ana prensiplerini yuka- ı 
?ilu cümlelerde sarih olarak hüla
ıa ettiği dı' ticaret siyasetimizin son 
•enelerdeki verimi, bu prensiplerin 
nıcmleket realitesine uygunluğunu 
göstermesi itibariyle dikkate değer 
lnahiyettedir. Dıı ticaret siyasetimi
zin dayandığı esaslar, memleket eko
nomisinin her tarihi etabındaki ihti
Yaçlarının §Umullü bir idrakinin mu
hassalası olarak ortaya konmuş bu
lunmaktadır. Bunu Başbakan "şekil 
\fe isim en az bağlı olduğumuz 'eyler
dir", "eğer bugünkü dünya konjunk
turu deği,ir veya her hangi bir mem
leket bize ana maksadımızı temin e
decek bir şekil teklif ederse veya 
ınillt ticaretimiz için temin ettiğimiz 
nıenfaatler imkan verirse, diğer bir 
tekle de gitmekte tereddüt etmeyiz" 
deınekle ifade etmiftir. Binaenaleyh 
~~onoaıi politikamızda tekilcilik de
gıl, tnemleket menfaati, realizm bi
kimdir. 

Kuvvetli planlı bir rasyo
nalizasyon savaşı zirai 
kalkınma davamızın en 
hayati muvaffakiyet un
surudur. 
Harici ticaretimiz bakı
mından büyük ehemiyet 
verdiğimiz standardizas
yonu, tam olarak tahak
kuk ettirebilmek için bu 
istikamette itinalara, e
kim anından itibaren baş
lamak icab eder. 

Celil BAYAR 
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Dlf ticarette ihraç ve ithal 
kıymetleri 

İhraç olunan 
maddelerin 
vaaatl ihraç 
kıymeti 

l tbal olunan 
maddelerin 
vaaati ithal 
kıymeti 
Kg./Krş. 

Milli gelirinin en mühim kısmını 
dıı piyasalardan temin eden yurdu
muzun dış ticaretinde ehcmiyetli bir 
genitleme müphede olunmaktadır. 
Bilhassa 1937 yılının 9 aylık rakam
ları, henüz ihracat sezonunun başın
da olmasına rağmen evvelki yılların 
ayni devreye tekabül eden rakaınla
rından yüksek bir yekfuı vermekte-
dir. 1936 yılı g aylık dıt ticaret ye
kunu (ithalat zaid ihracat) 131 mil
Yon lira olduğu halde 1937 yılının 
nıuaıneleleri % 19 tezayüdle 156 mil
)'on lirayı bulmuıtur. 1931 denberi 
dıı ticaret muameleleri hiç bir ıene 
9 ayda böyle yüksek bir yekCin kay
dctnıemişti. 

Son 9 ayda ithalatımız sezon icabı 
olarak ihracatımızdan fazladır. Fa
lcat pasif yekOnu 1936 yılının 2,5 mil-

Yon lirasına mukabil 1937 de 2,1 mil
l'on liradır. Umumiyetle Türkiye 

d~' ticaretinde yaz ayları muvazene
!lın pasif, kış ayları aktif olduğu za-

~nlardır. Bu itibarla, dış ticaretimi
zın kati mizanı ancak sene sonunda 

belli olınaktadır. 1930 danberi aktif 
01

an dıt ticaretimiz 1936 da ilk defa 
~~arak 25,20 milyon liralık lehte bir 

tlinço ile kapanmıştır. 

1 
1937 yılının 9 aylık ithalat yekCinu 

936 senesinin 66,7 milyon lirasına 
~Ulcabil 79,3 milyon liradır. İhracat 
::• 64,2 milyon liraya mukabil 77,1 
ılyon lirayı bulmuttur. 

Dı, ticaret (Milyon lira) 
Seneler İthalat 

1933 74,68 
1934 86,79 
1935 88,82 
1936 92,53 
1937 (9Ay.) 79,27 

İhracat 
99,16 
92,15 
95,86 

117,74 
77,11 

lt ~c.ınleketin dıt piyaııalardaki alım 
abıhyeti bakımından dış ticaretimiz 

•on senelerde dikkate değer hususi-
l'Ctlcr . İh . ~. . 2tı arzetmektedır. raç ettıgımız 

0 tddelerin ihraç kıymeti, yani ihraç 
Unan maddelerin beher kilosunun 

,,aııat· 'h 
t 1 ı raç kıymeti 1934 den itiba-
%n artmıştır. Senelik vasati artış 
ko 14 dür. 1936 da bir yıl öncesine 
t~Yaaen % 32, 1937 yılının 9 aylık ih
y catrnın beher kilo vasati ihraç fi
t:tı 1?36 kıymetine kıyasen % 23,26 
Jn Z?Ud . etmiştir. İthal ettiğimiz 
1crı: d:lerın ithai kıymetinde ise ma
kat bır hareket, sukut olmuştur. Fa
he ~937. yılı 9 aylık yekQnuna göre 
ti ~ edılen beher kilf'.' vasati kıyme
f,_.1936 kıymetine nisbeten % 11,79 
-. adır. 

Seneler Kg./Krı. 

1933 7,7 19,0 
1934 5,6 18,0 
1935 8,5 17,0 
1936 8,6 17,0 
1937 (9 Ay.) 10,6 19,0 

Mücerret bir vasatiden ibaret olma
sına rağmen bu rakamlar, Türkiyenin 
dünya piyasasında alım kabiliyetinin 
artnırf olduğunu ifade etmektedir. 
1933 de bir kilo ithal maddesini öde
yebilmek için 2,7 kilo ihraç maddesi 
vermek mecburiyetinde kaldığımız 
halde 1936 da bir kilo ithal maddesi 
1,9 kilo ihraç maddesiyle ödenmiş
tir. 1937 yılının 9 aylık neticelerine 
göre bir kilo ithal maddesi ise, 1,8 
kilo ihraç maddesiyle mübayaa olun
muştur. İhraç maddelerinin kilo fi
yatiyle ithal maddelerinin kilo fiya
tını endekse tahvil ederek ithal mad
deleri fiyatı endeksini, ihraç madde
leri fiyatı endeksine nisbct edersek 
Türkiyenin dünya piyasasındaki a
lım kabiliyetinin hareketini gösteren 
şöyle bir endeks elde ederiz : 1933 
100 itibar edilmek üzere alım kabili
yeti endeksi 1934 de 77, 1935 de 94, 
1936 da 125, 1937 nin 9 ayında 137 dir. 
Bu endekse göre Türkiyenin dünya 
piyasalarında alım kabiliyeti, 1933 
yılma kıyasen · 1937 nin 9 ayında 
% 37 artmıştır. 

1929 senesi sınai istihsali 100 itibar 

uı.:us 

Dünyada endüstriyel 
istihsal ne vaziyettedir? 

edilmek üzıere başlıca memleketlerin 
son aylardaki vaziyeti aşağıda göste
rilmiıtir: 
1. Sınai iatihsalleri artan memleketler: 

1929 a nazaran 
Japonya 170,6 
Letonya 155,9 
Finlandiya 155 
Yunaniıtan (Mart 1937) 159,8 
Eıtonya 147,6 
İsveç 145 
Macariıtan 140,1 
Bulgaristan 139,7 
Romanya (Mart 1937) 134,6 
Danimarka. 132 
Şili 127,4 
Norveç 125,9 
İngiltere 125,5 
Almanya 119,5 
Avusturya 109 

Milletler cemiyeti istatistikleri Sov-
yetler birliği istihsalini gös.tennemek
te i&e de 1936 da Sovyetlerın sınai is
tihsali 1929 a nazaran 382 % fazla idi. 

II. Sınai istihsalleri 1929 senesi se
viyesinden apğı olan memleketler 
(1929 istihsali 100 olmak üzere): 

Belçika 85,6 
Amerika B. D. 93,3 
Fransa 68,8 
İtalya 93,3 
Hollanda 83,3 
Polonya 85,8 
Çekoslovakya 98,2 

Şurası göze çarpar ki dünyanın en 
mühim aanayi merkezleri olan Ameri
ka Birleşik devletleri, ile Fransa, Bel
çika, İtalya ve Çekoelovakyada sınai 
istihsal krizden evelki seviyesine he
nüz ula,amanu9tır. Fakat buna muka
bil İskandinav ve Baltık memleketle
rinde (Lctonya, Finlandiya, Eatonya, 
İsveç, Danimarka, Norveç) sınai istih
sal 1929 dakine nisbetle yüzde 25 ile 
yüzde 55 araaında fazlalıklar göeter
mektedir. 

İşaizliğe gelince: batlıca sanayi 
memleketlerindeki vaziyet şudur: 

1932-1935 1936 da 1937 de 
aenelerinde iısiz- iııiz
mevcud en !erin lerin 
fazla iısiz aayısı aayııı 

(rakamlara 000 ilivcaile 
Memlekeder: okunacaktır) 
Amerika B. D. 

(1935) 7,423 6,805 4,853 
İngiltere (1932) 2,255 1,362 1,148 
Almanya (1932) 5,575 1,098 509 
Fransa (1936) 432 413 311 
Belçika (1934) 183 108 89 
Japonya (H132) 486 388 289 
Çekoslovakya (1934) 246 209 108 
Polonya (1935) 382 367 2.'i9 -16,982 10,700 ~.:>ou 

ltalyaya aid rakamlar 1935 denbcri 
milletler cemi~ti bültenlerinde neşro
lunmamaktadır. Yukarıya konulan 
rakkamlara göre: dünyanın en mühim 
8 sanayi memleketindeki itsizlerin sa
yısı krizin en şiddetli devresinde 16 
milyon 982 bine yükselmiştir. 1936 se
nesinde bunların ıayıar 10,700,000 < 
inmittir. (Azalma niabcti: yüzde 39.) 
Bu sene ise işsizlerin sayısı 7,566,000 
kitiY~ düşmüştür ki, azalma niıbcti, 

Müstahsile çok ÇC§itli fa
kat azar azar değil her 
mahsulden imkan nisbe
tinde az çeşitli fakat çok 
mikdarda istihsal terbiye
sini vermek ve bunun en 
teknik ve iktısadi şekilde 
nasıl yapılabileceğini ve 
piyasaya nasıl sevkedile
ceğini öğretmek icab e
der. 
Her memleket bu davayı 
müstahsili teşkilatlandıra
rak ve bilgiyi tam zama
nında ve devamlı surette 
köylünün ayağnıa kadar 
götürerek halletmiştir. f,,. 
kim ve mahsul zamanları, 
bağları, tarlaları, bahçele
:i adım adım dolatacak 
köylüyü samimi alakası
na olduğu kadar müsbet 
bilgisine de inandıracak 
ve filen bu bilgisini göste
rip iebat edebilecek geni§ 
bir zlraatçi ordusu memle
ketimiz için idealdir. Bu 
istikamette çalışmalarımı
zı genişletmek azminde
yiz. 

Celil BAYAR 
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krizin en had devresindeki işsizliğe 
nazaran yüzde 55, geçen sene mevcud 
işsizlere nazaran iae yilzde 30 dur. 

Enternasyonal 
gümüş anlaşması 

Vatington, g (A.A.) - Yakında 
müddeti bitecek beynelmilel gümüş i
tilafını 1933 senesinde imza etmiş olan 
ayandan Pittman, Amerikanın diğer 
devletler arzu ettikleri takdirde yeni 
bir itilafname akdi için müzakerelerde 
bulunmağa ~de olduğunu beyan et
miştir. Mumaileyh, itilafın doğurmuş 
olduğu neticelerin kendisini hayal in
kisarına uğratmış olduğunu itiraf ey
lemiıtir. Amerika bilhassa milli bankil 
ları gümüşü nakid haline getirmeğe i· 
male etmek arzusundadır. Dünyanın 
siyasi şartları, biraz da bu projenin ta 
hakkuk sahasına isal edilememiş olma
sının mahsulüdür. Glimüt ihraç eden i 
ki büyük memleket olan Çindeki ve İs
panyadaki vaziyet, yeni bir itilafı d 
tesirsiz bırakacaktır. 

-7-

Samimii bir bUdçeye ve luıkikiğ bir tediye 
müvaseneaine dayanan paramızın filiğ istikrar 
vasiyetini, keain aureııe muluıf a:sa edeceğiz. 

A.TATVRK 

iNCiRLERiMIZ 
Yeni rekoltenin mühim 

bir kısmı satıldı 

lncirlerimiz l::ımirde vapurlara yüklenirken 

lııihaal va:siyeti : 1933 8·75 

Kuru incir, umum kuru meyva ihra- 1934 7,62 

catımızm takriben yüzde 19 unu teşkil ~~;~ !:~; 
ederek memleketimizin dıf ticaretinde Bu sene ihracat mevsiminden itiba· 
oldukça mühim bir mevki işgal eder. ten her cinsinin aylar itibariyle en az 
Kuru incir, iklim ve toprak şartlarının ve en ç.ok fiatları da aşağıdaki seyri 
istisnai vaziyeti dolayısiyle nefis ola-

takib etmiştir: 
rak yalnız Ege mıntakasmın küçük ve Kaliteler Eylul I. teşrin II. teşrin 
büyük Mendcrca hava.iyle bazı ıoahil Suzme 11,69-11,90 11,16-11,62 10,53-11,62 
kısımlarında iatihaal edilir. Umumi Elleme 8,59- 9,08 7,77- 8,69 7,21- 7)42 
harptan cvelki istihsal 27-30 bin ton a- Paçal 6,36- 6,98 S,80- 6,55 5,83- 6,03 
ra&ında iken istihsal ınıntakalarmın is- Yukarda.ki rakamlardan anlaşılacagı 

veçhilc kuru incirlerin 1932-1933 deki 
tillya ugraııuş olmaaına ragmcn 1923 vuati fiatları hemen aynı seviyeyi mu
den aonra 1930 aencainc kadar vuatl 

hafaza etmi' 1934 de biraz sukut etmit 
iatihaal 30-31 bin ton ve 1931"1936 se- ıae de 1935 den itibaren tekrar yübelc-
neleri ortalama iatihaal mikdarı da tak- rtk 1936 da vasati olarak 9,55 kuruşu 
riben 34 bin tonu bulmuttur. Bu sene . . . 

bulmu<ı.tur. Bu da incir ticaretımızın rekoltesi iae 35 bin ton olup bu milı:- :ıı 
darın takriben g bin tonunu nurdalar tam manisiyle sağlam ve sıhatli bir du

ruma girdiğıni göstermektedir. Bu se-
teıkil etmektedir. nenin ihracat mevsımi başlangıcından 

J:{uru incir bilhasaa ağuatos ortala- itibaren fıatların normal bir seyir ta-
rından itibaren İzmir piyaaaaına arze- 1 · 
ciilir. Ve ihracat da bu tarihlerde baş- kib ettiği görülmektedir. kinci teşrın 

ayında ufak bir tenezzül kaydedilmesil<aruş olur. Bundan bölJka satıf koope- b. · · 
ratiflerinı.n ~kilatı vaaıtasile hazır- nin başlıca &ebebi ise, eylul ve mncı 
lanan incirler doğrudan doğruya dış teşrin aylarında iyj kalı teli incirlerden 

mühim bir kıımıınm &atılmış olmasıdır. piyaaalara aevkolunur. 
incirler, lzmir piyaaaaında süzme, Diğer müstahsil memleketler ı 

elleme, paçal, naturel ve hurda nam- 1 ürkiyeden maada incir istihsal e
lan altında tasnif edilerek muamele den memleketler Yunanistan, Ce.zair, 
görür. Bunlar ihracat!iı firmalar ta- İtalya ve İspanyadır. 
rafından natürel veya ıılenmiı; olarak Bu memleketlerin aon yıllardaki re
nrif ambalajlarla ihraç edilir. Natü- kolteleri olarak §U suretle tesbit edil
rcl olanlar, bırıer kiloJ'lK haaa torbaıa- miştir: 
ra, 3-5-12-15-25 ve 30 kiloluk kanaviçe 1934 1935 1936 
torbalara ve beş kıloluktan başlıyarak 
12-15-25-35 kiloıuk tahta kutulara ko
nulur. Bu gibi incirler, tasnif tarzları
na göre şu ısimleri alırlar: 

Beher kiloya isabet 
eden inciradedi 

Eksclsior 36-42 
Nec plus ultra 4-0-42 
Auslese 45-48 
Royal 50-52 
J.mperial (genuine) 58-60 
.t:xtriaaıma ,, 68-70 
İşlenmeye tahsis edilen incirlerin 

manıpuluyon ve ambalaj şekillen 

mallıiulün evsafına ve dı!i pıyasaJarm 
talebine gore DaJhca layeı- ve ıokum o· 
larak ikı .ıu&ma ayrııır. Bu ıkı esaslı 
manıpülaiyon tar.1.ına mutcıerrı olma.k 
uzere Lerıaa, .i:'rotoocn, l'da.ıtaron, Ku· 

ıona ve ıoaıre gwı muntcııt talı ışleme; 

şekilleri vardır. 
.ı.hracat mevsımi esnasında incır h•m

larmaa bınJerce kadın ve erke.it ame.ıe 
ve ustalar ça.ıışmıuua ve bu suretle §C

lıirde ıktıs"oı oır hareket uyanmış ou
lwımaktadır. 

ıncirlerın temiz olarak işlenmesı ve 
incır ımaıathanelerının &ıhı şeraıtı na
ız olması bakımından alakadar daırcler 
pek yakından ve haasasıyetle • mc~guı 
olmaKtadırlar. 

Jı'iatLar : 
uıgcr ıhraç maddelerimizde olduğu 

gibı ouhrandan eveJ kuru incır tıyat
ları da beynelmilel au ve talep kaıae
sine uyarak yüksek bır aeviyeue bulu
nuyordu. 1929 ıcncıoini muteakip du· 
şen Hatlar normal seviyeyi bulmuştur. 

Son beş senelik vasati fiatlar aşa

gıda gösterilmittir: 

Seneler 
15W 

Umumi vasatı 
Kiloeu - Kuruş 

8,61 

Ton Ton Ton 
Yunanistan 20.000 18.000 16.000 
İtalya 60.ooo 10.000 69.900 
Cczair Vasati olarak 50 bin ton 

istihsal eder. 
İtalya ve İspanya incirlerinin kısın. 

aıamı kalite düşüklüğü dolayısiylo 
kendi memleketlerinde istihlak edil
mektedir. 

Cezair incirleri de evsaf itibariyle 
düşuk olduğundan dolayı miıstehli.k 
piyasalarda turk incirlerine kuvvetli 
bir rakip sayılamaz. 

Yunan incirleri müstehlik piyaaalar
oa yalnız aşağı kaliteli incirlerimizc 
rekabet edebilmektedir. 

llıracaı : 
Son beş senenin ihracat vasati mik

tarı 25-29 bin ton ve kıymctı de 2,8-4 
milyon lira arasındadır. Başlıca alıcı
larımız İngiltere, Almanya, Belçika, 
} ransa, Hollanda, İsviçre, Birletik A
merika ve Mısırdır. 19.:ı6 senesinde Al
manyaya 8,4 bin ton, Ingiltereye 5,9, 
Belçikaya 1,1, Fransaya 3, Birleşik A
merıkaya 1,5, Mısıra 0,8 ve lsvıçreye 
0,6 bin ton ihraç edilmiştir. 

Bu sene mevsim bidayetinden şim
diye kadar ecnebi memleketlere vuku 
bulan ihracat ise 19.000 tona yaklllf· 
mıştır. 

Dahili istihlak. için yapılmış olan 
mübayaat da çıkanldıgı takdirde ha
len mevcud stok 3000 ni hurda ve 6-7 
bin tonu da incir olmak üzere cüzi bir 
miktara münhasır kalır. Son günlerde 
birçok memleketlerden ve bu meyanda 
İskandinav memleketlerile Almanya
dan vuku bulan hararetli talepler, pi
yasayı sağlamlaştırmakta ve bu stokun 
kısa bir zaman zarfında mliaaid fiat
larla elden çıkarılacağı kanaatini kuv
vetlendirmektedir. 
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Memleketimizin 
Bir servet kaynağı: 
"Güleman madeni,, 
(Ba~ı 1 inci say/ ada) 

olunan rezervi 265.000 tondur. Önü
müzdeki yılda buralarda da daha de
rin araştırmalara ba§lanacağı anla§ıl
maktadır. 

Gerek Guleman cevheri ve gerek
se diğer Uç zuhurat bünye itibariy
le aynı manzarayı arzetmekte ve hep
si % 47 - 55 kromiti ihtiva etmekte
dir. Kromla uzaktan yakından alika
dar olan herkes bilir ki bu dereceler 
dünyanın en zengin mağdenlerinde 
teaadilf edilebilmiş en yüksek derece
lerdir. 

Yukarda dediğimiz gibi 16 mayıs 
1936 da mağdene ilk kazma vuruldu. 
!Ik istihsal edilen krom kamyonlarla 
istasyona taşınıyordu. Tahminen 25 
kilometrelik ham yol üzerinde yapı
lan bu taşıma, rasyonel bir çalışma 
için büyük bir noksandı. Evvela yol 
fOSeye çevrildi. Sonra havat hatların 
inşasına başlanıldı ve bitirildi. Bir 
taraftan havat hatla ve binalarla uğ
raşılırken diğer taraftan da istihsale 
devam olundu. Mağden yüklü ilk 
kamyon istasyona 936 haziranının bi
rinci günü geldi. 

Geçen yıl içinde istihsal edilen 
krom mağdeni 11.565 ton idi. Bunlar 
Mersin limanına sevkedilmi9 ve ora
dan yabancı memleketlere gönderil
miştir. 1937 yılında gene kamyon ile 
taşımaya devam olunmut ve temmuz 
sonlarına kadar 24.713 ton gönderil
miştir. Bundan sonra faaliyete geçen 
havat hatla da 14.049 ton daha gön
derilerek Mersin limanına ıevkedi
len krom mikdarı 38 bin küsur tonu 
bulmu9tur. Bu rakamlara ilk teşrin
den ilkklnun sonuna kadar iatihaal 
ve sevkedilen mağdenleri de ilbe e
dersek 1937 istihsalinin 60 bin ton 
tutacağını tahmin etmiş oluyoruz. 
Gelecek yıl hedef: 100 bin tondur. 
Bizim kromlara vasati 20-25 lira ara
sında fiat verildiği heaab edilirse 
mafdenin ehemiyet ve kıymeti bir 
kere daha anlaıılmıı olur. 

Guleman mağdeninden istasyon 
yakınına kadar uzanan havat hat or
talama bir hesabla 300 bin liraya mal
olmuttur. Hatta 180 vagonet bir gün
lük lt saati içinde durmak11zın itle
mekte ve saatte 21 ton krom ta,rmak
tadır. 

Krom havai hattın nihayetinde bir 
siloya boşaltılmakta ve temizliği ya
pılmaktadır. 

ittirlk ettiği "Şark kromları Türk 
Anonim Şirketi" itletmektedir. Bu 
şirket, bakır ,tirketi ile elele vererek 
kilçUk bir kadro ile burada içtimai 
bir hayatın uyanışına ön ayak olmuş
tur. Guleman'da ve kasabada evler 
yapılmış, spor biç ihmal edilmemiş
tir. Bugün sayısı 12 olan memurlar 
boş zamanlarmı tenis oynamakla ge-
çirmektedirler. 250 ye yakın amele 
vardır. Onların arasında da voleybol 
gittikçe ilerlemektedir. Av, guleman-
hların baııhca meşgalesidir. Mağden
de akşama kadar çalışıp yorulanların 
zevklerinden biri de radyodur. Dün
ya hadiselerini Ulus vasıtasiyle iki 
gUn ve İstanbul gazetelerinden üç 
gün sonra öğrenen mağdenciler rad
yonun ajans haberlerini dikkatle ta
kib ederler. Fakat sesin zayıf gelmesi 
dolayısiyle büyük Ankara radyo is
tasyonunun açılmasını dört gözle 
bekliyorlar. Münevver mağdenciler, 
istisnasız kitab tiryakisidir. Mağden 
posta idaresi her gün gelen kitabla
ra vaaıtahk etmektedir. 

Temiz h,ava alarak güzel bir su 
içrek emsalsiz manzaralar arasında a
sude bir hayat geçiren Guleman sa
kinlerinin yeglne arzuları, istihsalin 
fazlalatmaıı ve kadro genitliyerek nü
fusun da artmaaıdır. Tahminlere göre 
1938 içinde mevcudun 700 ze yaklaşa
cağı anlqılmaktadır. 

Şirket Gulemanda bir dispanser 
açmııtır. Bu dispanserden ve bü
yük umumt hamamdan amele ile be
raber yakın köylüler de faydalan-
maktadır. 936 senesinde 8 kilo kinin, 
ayrıca 1.100 liralık illç, 937 de 12 ki
lo kinin ve 1000 liralık başka ilaç da-

ğıtılmış ve 1936 da 2400, 937 de ise 
3268 hastaya bakılmıştır. 

Önümüzdeki yıl 25 yataklı bir has
tahane ve bütün ameleyi barındıra

cak barakalar tamamlanacaktır. Ayrı-
ca 250 kifilik bir amele yemekhane, 
okuma ve istirahat salonu yapılacak
tır. 

Cumhuriyet hilkümeti, Diyarba
kır hattını yaptırmakla memleketin 
bu uzak parçalarına medeniyetin ni
metlerini gatUrmekle kalmamı,, onun 
henUz el dokunmamı' ae"et kaynak
larından faydalanmak imkanlarını da 
bulmuş hır. 

Guleman kromlarının getirdiği 

• • • döviz mikdarını yukarıki rakamlara 
Mağdeni, Etibank'ın sermayesine göre hesab edebiliriz. 

Madrid'de asiler 
siddetli bir 

hücum yaptılar 
Madrid, 9 (A.A.) - Çarşamba saba

hı biler, Villanueva Dela Kanada mın
takaaında Brilnete'nin iki kilometre 
ıimalinde tiddetli bir hücumda bulun
muşlardır. Temmuzda iailerin yaptık
ları mukabil taarruzdan beri, biler 
Villanueva dela Kanadaııın üç kilo
metre kadar cenubunda tutunmu§lar
dı. Şiddetli bombardıman ve hücum
larda tankların faaliyetine rağmen, 
cumhuriyetçiler, iailerin bu hücumla
rını püskürtmüşlerdir. Vaziyette hiç· 
bir değitiklik olmamıttır. 

B. Atılee Fransaya döndü 
Tuluz, 9 (A.A.) - İngiliz muhalefet 

işçi partisi lideri Attlee, yanında mu· 
halcfet iKi mebuslarından Bayan Vil
kinson olduğu halde, dün gece 23 de 
İspanyadan buraya dönmüştür. B. 
Attlee, her tilrlü beyanattan imtina 
etmiştir. B. Attlee, ve Bayan Vilkin
ıon, bu sabah &aat dokuza doğru Pa
riste bulunacaklardır. 

Karışmazlık komitesinde 
Londra, 9 (A.A.) - Karış_rnazlık ko

miteıinin bu sabahki toplantıaı, iki sa
at devam etmiştir. Şimdiki halde tek· 
nik tali komiteler, çahşm~l~rına devam 
edeceklerdir. 

Ziraat tayinleri 
Yüksek ziraat en,titüsü mezunla

rından B. Hadi İstanbul ziraat mek
tebi aaistanlrğına, Hami Adana Zira
at mektebi asistanlığına, Osman, İs· 
kender ve Suad Ankara tohum ıslah 
istasyonu asistanlıklarına, Halil İb
rahim İzmir ziraat mektebi asistanlı
ğına, Şahide İzmir Ziraat mücadele 
istasyonu asistanlığına, Abidin yük
sek ziraat enstitüsü asistanlığına, Sa· 
id ve Ömer Ankara tohum ıslah is
tasyonu asistanlıklarına, Haydar A
dana ziraat mektebi asistanlığına, 
Ankara ziraat mektebi mezunu Bed· 
ri, Bursa ziraat mektebi mezunu Fe
rid, Kastamoni ziraat mektebi me
zunu Ziya ve Kemal ziraat genel di
rektörlUğU memurluklarına, Kasta-

Almanya' da 
sun't sabun 
İcad edildi 

Berlin, g (A.A.) - Alman kimya
gerleri birkaç sene ıüren uzun tecrü
belerden sonra iptidat maddesini kö· 
milrden alan sunt bir sabun icadet
mişlerdir. Bu sabun tabii sabunlar· 
dan kat kat daha yüksek evsafı haiz
dir. Gerek köpük ve mukavemet ve 
gerek ziya ve havadan da daha az 
müteessir olmaktadır. Kömürden sa
bun istihsal etmek usulüne, mucidi-
nin ismile "İm Hansen Trioşke" usu
lü adı ~erilmiştir. Bu sabunu görü
nüşte diğer sabunlardan farketmeğe 
imkan yoktur. 

Büyük kömür müesseseleri bu ıa
bunu istihsale başlamıtlardır. Senede 
kırk bin ton kömür sabunu istihsal 
edecek fabrikaların kurulmasına baş
lanmıştır. 

Diğer taraftan alman kimya sana
yii esası zeytin veya zeytinyağı olan 
diğer bilumum maddelerin yerini tu-
tacak kimyevi maddeler araştırmakla 
meşguldür. Çünkü günün birinde 
zeytin ithallitı müşkül bir safhaya 
girebilir. Bunun da esası gene kö
mür olacaktır . .Bu hususta da yakın
da müsbet bir netice alınacağı ümid 
edilmektedir. 

İstinye dok ~irketinin idare 
mecliıd toplantısı 

İstanbul, 9 (Telefonla) - latinye 
Dok şirketi umumi heyeti bugün top-
lanarak fesih kararı verecekti. Hisse 
darlar arasında ekseriyet olmadığın

dan toplantı 15 giln sonraya bırakıl

mıştır. 

moni ziraat mektebi eski memuru 
Mahir Antalya sıcak iklim nebatları 

ıslah istasyonu asistanhğına, Antal
ya merkez ziraat memuru Nazım 

Tosya ziraat memurluğuna tayin e
dilmişlerdir. 

uı:us 

Nankin'de harb 
gece de devam etti 

(Başı 1 inci sayfada) 

ağlayışları ve haykırışları top sesleri 
ve yıkılan bina enkazı arasında kay
bolmaktadr. Şehrin üzerine yas bir si
yah bulut halinde kanad germiştir. 

Her §eye rağmen çinlilerin muka
vemetleri kırılmamıştır. Şehir içinde 
icabında sokak muharebeleri yapmak 
için her türlü tedbirler almmıttır. 

Her tarafta barikadlar vücuda geti
rilmektedir. 

Şehirdeki bütün eski eserler san -
dıklar içinde vapurlarla kaçırılmıttır. 

Muharebeler gece de büyük bir tid
detle devam etmittlr. Ecnebiler Çin 
memurlarının bitaraf ilin etmit ol
dukları mıntakaya girmektedirler. 

Tokyodan verilen haberlere göre 
cebhenin ön hatlarında bulunan ja
pon muharibleri ay ııığmdan istifade 
ederek çinlilerin mukabil taarruzla
rını tardetmiılerdir. Japon kuvvetleri 
Taochao'daki Çin piyade mektebi ile 
Nankin'in prkındaki tayyare meyda -
nmı da zaptetmiılerdir. 

Sehrin ıeıUmi ~in 
müracaat ediliyor 

Japon kuvvetleri kumandanı Mat
aui Nankin cebheıi kumandanına ver
diği bir emirde, Çin müdafileri ku
mandanı general Tançenciye yarın 
sabah saat ona kadar teslim olmak ü
zere müzakereciler göndermesinin 
teklif edilmesini bildirmi,tir. Bundan 
maksad bir asan atika müzesi halin
de olan ıehrin tahribden korunması -
dır. 

Gene Şanghaydan verilen haberlere 
göre bir japon kolu Çin müdafaa hat
tını yararak N ankine 15 kilometre 
uzaktaki bir sayfiye yerini zaptet
miştir. 

Bir japon kolu da ıehre girmiı 

Japon gazeteleri tarafından alınan 
ve henüz teyid edilmemiş olan malfı
mata göre Nankine cenubdan hücum 
etmekte olan bir japon kuvvetinin piş
darları, şehrin harici surunun şarkın
daki kapılardan birinden içeri girmiş-
tir. • 

Diğer taraftan Nankin cebhesinde
ki japon umumi kararg1hı, iki müfre
zenin Çili'nin kapısını i§ıial etmiş ol
duğunu bildirmektedir. Dığer iki müf
reze, Nankinin 12 kilometre cenubu 
prkisinde idin Taişaru iJgal etmiştir. 
Japon kuvvetleri Souangtcheng'i zap
tcttikten sonra Vuhunun 16 kilomette 
cenubu prkisinde kain Tangtsoum 
mevkiini ele geçirmişlerdir. 

Muharebe devam ediyor. 
Gene Şanghayda neşredilen bir ja

pon tebliği, bazı japon aakeri birlikle· 
rinin Vuhuya girdiğini bildirmekte
dir. Fakat bu baber henüz teeyyüd et
memittir. Eğer bu haber doğru ise çin
liler Nankinden çekilmiş demektir. 

Japonların taarruz haın. 
kesildi 

Hankeudan bildirildiğine göre iki 
Çin fırkası ansızın Yangçe nehrini ge
çerek Nankin ile Şinkiang arasında ja
ponlarm muvasala hat~mı keamittir. 

Japon kabinesinin kararı 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domei ajansına 
göre, bugün toplanmış olan nazırla. 
meclisinde, Çin merkezi hükümeti, 
Japonyaya kar91 hattı hareketini de
ğiştirmediği ve bir uzlaşma zihniyeti 
ile sulh müzakerelerine giripeğe a
made olduğunu isbat etmediği takdir
de Nankinin sukutundan sonra dahi 
aakert harekata devam edilmesine itti· 
fakla karar verilmi§tir. 

Çin kuvai külliyeıi nerede? 

Şanghay, 9 (A.A.) - 'Güvenilir bir 
kaynaktan bildirildiğine göre Maref<1 
Çank Kay Şek, halihazırda ordusunun 
ve hava filosunun kuvvei külliyesini 
Nançang ve Kiukiang mmtakaaında 
tahşid etmektedir. 

Hankeudan bildirildiğine göre, çin
liler Kiukiang civarında Yangtze üze
rinde kuvvetli bir baraj vücuda getir
mektedirler. 

Sanghay' da bir çin hava 
hücumu 

Şanghay, 9 (A.A.) - İlktetrin a
yındanberi geceleyin çinlilerin yap
ını' oldukları ilk hava taarruzuna 
kartı nehirde bulunan İzumo ve sair 
japon harb gemileri tarafından yapı
lan atıtlar, şehri teUlt içinde bırak
mıştır. 

Saat 17.45 de başlamı§ olan hava 
seferi, pek kısa sürmUştilr. 

Enıerruuyonal bölgede yeni 
tevkifler 

Şanghay, 9 (A.A.) - Enternasyo
nal mrntakanrn polisleri ve gönüllU 
kıtaatı mıntakanın merkezine girilip 
çıkılmauna mini olmak üzere birçok 
sokaklarda barajlar yapmışlardır. 

Diğer taraftan japon polisinin en· 
ternasyonal mmtakada çinliler arasın· 

da tevkifat yaptığı söylenmektedir. 

İtalya milletler 
cemiyetinden 

çıkıyor 
(Baıı 1 inci şayfada) 

fillerinde, İtalyanın cumartesi gunu 
Milletler Cemiyetinden çekildiğini 

resmen ilan edeceli teyid olunmakta
dır. 

Büyük fa§ist mecliıi toplantıya 
çağrıldı 

Roma, 9 (A.A.) - Büyük faşist 
meclisi, cumartesi günü saat 22 de 
Venedik sarayında içtimaa davet c
dilmiıtir. Bu mUnasebetle netredil
mif olan resmt bir tebliğ, cumartesi 
akşamı ittihaz edilecek olan kararın 
derhal sarayın balkonundan millete 
ilin edileceğini bildirmektedir. 

Siyaat mahafilde, büyük faıist 

meclisinin bu ıuretle içtimaa daveti
nin İtalyanın yakında Milletler Ce
miyetinden çekileceğine dair ortada 
dolatmıt olan pyialarla alikadar ol
duğu beyan olunmaktadır. 

Parlamento kaldınlıyor mu? 
Venedik sarayının balkonundan cu

martesi akpmı italyan milletine ya
pılacağı bildirilen fcvkalide tebliğ 
diğer bir takmı rivayetlere daha yol 
açmııtır. 

Mussolininln italyan milletine a
nayasanın değiştiğini de ilan edece
ği söylenmektedir. Parlamento kaldı
rılacak ve yerine korporatif bir mec
lis kurulacaktır. Bu rivayetin ne de
receye kadar doğru olduğu şimdiden 
kestirilemez. 

I tal yanın hareketi Jili 
vaziyeti değ4tirmiyor 

Londra, 9 (A.A.) - Royter: İtal
yanın milletler cemiyetinden çekile
ceğine dair dış bakanlığında malfunat 
yoktur. Maamafih İtalyanın böyle bir 
kararı filt vaziyette hiç bir değişik
lik yapmıyacaksa da Londrada tees
süfle karşılanacaktır. 

Filvaki İtalya 1936 haziranındanbe
ri esasen milletler cemiyeti toplantı -
larına iıtirak etmiyordu ve sonra mil
letler cemiyeti kararlarının tamamile 
aksine olarak Mançukoyu tanımıştır. 

Londradaki italyan mahfillerinde 
de bu bapta hiç bir malUmat yoktur. 
Ancak İtalyan büyük elçisi Grandi, 
büyük faşist meclisinin toplantısında 
bulunmak üzere yarın Londradan ha
reket edecektir. 

FQ§iıt devleder de mi bir 
Milletler Cemiyeti kuracaklar? 

Londra, 9 (A.A.) - Havas: Siyasi 
mahfillerin kanaatine göre İtalyanın, 
antikomünist paktı devletleri grupuna 
iltihaktan sonra milletler cemiyetin
den çekilmesi bu paktın, mukabil bir 
"milletler cemiyeti,, teşkilini istihdaf 
ettiği keyfiyetini teyid eder mahiyet· 
tedir. 

Diğer taraftan, Fransa ve İngiltere 
Avrupa meselelerinin toptan hallini a
radığı bir sırada İtalyanın Almanya i· 
le aynı vaziyette bulunmak istediğini 
de gösterir. 

Demokrat ve totaliter 
devletlerin mücadelesi 

Almanyada olduğu gibi belki de Ro
mada düşünülen şudur: Londra ve Pa
ris hükümetlerinin yapacağı tavize kar 
~ılık olarak Ahnanya ve İtalyanın tek
rar milletler cemiyetine girmesini gös
termek.,, 

İtalyanın kararı Londrada silkilnet
le beklenmekte ise de demokrat dev
letlerle totalitaire devletler arasında 
yapılmakta olan mücadelenin daha va
hinı bir şekil alacağı hissi vardır. 
Diğer taraftan İtalyanın bu kararı

nın İngiltere ile İtalya arasında ileride 
yapılacak olan müzakerelerde ne gibi 
bir tesir yapabileceği de bura mahfil. 
lerini meşgul etmektedir. 

Misakı milli 
komunu kongresi 
Birinci kinun ayının 11 inci cumar

tesi günü saat 14.30 da Ankaranın eski 
yangın yerinde Saylavlar sokağında 
tUrk ticaret bankası bititiğindeki ilçe 
ve kamun binasında Misakı milli ka
munu kongresi yapılacağından Ocak 
lrongrelerince ıesilcn delegelerin o 
gün muayyen saatte mezkilr binada ha
zır bulunmaları ilin olunur. 

Alman iı mahfilleri kaygı 
içinde 

Berlin, 9 (A.A.) - lt mahafili, 
Japanyanın Çinde kazanacağı bir za
ferin Çin • Alman ticareti üzerinde 
hasıl edeceği akisler dolayısiyle en
dişe içindedir. Bu mahafil, Uzak 
Şarktaki vaziyette hasıl olan inki,af
ların iktıaadt sahada bilhaaaa alman 
kimyevi ve ispençiyart sanayi aaha
Binda acil kararlar ittihazını zaruri 
kılmakta olduğu mütaleaaında bulun
maktadır. Çünkü bu aanayiin japon 
rekabetinden mütecasir olması ihti
mali kuvvetlidir. 

Fransa' da 

5 cinayet işlemiş 

Korkunç bir 
katil tutuldu 

Versay, 9 (Hususi) - Fransız polisi, 
uzun zamandanberi faili bulunaımyan 
beş cinayeti yaptığı anlaşılan azdı bir 
katili tevkif etmi~tir. Bu adamın adı 
Vidmandır ve alman tebaasındadır. 

Katil, polis memurları ile şidletli 
bir çarpışınadan aonra ele geçirilmiş· 
tir. Attığı kurşunlarla, kendisini tev
kif eden poliılerden ikisi yaralanmış
tır. 

Cinayetlerin sebebi: Hırsızlık 
Sorguya çekilen Vidman, bu cina

yetleri sirkat maksadiyle i§Jemiş oldu
ğunu itiraf etmiş ve kurbanlarının ce
sedlerinin bulunduğu yeri polis me
murlarına göıtermiştir. 
Vidmanın kurbanları arasında, yazın 

halasiyle birlikte Faris sergisini gez
meğe gelip yalnız ba,rna sokağa çık
tıktan sonra esrarlı bir şekilde kay
bolan genç amerikah danaöz Jan de 
Koven de vardır. 

Neticesiz kalan arCl§tırmalar 
Bu genç kızın halası, yeğeninin ken

disine muayyen bir para mukabilinde 
teslim edileceği hakkında bir takım 
mektuplar almıt. randevu yerine gidil 
diği zaman kimseden eser bulunma
m!ftı. O zamandan beri genç kızın izi
ni bulmak için yapılan bütün araştır
malar da netıcesiz kalmıştı. 

Polis, katilin verdiği maliımat üzeri
ne genç kızın cesedini bulmuıtur. Ya
pılan otopside Jan de Koven'in bir 
kordele ile boğulduğu anlaşılmıştır. 
Bu kordele de cesedin boynunda bu
lunmakta idi. 

Bir emlak acentesinin Jeci 
iıkibeti 

Katilin kurbanlarından biri de, bun
dan bir hafta kadar evel Sen-Kluda 
Villa Mon playsir adlı bir evin bodru
munda cesedi buıunmuş olan emlak a
centesi Lösobr'dur. 

Lösobr, kendisine müfteri sıfatiylc 
müracaat eden meçhul bir şahsa bu evi 
gezdirmek üzere bürosundan ayrılmış, 
bir daha da ortalıkta görünmemişti. 
Bunun üzerine Lösobr'un müşterisine 
gezdirmesi muhtemel olan satılık ev
lerde araştırmalar yapan polis memur
ları, Villa Mon playsır'in bodrumunda 
adamcağızın ölusünü bulmuŞ:lardır. 

Huıuıi bir öldürme metodu 
Löaobrun cüzdanının ve Villanın ka

pısı önünde duran otomobilinin çalın
dığı tesbit olunmuştu. Emlik ajanı ar
kadan atılarak enseden girip a.ol göz
den çıkan bir tabanca kurşunu ile öl
dürülmüştü. 

Gene taili şimdiye kadar bulunama
mış bir cinayete kurban giden From
mer'in de bu adam tarafından öldUrül
<iüğil tesbit olunm~ ve katilin evinin 
bodrumunda, tahmimen yarım metre 
derinlikte cesedi bulunmuştur. Bu c.e
seddeki yara da Lösobr'un cesedinde
ki yaranın aynıdır. 

Yeni bir kurban daha ••• 
Ayrıca, şimdiye kadar esrarlı mahi

yetini muhafaza etmif olan cinayetler
den birine aid mühim bir delil de ele 
geçirilmiştir: V idman'ın evinde, ki
min tarafından öldilrüldilğü bir türliı 
anlaıılamıyan Löblon'a aid bir çanta 
bulunmuştur. Bu keşif, Löblon'un da 
Vidman tarafından öldürüldüğünü is
bat etmektedir. 

Polis, katilin yalnız başına hareket 
etmediği ve birkaç tane suçortağı dah<>. 
bulunduğu kanaatindedir. Tahkikata 
bu cebheden ehemiyetle devam olun
maktadır. 

Fransada sansasyon 
Bu tevkif, bütün .Fransada büyük bir 

sansasyon uyandırmıştır. Sağcı gaze
teler, faili bulunmayan bu cinayetleri 
ileri sürerek hükümete ve bilhassa son 
Cagoulard ve C. S. A. R. suykastları 
dolayısiyle yapılan tevkifler üzerine 
i~ işler bakam Marks Dormua'ya hü
cum etmekte idiler. Fransız polisinin 
büyük bir muvaffakiyeti olan bu tev
kif, bu gibi hücumlara da sed çekmiş 
oluyor. 

Bir tayfa pamuk balyası 

altında kaldı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Sirkeci

de Çanakkale vapurunda tayfa Cavidin 
üzerine 200 kiloluk bir pamuk balyesi 
diltmilf, zavallı adamın sol bacağını ve 
bel kemiklerini birkaç yerinden kır
::ıııtır. Cnid ilmidaiz bir halde hasta
neye kaldırılmıttır. 

.1ıııı1111111111111111111111111111111111L. - -= ----§ Kiralık daire 

1933 tilrk borcu 
I 14.625 14.70 vadeli 

1933 türk borcu 
II 14.- 14.- .. 

1933 ttirk borcu 
III 14.- 14.- .. 

1933 ikramiyeli 
Ergani 96.50 96.50 

1914 dahllt 
iıtikraz 

Sıvaı -Erzurum 
hattı İl. 95.- 95.-

C. Merkez 
bankaaı 96.50 96.50 

Anadolu D. Y. 
% 60 H.S. 25.50 25.50 vadeli 

ANKARA 
Bonaaı 

Günlük fiyat cedveli 
9 - 12 - 1937 

Azami Asgar! Vasati -Yumupk buğday 5.25 4.50 4.33 
Sert ., 5.00 4.30 4.73 
MahlOt ,, 4.48 4.21 4.37 
Sünter 4.70 4.63 4.67 
Çavdar 2.80 2.80 2.80 
Arpa 3.20 2. 70 3. 7 
Yulaf 4.00 3.80 3.94 
Nohut 6.00 6.00 6.00 
Mmr 1.50 3.50 3.50 
Bulpr 6.00 6.00 6.00 
Mercimek 5.08 4.00 4.20 
Faaulye 7.18 7.18 7.18 

Ankara plyuaaında mühim bazı 
maddelerin vautt perakende fiatları: 

VAHİDİ KIYASİ 
METAIN ve 
İSMİ KALİTE KURUŞ 

Ekmek Birinci Kilo 10 
Francala -. .. 14 
Koyun eti Kilosu 40 
Dana eti .. 30 
Sıfır eti .. 35 
Balık Torik. Adet 55 .. Kefal .. 75 
Koyun baır Adet 10 

Dr. Kemal Arıcan 
Cilt, Saç ve Zührevt Hastalıkları 

Mütehassısı 

Gülhane Cildiye Seririyatı Sa -
bık Başmuavini ve Berlin Üni
versitesi (Charite) sabık muavini 

Her gün saat 16 dan sonra ATA
T ÜRK Bulvarı Ali Nazmi apar
tımanı 7 No. lu dairede hastala
rını kabule başlamıştır. 

3--6861 

-§ 3 oda bir hol. Tel 3377 : En hoş meyva tuzudur. Inkiba•' 
: AKBA'ya sorulması : defeder. Mide, bağırsak, karaciğede'1 = 3--6863 = mütevellit rahatsızlrkları önler. aas-
~ l 111111111111111111111111111111111 lll I ~ mı kolaylaştmr. 

İngiliz Kanzuk eczanefi 



H i K A Y E 1 (_ ... _An_da_ç~JI 

Sessiz Bontje 
- Kısaltılarak - J. L. Perez'den Çeviren: illet EViN 

. Burada, yer yüzünde aeBSiz Bontje- basıyor ve dehşetten titriyordu. "Beni 
tıın ölürnü kimsenin nazarı dikkatini başkası sandılar. Biraz sonra her şey 
~Clbctnıedi. Bontjenin kim olduğun- anlaşılacak, beni de cehenneme fırla
d~' .. nasıl yaşadığından ve neden öl- tacaklar, diyordu. Reis"- Sessiz Bon-

ugunden kimsenin haberi yoktu. A- tje'nin davası!" diye bağırdı. Ve elin
~ba kalbi kırıldı da hayata küserek mi deki evrakı avukata uzatarak "- Oku, 
l,'ltti? Ağır bir yükü kaldıramadı da al- fakat uzatma I" dedi. Kocaman salon 
tlıktnda mı kaldı? Kimbilir, belki de aç- Bontjenin etrafında dönüyor, kulakla-
1 an öldü? rında ağır çekiçler vuruluyor. Ve bun-

a· BontJe susarak y~dı ve ıusarak öl- ların araaında avukatın tatlı bir keman 
~· "}l er yüzünden bir gölge gibi geçti se.i gibi gelen sözlerini İftiyor ve ina

g ttı. Yaşadığı zamanlarda çamur ayak namıyordu: "- lemi, güzel bir vücu
lzlerini tutmadı; ölümünden ııonra da du saran güzel bir elbiıe gibi kendine 
lllezarının tepeciğinde duran tahta par- uyuyor, diyordu. Hayatında ne Allaha 
~.;sını rüzgar bir yana savurdu. Ve me- ne insana kartı tek bir •öz ıöylemedi. 
L<ırcının karısı yerde bulduğu bu tahta Nefret nedir hiç bilmedi. On üç yqın
~arçasının üstünde patates tenceresıni da annesi öldü ve yerine üvey ana gel-
aynattı, Aradan 3 gün geçmeden,me- di. O üvey a.na değil, bir yılandı, daha 

::.~c.~nın kendisi, Bontjenin nerede gö- doğruau bir cadı idi. Onu aç bıraktı, 
. ~ıu olduğunu unutmu§tu bile ... o bir esvabının yırtıklarından morannıı et

~01.ge~en başka bir şey değildi. Haya- lerine tırnaklarını batırdı. O ıeaini çı-

TAYYARE POSTALARI 

Ankaradan kallat 
İıtanbula vanı: 
latanbuldan ~ 
Ankaraya varıı 

14.'10 
16.00 
ıo.oo 
11,50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Puar : lıtanbul ec:saneıi 
Pazarteıl Merkeı 
Salı Ankara .. 
Çarıamba Yenin Cebeci ecz.len 
Periembe Halk ve Sakarya " 
Cuma Eıe eczanesi 
Cumarteıl Sebat ve Yeniıehlr ec:.leri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi ııünierinden başka 
HALK ıinemaamda herııün H a 1 k 
matineleri: 12.15 

Film deiiııne ııünleri: Puarteal ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yan&'Ul ihban: 1521. - Telefon mllracaat 
oehlr: 1023 • 1024. - Şehirleraraıı: 2341 -
2342. - Elektrik ve Havaguı Anza Me. 
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
n: 3705. - Takıi Telefon numaralan: 
Zineirllc:ami elvan: 2645, 1050, 1196. -:
Samanpazan civarı: 2806, 3259. - Yem. 
iehir: 3333 - Havuıbaıı: 3390. 

OTOB'OSLERtN l 1 k ve S O N 
SEFERLERİ 

Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dereden Uluı M. na 

Ulua M. dan Çankaya')'& 
Çankaya'dan Uluı M. na 

Uluı M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uhıa il. na 

Uluı M. dan Keçiören'• 
Keçiörenden Uluı il. na 

Uhıa M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulua M. na 

Ulua M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'dea Uluı M. da 

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

Sabah 
İlk 

ıefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.50 

6.30 
7.00 

7.00 
7,00 

6.30 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.30 
Akköprü'den S. paun'na --

Akıaaı 
Son 
ıef er 

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

-11.15 

1.1s 
9.45 

Y eniıchir, htaayon ve Bakanlıklara 
her saatı beı aeçe muntazam seferler 
vardır. Puar ıtlnlerl ilk seferler birer 
saat ıonra baılar • 

TREN SAATLERİ 
d :11 ~ıçbir kalpte ve hatırasını hiç bir karmazdı. Sarhot ba'baaı bir gece uç-, ... ~_ Haydarpal&Y& 
-· ... gda bırakmadan gitti. Yapyalnız; larmdan ıürükleyip kum üatüne fır- : Her aabah 8.20, her 

akpm ısı.ıs ve 19.45 
de (Salı, Pcrtcmbe, cu. 
mart•i Toros ıtlrat). 

Y<lşa?1· Ve öldü, yapyalnız;... lattığı zaman o gene seaini çıkarmadı. 
Dünyanın bu kadar gürültüsü olma- Oradan kalktı, bacaklarının götürebil- Samıuo hattına 

&aydı, Yilkünün altmda Bontjenin ~ diği yere kadar gitti. Bir ilkbahar ge-
~ıkJe.~inin naad çıtırdağı i.§itilirdi. E- ceııi büyük bir fehre geldi. Fakat be
ter dunyanın i9i batından atkın olma- men o geceyi zindanda geçirdi, gene 
6aydı, Bontje'nin daha ölmeden meza- sesini çıkarmadı. Ne için sin
~ı~ı arar gibi, ııırtında yük olmasa bile dana attıklannı ıormadı bile .. Oradan 
l.lt~ büklüm yürüdüğü belki görülürdü. çıktıktan sonra en ağır itleri aradı, ge
~ger dünyadaki insanlar bu kadar ka- ne sesini çıkannadı. İf ar~ en ağır 
~balık olmayıp az" olsaydı belki biri, i9ten daha ağırdı. Yükünün altında ıo-

: Herıün 9.S5 (Kane
rf, Sıvaı, Amasya bu 

non_tje'ye ne oldu?,, diye sorardı. ğuktan, terden, açlıktan canı çıkıyor, 

bat tlsermdedlr). 
Diyarbakır hattı: HerırQn 9.40 
Z<>aauldak battı : HusUn 15.00 
ICınkbleye l'&J'OtObtla 115.0S 

POSTA SAATLERİ 

Poıta uıt 19 a bdar İıtanbul cihetlne 
ınektub kabul eder. 
Taahhlltlll 1a • kadardır. 

Bontje hastaneye kaldırıldığı vakit fakat o gene sesini çıkarmıyordu. Ya
~~in katının bir köfeciğindeki yeri hancılar çamurlarını aıçrattılar, tUkür· G O N L O K: 
"""l değildi. Kendi gibi bir sürü insan 0 diller. Arabalarn arasından ölüm ve 
)tri nıüzayedeye koymu ... lardı. Haata- tehlike içinde ağır yükünü taşıdı, ge· Arabi - 13515 

Tayyare poıtası 13 e kadar mektub alır. 

il d 7 .Ka 6 Sevval ~ _en morga kaldırıldığı zaman kendi ne sesini çıkarmadı. ç kereler ağır • 
gdıbı Yirmi biçare onun yerini bekle.ıip yükleri tafıdı. Kartılığını almadı. Di· S. D 

.ıuınu • ı:ssş 
İkinci teırin 28 

u T d bckl Giiııeı 7 14 i r:ıYorlardı. Morgdan onu çıkardılar, lenciler gibi kapılar a edi "Sonra 
~erıye dıvar altında ezilmiş yirmi ce- gel l" diyorlardı. Onu aldattılar, gene 

8. D. 
Aktam 16 40 

t aldılar. aeaini çıkarmadı. 
ın~:· kirnbiJir mezarında ne kadar za- Bontje, "Aman yarabbi, galiba beni 
ı::'1 rahat kalabilecek? Kimbilir daha söylüyorlar." diyor ve kulaklarma ina
~ kiıi iU küçülük toprak yığını için namıyordu. 
...:ıtle.: .... k * :rue te ... 

!Xl'~akat öbür dünyada Bontje'nin ölü- Bir kereıinde hayatında bir değifik
•i~·Pck büyük bir alaka uyandırdı. Me- lik oldu. Atları ürkmüş bir faytonla 

tc ın borusu gökleri çınlattı. En muh- karşıl<lftı. Arabacıaı gerilerde yere 
tem · dilflllÜf, beyni patlamıttı. Hayvanların dan melekler geniş kanatlarıyle ora- ağızlarından kopiikler saçılıyordu. A

oraya uçuyorlar - .. BontJe Yüce 
~kemeye çağmldıl" diye ilan edi- ri:il:>a i!jinde korkudan ölü gıbı bir adam 
L~rlardı. Küçuk melekler Bontje'yı oturuyordu. Bontje atları durdurdu. 
~r" ı Adam merhametlı idi. Hayatını liont~ yl adılar. Altın kanatlarının, gümüş 

la tlklerinin çarpması ve pembe dudak- Jeyc borçlu olduğunu unutmadı ve onu 
rın.ı~- olen araoacıııuıın yerine aldı; yalnız o le . '"'ll dökülen kahkahalarının ses-
rı b" . kadar degil, ona bır de zevce verdi, bu 

/\lı,.ı.. Utun göklere yayıla yayıla ti... kadar da degil, zevcesine bir de çocuk 
je :"'un katına kadar çıktı; O da Bont-
L tı.in g~lişinı duydu. Hazreti lbrahinı verdi . .i;iakat .8ontje gene suatu. 
~nt "-Evet, benı soyıuyorlar, beni söy-hd Je. Yi scvınç ve samimiyetle karşı-
" ı • · 1iıyorlar 1" diye gıttikçe ınanıyor, fa-i!lt · "'ennette bır guriıltü var. Bu ıat 
ınd kat gozlerini x u~e nikıme kalaırınaya ır1 an bir koltuk. Melekler Bontje 

;ı n c cesaret edemiyordu. 
ltıctı· ennete ı:;iırüklüyoı·lar. E~ kıy- Avukat devam edıyordu: 
Pır 1

1 taşlarla süslenmiş altın bır taç 
lt~Pırıı yanıyor. lv!elekler, .. _ Mah- "-Velinimeti iflas etti, uiriken pa
dıy beş dakika ya sürer ya sürmez, ralarını vermedi, o gene 11eıı çıkarmadı. 
bir ~rlar, müddei umumi bile onda ufak Karısı memedeki çocugunu l:>ırakıp 

t.> _u~~r bulamıyacak.,, kaçtı, o gene sustu. un be~ ::;ene geçin-
Ur~UÇuk melekler liontje'nin ruhunu ce çocuk Bontjeyi kapı dışarı atacak 
k~ rup da Ona güzel nagmeler çalar• i{iiuai n.UVVt:tU;ClUi1 O t>CllC :.Lb~U. y .::ü 

b .. n. o ~elışcttcn aona kalmıştı . .butün nım~tı ışini dogruıtup 1>orç1arın1 oot:
h~tgo_rup ışittiklerinin bir rüya veya- di, fakat BontJeye metelik bile verme-

.. bır di. Günün birinde arabasiyle, bu sefer iagı Yantışlık olduguna emındi. A-
ler d.a. yer ytizünde de öyle kaç kere- BontJeyi devirip bacağını ezdi, o gene 
lte tiibYaıında küme küme para toplar- sükut etti. 'l'edavı eden doktor.po.r4yı 

tı. ıra . . h arttırınca sustu. Hademeler parasız lnanı- · en uyanmış ve kendını er za 
iter ıı:tnden daha fakir bulmuştu. Kaç çamaşırını değiştirmiyeceklerinı ıöy
tan~ Yabancılar ona gülü~emiş ve ıedikleri vakit gene ıustu. Acılardan 
di. ı.ıaşlıkla 1.ıir iki tatlı soz söylemişler- kıvrandı, gene ııes çıkarmadı, ölürken 
da kat Yanıldıklarını anlar anlama~ bile sustu . ., 

13nefretle donup gitmi§lerdi. Bontje titriyordu. Avukat ona u-
L. OntJ' e b . 'k .. 1 . k nuttugu uayatının parçaıarını bır bir "4:1p 1 • aşı ını , goz erı sımsı ı 

Eskişehirde pamuk ekimini 
tetkik 

Eskişehirdeki pamuk ekimi ve ia
tihaali itleri etrafında tetkikler yap
mak üz.ere Eaki,ehi~ ve Sakarya hav· 
zasına giden Ziraat bakanlığı pamuk
çuluk aekıiyonu direktörü B. Seyfi ile. 
pamukçuluk mütehaaa11ı B. Bayo tet· 
kiklerini bitirerek •ehriıniae dönınüt· 
!erdir. 

mitti. Ömründe hiç böyle tatlı ve 
içli a&lamaını,tı. Ulu Reia devam etti: 

"- Bontje, çocuğum, sen hep ııtırab 
!jektin ve ıükılt ettin. Vücudunda ve 
ruhunda kanamıyan bir yer yok. Buna 
rağmen suıtun. Apğıdaki dünyada 
böyle §Cyleri anlamazlar. Ora11 yalan
cı dünya .. Burada, hakikatler dünya-
11nda, ıen milk!fatını alacakıın. Kıy
metinin ve yaptıfın itlerin ölçüıü 
yok. Neyi istersen al. Cennette ne 
varaa bepıi aenin.,. 

Bontje gözlerini ilk defa kaldırdı. 
Her taraftan gelen ıııkla gözleri Jca
ma,tı. Her taraf pırıl pırıl, peygam· 

berlerden, meleklerden, hakimlerden, 
}'erden gökten ebedl güneşler aaçılı
yor. Bontje yorgun gözlerini indirdi 
ve rnahçup ve inanamıyarak sordu: 

"-Sahi mi?,, 

uıu hakinı: 

"- Hiç füpheıiz. Tekrar ediyorum: 
Cennette ne varsa hepsi senin. Ne is
tersen al" dedi. 

"Bontje bu ıefer daha katiyetle sor
du. 

"- Sahi mi?., 

Lord Halif aksın Berlin 
ziyaretinden çıkan 

iıeticelerin bir billnçosu 
Prager Pre86e' den : 

Fransız ve ingiliz devlet adamları
nın Londra görüşmelerinden sonra 
Lord Halifax'm Almanya ziyaretini 
takib eden haditıe ve münaka~larm 
artık bir bilincosunu yapmak müm
kündilr. Bu bilançoda, Avrupa politi
kasının sulh yoluna sokulması husu
sunda ne dereceye kadar ileri gidildi· 
ğini, hangi bakımlardan da muvaffa
kiyet hasıl olmadığını ara~tınnak ka
bildir. 

İngiliz hükümetini Almanya ile 
doğrudan doğruya temaa etmeğe sev
keden sebeb ve amiller herkesçe bili
nen şeylerdir. Son yıllarda, Almanya i· 
le alman politikası, Avrupa emniyeti
nin esas temellerinden bici telakki e
dilmektedir. Ancak, Almanyanm di
namizm'i ve onun hiç bir zaman sarih 
bir ıurette ileri sürmediği talebleri, ta
biatiyle, Avrupanın umumi vaziyetini 
teskin edebilecek bir mahiyette değil
di. Sulhün muhafazasında en büyük 
menfaati olan ve her hangi anlaşamaz. 
lığın önüne geç.mck için ehnden geleni 
yapan İngiltere, Almanya ile doğru
dan doğruya temasa geçerek, onun aaıl 
maksad ve isteklerini anlamayı ve bu 
suretle de, elbirliğiyle ve muslihane 
bir tarzda çalı~ imkanlarını tesbit 
etmeyi muvaiık bulmuştur. 

İngiltere, vuzuh temin etmek sure
tiyle, sükunııuzluk ve emniyetsizliğin 
en ehemiyetli amilini ortadan kaldır
ınalt teşebbüsünde, tekmil alakalıların 
tasvibini de he.aba katmıttır. Çünkü, 
anlaşmayı istihdaf eden uğra,matara 
karfı hiç kimse taavibini esirgeyemez. 
Lord Halifax'ın Berlin ~yaretindeki 
uıl gaye, i9te budur. 

Bu ziyaretin neticelerine ielince, 
Lord Halifax ile Almanyanm ıalfilıi
yetli phaiyetleri araaındaki eörlifme
nin hakikı cereyanı hakkında, kamoy, 
bu&iine kadar henW: tam bir malliınat 
elde edemcmittir. 

Almanyanın taletbleri bahain mev
zuunu te,kil eden teblifler, Berlin gö
rilft0c1erinin kati ve hakiki mahiyeti
ne uygun olduğu intibamı vermemek· 
tedirler. Bu tcblifler, alman politika
cılarının gayriresmi beyanatlarına ve 
alman poJ.itikuının umumi iatikamet
lerinc göre İngilterede edinilen inti
bam fornıUllettirilmeainden batka bir 
fey değildir. Ancak, muhakkak olan 
bir nokta varsa, o da, eski alman ıö
mürgeleri meselesinin göriiıutdilğU ve 

Çapraz kelimeler 

Bilmeceınizin halledilmiı ıekli 

bu meselenin, Lord Halifax'a gayet aa
rih bir surette izah edildiği keyfiyeti· 
dir. Lord Halifax ile yapılan görüş· 
melerden sonra da, diğer meselelerde
ki alman isteklerinin teferruatı neler
den ibaret olduğu belli değildir. 

İngiltere, asıl maksadına tamamiyle 
varmamıı olmakla beraber, bir anlaş· 
maya varmak için, karşı tarafın yapa
bileceği yardrmın sınırlarını tayin et
mek suretiyle, ingiliz inisiyatifi bir 
vuzuh temin etmeğc muvaffak olmuş
tur. 

İngiltere ile Fransa arasnda sıkı mü
naaebetlerden doğan bu vuzuh, bilhas
sa iki mesele ile alakalıdır: Bunun bi
rincisi, Almanyanın sömürge mesele
sidir. Garb devletlerinin, bu meseleyi, 
bugün artık göril~eğe hazır bulun
duklarına şüphe yoktur. Fakat, bu gö
rü~melerin, yalnız lngiltere ile Al
manya arasında değil, blitün alikalı
ların iştirakiyle, genit bir çerçeve i
çinde yapılması lizımgeJmektedir. 

Vuzuhu temin edilmiş olan ikinci 
mesele iıe, pyet bir anlqma meydana 
getirmek mümkün oluraa, bu anlaflD&
nın, üçüncü bir devletin ve hususiyle 
orta Avrupanın zararına olarak yapı
lamıyacağını ve yapılmaması icab etti
ği keyfiyetidir. 

Bugün, kendilerinin hükümranlık 
ve topraklarına el ıürülemiyeceğini, 
onların ihtiyaç ve arzularına hürmete· 
dilcceğini ,ancak kendileri de dahil ol
dukları halde, kendi haklarında görü
!ülebileceğini orta Avrupa devletleri 
bildikleri gibi, bunu biltiln cihan da 
biliyor. 

Sovyetler blrllğl 
V arşova temasları etraf mda 

Jurnal dö Moeku Polonya hakkında 
neşrettiği bir makalede Bek'in Polon
ya hariciye nazm olarak faaliyette J>u
lunduğu eon bef sene zarfında bu mem
leket politikasının tamamiyle Alman
yanm nüfuzu altına girdiğini yazarak 
diyor ki: 

"Polonya hilkilnıet gazetelerinin, 
sulh cephesine dahil bulunan devlet
lere karfı hücumlarla dolu yazıları bu
nun bir delilidir. Polonya gazeteleri 
Fransa aleyhinde hicviyelerle doludur. 
Çekoslovakyaya kartı da mUtemadiyen 
diltmanca netriyat yapılıyor ve her
gün Sovyetler aleyhinde her tekli ifti-

nesrte - Aydın dağim - Sual zamiri. 
8- Piyerlotinin bir eserine ad olan k'adın 

iımi. 

9- Dyzlük - Faııla 
Yukandan apğıya: 

1- Dolu değil - Prize sokulur. 
2· Arddan gitme. 
3- Beycir - Kocası ISlmUı kadın • Sayd. 
4- Füruht et - Cefa. 
5 • Annm yaptrlr - Yerine getirme. 
6 - Kuru değil - İcra 
7- Beyaz - Ma:ı - Erkek. 
8 - Eıki bir Avrupa milleti. 
9 - Geniş değil - Hayvan ölilıü. 

BugOnkD bulmacamız 
Ben Türkiyenin altın külçeleriylt: 

dolu bir dağıyım. 

1, 2, 3 üncü harflerim geniş. 

1, 2, 6 ıncı harflerim Niğd-cnin 
bir kazaı>ı. 

1, 2, 6, 7, 8 inci harflerim geminin 
yanı. 

4, S, 6 ıncı harflerim şimendife. 
istasyonu. 

7, 8, 6 ıncı harflerim sıkıfık. 

1, 8, 6, 5 inci harflerim tartı. 

1, 8, 9 uncu harflerim ovanın 
zıddı. 

8, 6, 7, 5 inci harflerim Edirnedc 
bir nehir. 

4, 2, 3 üncü harflerim futbolda 
sayı. 

rint ı korkusundan titriyordu. 'Gözle- hatırlatmı~tı. Acaba müddei umumi 
tag açarsa bütün bu rüyaların dağıla- neler söyliyecek ve daha neleri hatır-

"- Elbette, elbette I" diye dört ta
raftan ıeeler yükıeldi. Bontje gülüm· 
siyerek: 

Soldan sağa: 8, 9, 10, 6 ıncı harflerim hafifin zıd
dı. 

ından k d" . . 1 !atacaktı? Kuvvetli ıeaiyle müddei u-tın k • en ını yılanların, çıyan a-
dan ay~aştığı bir çukurda bulacağın- mumi söze başladı: 
den ernın?i. Böyle dehşetten kendin- "- O bütiln hayatınca susmuştu, ben 
leri g:Çnıış bir halde iken etrafındaki- de susuyorum.,. 

"- Eğer öyle ile hergün büyilk, 11-

cak bir ekmek ve taze tereyağı ister
dim". dedi. 

1· İçine ıu silt konur - Ateş veri 
2- İçine yemek konur. 
3- Atlann yediti - Atılır, baı yarar - Bir 

nota. 
4- Şekerin zıddı - Yılan. 
5- Uçar - Donuk renkli. 

8, 9, 10, 3 üncü harflerim koyun a
hırı. 

7, 8, 6, 10 uncu harflerim kuş yemi. 
1, 8, 6 ıncı harflerim gece eğlen

ce yeri. 

ra nümuneleri ortaya konuluyor. Po
lonya gazeteleri Göbbels sofra artıkla
rı ile geçiniyorlar. 

Beck, Polonyayı alman ve italyan fa
şistliğinin emri altına koymakta ve 
mukadderatını, Japonya da dahil ol· 
mak üzere bütün mütearnz devletle
rin mukadderatiyle birleştirmiştir.,, 

Almanyanın Polonyadaki 
emelleri 

Jurnal dö Mosku Polonya ile Al
manya arasındaki dostluğun karŞ:Ilıklı 
olmadığını kaydettikten sonra şöyle 
yazıyor: 

"Bütün dünya bilir ki, Almanya, ne 
Romanya, ne Silezya ve hatta ne de 
Pilsen üzerindeki emellerinden vaz
geçmiş değildir. Danzigc gelince, fa
şist Almanya onu Polonya hariciye 
nazırının yarduniyle ele geçirmiş bu
lunuyor. Almanya ile hukuk müsavatı
n:ı müstenid bir münasebet tesis etme
miş ve ancak onun alman faşistliğinin 
nüfuzu altına girmiş olan Polonya, 
F ransamn itimadını ve d.ostlugunu 
kaybetmiş ve Çekoslovakya ile müna
sebetlerini katı olarak bozmuştur. 

Polonya ve İtalya 

Polonyanm Romanya ile de münase
betlerinde samimiyet olmamaaı şayanı 
dikkattir, o münasebetler ki, Zaleski 
zamanında o kadar sıkı bir mahiyet 
gösteriyordu. . 

Eski dostlarını kaybeden ve yenı 
dostlar da bulamıyan Polonya, ekalli
yetler, ltalyaya karşı .zecri tedbirler 
ve Habeşistanm ilhakını tanımak gibi 
meselelerde gösterdiği sadakatsizlik
lere binaen milletler cemiyetinin yar
dilllma da güvenemiyecek bir vaziyet
tedir. Beckin idare ettiği Polonya si
yaseti Polonya üzerine bütün itimat
sızhkları ~kınittir. 

Polonya gazetelerinin 
neşriyatı 

Bu şerait altında Polonya gazetele
rinin, Fransa hariciye na.zırını Jı:arııla
mak üzere Franaanm dostlarına kartı 
küfürden bllfka yazacak bir şey bula
mamalanna hayret edilemez. Öyle 
gözüküyor .ki Polonya zimamdarları, 
gazetelerine Sovyetler birliği ile Çe
koslovakyayı çamurlarda sürüklemek
te devam etmelerine müsaade eylemek
le fransız muhatablarına karşı vaziyet
lerini kuvvetlendireceklerini sanıyor
lar. 

Bu, iptidaiden de apğı olan, tabiye
de, Polonya ıiyaset adamları Zdolbu
ııoso iıtaayonu Sovyet treni hidi&e&in
ö~ olduğu &ibi, hiçbir tahrikten de çe
kinmiyorlar ve PolıOnya matbuatının 
bu budalaca tahrikitmın Polonyaya 
hiç değilıe Bcckin ıiyaacti kadar zarar 
vudiğini bile idrak edemiyorlar.,. 

(Tu. A.A.) 

ı, 8, 9 uncu harflerim üzüm bah
çesi. 

1, 8, 7 inci harflerim farsça rüz
gar 

8, 7, 5 inci harflerim etrafı su i
ile çevrilmi~ kara. 

1, 2r 6, 8 inci harflerim şiddetli 
fırtına 

10, 6, 9, S, 1 inci harflerim amele. 
8, 9, 6, 10 uncu harflerim sızı 

7, 8, 3 üncü harflerim ağacın biı 
parçıısı. 

3, 2, 6 ıncı harflerim bir nev 
peynir. 

Benim hangi dağ olduğumu bula 
bilir misiniz? 

Dünkü bulmacamızın halli 
1- Ad 
2- İsa 
3- Baba 
4- Bab 
5- Ada 
6- Sada 
7- Dib 
8- Ab 
9- Adale 

10- Asid 
ıı- Besi 

Adisababa aır. 

12- Aba 
13- Abid 
14- Bais 
15- Asi 
16- Asabi 
17- Saba 
18- Abbasi 
19· Bad 
20· İsad 
21- Asa 
22- Adi 

,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,~~;_;i~;·7--·· .. -ı 
Adanun bırıaı asaleti ile öğünür

dü. Bir gün diyordu ki: 
- Benim ecdadım o kadar ea- • 

kiden beri malumdur ki nereye ka-ı 
d~ gittiklerini tahmin bile edemez
ıın. 

- Nuh'un gemiıine kadar gide-f 
cekıin galiba. f 

lteınn ~ltifatlarını duymuyordu. Malı- Sonra da yukardan tatlı ve titrek bir 
l'crı e .e salonunun mücevher kakmalı eea ititildi: "- Bontje, çocuğum!" 

erıne ayağını istemiye istemiye 1 Bontjenin kalbi göz yaşları içinde eri-

Hakimler ve melekler utanç içinde 
baflarını yere eğdiler ve Cenahı Hak
km kahkahaları yedi kat gökleri çın
lattı. 

6- En bilyük hayvan - Dllimeye baımca 
çalar. 

7- Nasraddin Hocanın üstüne un ıerdiii 
1, 8, 3 üncü harflerinı arının 

yaptığı. 

- Hayır, benim ecdadnn Nu-f 
hun gemiıine binmeğe tenezzül et-: 

~=.~~~~.~~ .. ~::: .. ~~~.~~::!:!~~:i 
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Maliye bakanhğı 

Daktilo ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 
Varidat umum müdürlüğünde mün

hal bulunan 60 ve 70 lira ücretli dak
tiloluklar için 18 birincikanun cu
martesi saat 15 de makineden yapıla
cak müsabaka imtihanına girmek is
tiyenlerin fotoğraflı nüfus kağıdı, 
mekteb şahadetnamesi ve varsa bon
servisleriyle birlikte 17 birincikanun 
ak,amına kadar Maliye vekaleti Zat 
i~leri müdürlüğüne müracaaatları. 

(4494) 3--68S7 

A. Levazım Amirliği 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

'.Alma Komisyonundan : 
tık 

Miktarı Muhammen B. teminatı 
Cinsi Kilo Lira Lira 
Koyun eti 8000 3200 240 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri 
ihtiyacı olan 8000 kilo koyun eti ıs bi
rinci kinun 937 çarşamba günü saat 14: 
ıs ,e kadar açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. İsteklilerin yukarıda mu
hammen bedeline mukabil gösterilen 
240 liradan ibaret ilk teminatlarını 
Kırıkkale askeri fabrikalar muhasip
liği veznesine makbuz mukabilinde 
yatırarak belli gün ve saatte Mp. satın 
alına komisyonuna gelmeleri. 

(44ı3) 3-669S 

Çatı tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'.Alma Komisyonundan : 
1 - Selimiye kışlası çatısının tami

ri ihalesi kapalı zarfla ıs 1. kan 937 
çarşamba günü saat 16 da Fındıklıda 
komutanlık satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 2S110 
lira ilk teminatı 1884 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. cü maddelerinde yazılı 
vesikalariyle beraber nafia vekaleti fen 
müdürlüklerinden alacakları ehliyet 
vesikalariyle birlikte ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar teklif mek
tublarmı komisyona vermeleri. (43SO) 

3-6610 

Sebze alınacak 
Ankara l.evBZllD Amirliii Satın 

'Alma Komi.yonundan : 

Cinai 
K. ıoiaıı 
Kereviz 
Praaa 
Patate11 
Llhna 
İlpaaak 
Tuebalda 

111 uhammen 
Mikclan bedeli 1. teminatı 
Kilo Lira Lira Kr. 
S650 365 

700 175 
3500 350 
2300 230 
3500 350 
3500 612,50 

500 125 

2207,50 163 56 
Kuıkkale askeri sanat mektepleri 

ihtiyacı olan yeli kalem sebze lS. bi
ihtiyacı olan yedi kalem sebze 15. bi-
16 kadar açık eksiltme ısurctile satına
lınacaktır. İsteklilerin yukarıda mu
hammen bedeline mukabil gösterilen 
163 lira 56 kuruştan ibaret ilk teminat
larını Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasipliği vemesine makbuz muka
bilinde yatırarak belli ğün ve saatte 
mekteb satın alma komisyonuna gel-
ıneleri. (4411) 3-6694 

Hayvan satılacak 
A. Levazım Amirliği Sabn Ahna 

ICo.niıyonundan : 
1 - Muhafız alayında kadro faz

lası olan 32 baş hayvan 13-12-937 saat 
15 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Pazarlığa iştirak edeceklerin 
evveli Muhafız alayında hayvanları 
görmeleri ve pazarlık için belli gün 
ve aaatta komisyonda bulunmaları. 

(4432) 3--6744 

54 ton un alınacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Garnizon kıtaatının ihtiyacı 

olan 54 ton unun 29-11-937 günü ka
palı zarfla yapılan eksiltmesine talip 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmesi 27.12.937 pazartesi günü 
saat 14 de Polatlı askeri satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bcdel;.,e nazaran 

ilk teminatı 446 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarım havi teklif mektup
larını belli gUn ve saattan bir saat 
evveline kadar ko111isyona vermeleri. 

(4SOI) 3-6846 

Bir pavyon yaptırılacak 
An. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Gaitada gösterilecek mahal

de bir pavyon inşası kapalı zarfla i
halesi 27 / 1. Kan./ 937 pazartesi günü 
saat 16 da Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen kefif bedeli 30424 
Ura 64 kuru,, ilk teminatı 2282 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev
vel komisyonda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplarla 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 

Nafıa Vekileti fen müdürlüklerinden 
alacakları ehliyet vesikalariyle bera
ber ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (4471) 3-6845 

34 ton sade yağı 
alınacak 

An. Le. A. Sa. Al. Ko.dan : 

Tümen Birlikleri için 34 ton sade 
yağı 15.12.937 saat 15 de pazarlıkla 
alınacaktır. Muhammen bedeli 32SOO 
lira ilk teminatı 2422 lira SO kuruş· 
tur. Şartnamesi 163 kuruş mukabilin
de komisyonda alınabilir. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için belli gün ve 
saatta kanuni vesika ve teminatla
riyle Lüleburgaz Tümen satınalma 
komisyonunda bulunmaları. (4462) 

~842 

Askeri Fabrikalar 

Bir adet buhar 
lokomotifi 
ah nacak 

Aakeri Fabrikalar Ummn Müdür
lüğünden: 0 

Tahmin edilen bedeli (3S.OOO) li
ra olan yukarda yazılı bir adet buhar 
lokomotifi Ankarada Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
komisyonunca 28-1-938 cuma günü 
saat ıs de kapalı zarfla ihale edile
cektir. 
Şartname (1) lira (75) kurut mu

kabilinde Komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 262S 
lirayı havi teklif mektuplarını mez
kQr günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkQr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

( 4448) 3-6804 

67 Kalem Eğe 
Askeri Fabrikalar Umam Müclürl6-

iündma r 

Tahmin edilen bedeli (6946) lira 
olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Ankarada askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komis
ydnunca 27-ı-938 pe11embe günü aut 
ıs de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(S20) lira (9S) kurUfU havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde aut 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle 
mezkOr glln ve saatte komisyona mü-
racaatları. (4486) 3-6848 

M. M. bakanlığı 

Kütahya tayyare meydam 
tesviyesi 

M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
1) Ketif bedeli altmış dokw: bin bet 

yüz yirmi dokuz lira otuz kurut olan 
Kütahya tayyare meydanı toprak tea -
viye işine talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konınuttur. 

2) ihalesi 22. 12. 937 çarp.mba günü 
saat 11 dedir. 

3) İlk teminat 4726 lira 47 kurut
tur. 

4) Ketif prtname ve projeler 348 
kuruşa M. M .V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

S) Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerile ida
ri prtnamenin (F) fıkrasında yazılı 

vesikalarile birlikte teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evel M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 
( 44S2) 3 - 6773 

Yemek takımı alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Hepsine tahmin edilen (2S38) 
lira fiat olan 300 adet yemişlik (1000) 
adet yemek tabağı 800 adet çatal 800 
adet ka~ık 1500 adet bıçak ve 1000 a
det su bardağı açık eksiltme suretiy
le satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13.12.937 pazartesi günü 
saat 10 dadrr. 

3 - İlk teminatı (190) lira 3S ku
ruştur. 

4 - Şartnamea ve örnekleri görmek 
için bedelsiz olarak her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alına komisyonu
na müracaat. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen veaaikle ve teminatla
riyle birlikte belli gün ve aaatında ko
misyona gelmeleri. (4353) 3-6621 

U[US ıo .12 .1937 

Suni aza alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komi .. 

yonundan z 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1494 

lira olan 86 kalem auni ua malzemesi 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Ek
siltmesi ı3 birinci k!nun 937 pazartesi 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
ko. da yapılacaktır. Şartname ve liste
si her giln öğleden sonra parasız. ola
rak M. M. V. satın alma ko. da görü
lür. İlk teminat 111 lira 5 kuruttur. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 aayılİ kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te eksiltme gün ve saatında M. M. V. 
satm alma Ko. da bulunmaları --6608 

Bayındırlık Bakanlıoı 

Mobilya eksiltmesi 
Nafıa Vek&letinden z 

23-12-937 per§embe günü aaat ıs te 
Ankarada Nafıa Vekileti malzeme ek
siltme komisyonu odasında cem'an 

11130 lira muhammen bedelli 222 parça 
mobilyanın kapalı zarf usulile eksilt

mesi yapılacaktır 
Muvakkat teminat mikdarı 834 lira 

7S kuruıtur. Eksiltme prtnameai ve 
teferrüatı Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını tali
matnamesine göre vekiletten alınmıt 
malzeme müteahhidliği vesikuı ile 
birlikte 22-12-937 çarpmba günü saat 
14 e kadar komiıyona vermeleri tazım 
dır. (4456) 3 - 680S 

20 ton lama demiri 
alınacak 

Nafia Vekaletinden ı 

10.1.938 pazarteai gilnil aaat 15 de 
3200 lira muhammen bedelli 20 ton la
ma demiri açık ekailtmeye konulmuı
tur. 

Muvakkat teminat 240 liradır. Bu i
te aid prtname ve evrakı parasız ola· 
rak vekilet malzeme miidürlüğllnden 
abDllblHr. 

İsteklilerin 10.1.938 puarteal gilnil 
aaat 15 de komisyonda hazır bulunma-
lan lbımdır. (4314) ~ 

Detterda rl ı !< 

Kullantlmıs fiat 
otomobili satllacak 

Ankara Defterdarbjmdaıı s 
60 lira bedeli muh•mrnenli bir adet 

kullanııım, fiyat otomobili 20. 12. 937 
pazartesi günü aa.at 15 te pazarlıkla 
satılacaktır. 

Tali.hicrin 4 lira 50 kurut muvak· 
kat teminatlariyle defterdarbk aatıf 
komisyonuna mllracaatlarL (4496) 

~9 

Kültür bakanlığı 
On talebe alınacak 

Kültür Bakanhimdan z 

Ankarada Kız Ertik öğretmen o
kulunun ev idaresi ve yemek pi9irme 
tubeaine kız enstitülerinin 1934 • 
1935, 193S • 1936, ı936 • 1937 den yı· 
1ı mezunlarından, yapılacak müsaba
ka imtihanı neticesinde kuananlar
dan, parasız yatılı olmak üzere on ta
lebe alınacaktır. 

1. - imtihan 21. 12. ı937 aalı gü
nü saat dokuzdan itibaren İetanbulda 
Beyoğlu ak,am kız sanat okulu bi
naamda: 

'a - Türkçe, b - Riyaziye, c • Fen 
bilgisi, d - Biyoloji, e • Hıfzıaaıhh ve 
ev idaresine tatbiki, f - Yemek pifir
me ve puta, g • Ev idaresi derslerin
den yapılacaktır. 

2. - lateklilerin en çok 17.12.1937 
cuma ak,amına kadar: 

a - latida, b - NUfuı tezkereai, c -
Diploma, d - a9ı tezkeresi, e - Beledi
ye ve polisçe taıdikli hüsnühal vesi
kası, f • altı adet veeikahk fotoğraf, 
g - Nümuneaine tevfikan heyeti sıh
hiye raporu ile birlikte İstanbul kül
tür direktörlüğüne müracaat etmele
ri lbımdır. 

Heyeti sıhhiye raporları örnekle
ri Ankara, İzmir, Bursa, latanbul 
kültür direktörlüklerinden alınabilir. 

İmtihanda muvaffak olanlardan, 
mecburi hizmet ifa edeceklerine dair 
ayrıca birer teahhüt senedi alınacak
tır. Noterlikçe tasdik edilecek olan 
teahhüt senetleri örneği latanbul 
kültür direktörlüğünce imtihan neti
cesinde allkadarlara verilecektir. 

~710 

Sıhat bakanhğı 

Elbise ve palto 
yaptırılacak . 

Ankara merkez hıfzıuıhha mü • 
e.ae.eai atm alına komiayonundan: 

1 - Müeaaese hademeleri için dikti
rilmeaine lüzum görülen ve tutarı 
1362 lira bulunan elbise ve palto 29. 12. 
937 çarp.mba günü saat 11 de açık ek
siltmeye konulmuıtur. 

2 - İstekli prtnamesini müessese 
muhasebesinden parasız olarak alabi -
lirler. 

3 - İsteklinin terzilik ettiğine ve 
ticaret odasına kayıtlı olduğunu tev -
aik etmesi ve ayrıca 102 lira 15 kurut 
muvakkat teminat göstermcıi lizım
dır. (~77) 3 - 6849 

Laboratuvar armatörü 
ah nacak 

Merkez hıfz....bha mÜeHeHÜ 
.. tm alma komisyon reialiiinden : 

ı - Müessese yeni Laboratuvarı
na satın alınacak muhammen kıymeti 
(2000) lira olan 11 kalem liboratuvar 
armatörü 25-12-937 cumartesi günü 
saat 11,30 da ~ık ekailtmeye konmU! 
tur. 

2 - İstekli her zaman parasız 
tartname ve liıteaini müeaaeae mu
hasebesinden alabilirler. 

3 - lateklinin bu itle iştigal et
mesi ve ticaret odaaında kayıtlı bu
lunmaaı ve ayrıca 150 lira muvakkat 
teminatı hudud ve sahiller vezneaine 
teslim ederek makbuzunun ibruı ll· 
zımdır. (4478) 3-6850 

Çiçek aşı tüpü alınacak 
Ankara merkez hıfzıaaıblıa mü • 

eaaeMıi aatm alma komiaJOD r eiali· 
iinden : 

1 - Müeueaeye muhammen flatı 
1848 lira olan çiçek a9ı tilpll 25-12· 
937 cumartesi günll saat 11 de açık 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İatekliye prtnamealnl para· 
aız mlleaeeae muhuibliğinden verilir. 

3 - İsteklinin bu it ile ittigal et
tiğini tenik etmcai 'fi aynca 138 li
ra 60 kurut muvakkat teminat verme-
al lhlmdır. (4479) 3-68.51 

Vakıflar Umum Md. 

İstasyon ve alimantas
yon binası inşası 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko.dan : 
İzmir • Afyon hattı il.zerinde Tur

gutlu istasyonunda yapılacak istas
yon binası ile Alimantaayon binaıı 
intaatı kapalı zarf uauliyle eksiltme
ye konmuttur. 

1 - Bu itlerin ketif bedeli ceman 
40 000 liradır. 

2 - İstekliler bu i,e aid p.rtname, 
proje ve sair evrakını devlet demir 
yollarının Ankara; Haydarpap, Sir
keci, Afyon ve İzmir veznelerinden 
200 kuru§ bedel mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 27. 12. 1937 tarihin
de pazartesi gilnU aaat 15 de Devlet 
Demiryolları İtletme umum müdür
lüğü yol dairesi binasında toplana
cak merkez birinci komisyonca yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin atağıda yuılı teminat ve 
veaaiki aynı gün saat ı 4 de kadar 
komisyon riyasetine tevdi etmit ol
maları lizımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkımına uy
gun 3000 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve 
f&rtnamede yazılı nsikalar, 

c) Nafıa Velc!letinden muaaddak 
ehliyet vesikası, 

5 - Teklif mektuplarının ihale 
günü aut 14 de kadar komisyona tev
di edilmi9 olması ıtzmıdır. 

(4482) 3-6853 

Evrakı matbua · yaptınlacak 
D. D. Yollan Sa. AL Ko. dan z 
15S91 lira muhammen bedelli 54 

kalem evrakı inatbua tabettirilece
ğinden bunun ebiltmeai 16-12-1937 
perıembe günü aut 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binuında 
yapılacaktır. 

Bu ite girmek fadyenlerin 1169,33 
liralık muvakkat teıninat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa 
müteahhitlik veaikan wı tekliflerini 
aynı gün aaat 14 de kadar komiayon 
reialifine vermeleri lhundır. 

Şartnameler paruu olarak Anka
rada malzeme dairealnden ve Hay
darpqada mafua teflifinden dafı· 
tılmaktadır. 

Evrakı matbua 8meklerl de aynı 
yerden latemnek auretiyle ııörillebi-
llr. ( 4397) 3-6711 

Elektrlkll bagaj arahalan ve 

O · tef emıab alınacak ç değirmen satılacak ı>met Demir,ollan Satın Alma 
Vakıflar Genel Direktörlüiün • Komia10nundan ı 

den 1 Muhammen bedell 22500 llra olan e-
l - Eskitehirde mazbut vakıflardan lektrikll bağaj ~baları ve teferruatı 

Akarbaıı Defterdar ve Çcribatı Ali 17.1.938 puarteaı günü uat 15.30 da 
Bey adl.;mdaki Uç delirmenin mülki- kapalı zarf uaulü ile Aııkarada idare 
yetleri prtnameai mucibince aatıl- binuında aatm alınacaktır. 
mak üzere 26-11-937 pünden itiba- Bu i9e girmek istiyenlerhı 1687.50 
ren bir ay müddetle puarlığa bırakıl- liralık muvakkat teminat ile kanunun 
mıttır. tayin ettiff vesikaları ve nafıa müte-

2 -Her üç delirmenin birlikte mu- ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
hammen bedeli (70,000) liradır. ~ aaat 14.30 .• kadar komisyon reiali-

3 - İhale bedeli dört taksitte alına- fıne vermelen lbımdır. 
caktır. Birinci taksit hini ihalede ni- Şartnameler parasız olarak Ankara
hayet bir hafta içinde petin verilecek da malseme dairesinden. Haydarpap
ve diler Uç takıiti müaavi mikdarlar da tesellüm ve aevk teflifinden dağı
U.zerinden ihale tarihinden itibaren bi- tılmaktadır. (442"1) 3-6713 
rer sene fasıla ile üç senede ve her tak- Elektrikçi alınacak 
ait ıeneai batında nakden ödenecektir. D. D. Y oUan Sa. AL Ko.dan ı 

4 - İhalesi 2S-l.2-937 tarihine mUaa- Yolcu vagonları elektrik tenviratı 
dif cumartesi günü aaat 11 de Eskite- itlerinde yetittirilmek üzere sanat o
hir vakıflar müdürlüğü ihale komia- kulu elektrik ıubesinden mezun (15) 
yonunca puarlıkla vakıflar umum elektrikçi imtihanla alınacaktır. Ta
müdUrlüğünün tudikine talikan yapı- U.blerin mekteb ,ehadetname ulını ve
lacaktır. ya tudildi suretini iatidalarına bağla-

5 - Muvakkat teminat muhammen yarak Ankara'da D. D. yollan cer dai-
bcdele göre (4750) liradır. rai reisliiine müracaat etmeleri. 

6 - Satıp aid prtname Ankarada ( 4428) 3-6761 

Umumi hela ve revizö 
lük binası yaptınla 

DeTlet demiryolları aatm alıoa 
komiayonundan : 

Ankara istasyonunda yapılacak 
mumt heli ve revizörlük binası in 
tı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye k 
nmuıtur. , 

1 - Bu işin keşif bedeli ceın 
39.SOO liradır. 

Z - İatekliler bu işe aid şartn 
proje ve sair evrakı devlet demiryol 
rının Ankara, Haydarpaşa ve Sirk 
veznelerinden 198 kuruş mukabilin 
alabilirler • 

3 - Eksiltme 27-12-937 tarihiıı 
pazartesi günü saat 1 S te Anka 
devlet demir yolları İ§letme unı 

müdürlüğü yol dairesi binasında t 
!anacak merkez birinci komisyon 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için il 
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve . 
saiki aynı gün saat 14 de kadar ko 
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları 
zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına o 
gun 2962.SO liralık muvakkat tem" 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve 
namede yazılı vesikalar. 

c) Nafıa Vekaletinden musad 
ehliyet vesikası. Teklif mektuplar 
ihale günü saat 14 de kadar komisy 
tevdi edilmiı olmaları lazımdır. 
(4283) 3 - 6854 

Lokomotif yedekleri alına 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 66000 lira olaD 

No .lu liste ile 13SSOO lira muh 
bedelli 2 No .lu liste muhteviyatı o 
lokomotif yedekleri 20. 1. 1938 
tembe günü saat ıs den itibaren a 
ayrı Ankarada idare binasında ka 
zarf uaulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1 No. 
liste muhteviyatı için 4S50 lira .,e 
No. lu liste muhteciyatı için de 8025 
ralık muvakkat teminat ile kanun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mUtc 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini a 
gün saat 14 de kadar komisyon reisli 
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 330 kuruşa Ankara 

Haydarpap veznelerinde satılm 

dır. (4369) 3 - 6766 

Dingil değiştirme vereni 
almacak 

Dnlet Demiryollan Satm Abo' 
Komia10nundan .:. 

Muhammen bedeli lSOlO lira o 
dingil deği9tirme verenleri 17.J. 
~i güntl aat 15.15 te kapilı 
usulü ile Ankarada idare binasında 
tm alınacaktır. 

Bu i9e girmek istiyenlerin 1125· 
liralık muvakkat teminat ile kanun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini a 
gün saat 14.lS • kadar komisyon 
iıliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ank 

da malzeme dairesinden Haydarpa 
da tesellüm ve aevk ıefliğinden da~ 
tılmaktadır. (4420) 3-07v 

Traversi alınacak 
D. D. Yollan Sa. Al Ko.dan s 

Muhammen bedeli 46710.96 lira ol' 
10000 adet dar hat meşe travesi ile 'flO 

mal hat için 12 takımlık 7S6 adet in 
liz tipi makas travesi ve 3000 adet -_ .ı 
mal hat IDCfC köprü travesi 20.12~ 
pazartesi günü saat ıS.4S de kaP"" 
zarf usulü ile Ankarada idare binasıf 
da satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 3S03J 
liralık muvakkat teminat ile kanunıı' 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mütl' 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini a-I 
gün aaat 14.4S e kadar komisyon ~ 
liiine vermeleri lizımdır. 1' 
Şrtnameler 234 kuruşa Ankara, 

mir, Eekitehir, Mudanya ve Haydi' 
Pata veznelerinde aatılmaktadır. 

( 4430) 3-6762 
vakıflar umum müdürlüğü emlik mü
dürlüğünde, latanbulda İstanbul va
kıflar bapnüdürlüğünde ve Eskitehir
de vakıflar müdürlüiünde paruız ve
rilir • 

Boya ve sabun ahnacak 

7 - Pazarlığa ittirak edenler tart
namenin bütün muhteviyatını kabul 
etmit sayılır. (4480) 3 - 6852 

Demiryollart 
Cam traversi 

ah nacak 
De•let Demiryolları Satm Alma 

Komiı:ronundan z 
Muhammen bedeli (208000) lira olan 

80000 adet normal hat çam traversi 
24-12-1937 cuma günü aaat 1S,4S de ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında aatm alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 11650 11 -
rahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiii vesikaları ve nafıa müte -
ahhidlik veaikuı ve tekliflerini aynı 
gün aaat 14,4S e kadar komisyon reiı
li~ine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler 1040 kuruta Ankara. 
Eskitehir, İzmir ve Haydarpap vezne
lerinde aatJlmaktac:lır. (4442) 3-6802 

De•let Demiryollan •• Limanları Umum Müdürlütü Sa. Al. Ko. daO' 
Muhammen bedeli ile mikdar ve isimleri atağıda yazılı 11 kalem ~ 

telif boya ve aabunlar 23-12-1937 pertembe günü saat 15,15 de kapalı .,,. 
uaulile Ankarada İdare binaaında aa tın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat (1 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve ~ 
liflerini aynı rün saat 14,lS e kadar komieyon Reisliğine vermeleri 
J:Jmdır. 

Şartnameler parasız olarak An kar ada Malzeme dairesinden ve Hayd,r 
pa,ada Tesellüm ve ıevk tefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Malzemenin iunl Lira Lira JC. -1 • Sarı toprak toz boya SOOO Kg.) 
2 • Kül rengi .. " 10000 ,, ) 
3 - fa siyahı 

" " 8000 " ) 
4 ·Su siyahı .. " 3000 " ) 
5 • Kanarya sarısı ,, 

" 
1000 ,, ) 

6 • İngiliz kırmızısı atı ) 20390 1529,25 
toz boya ıooo .. ) 

7 • İnglllz yetlll a9ı 
toz boya 3000 .. ) 

8 - Verminyon toz boya 2000 ,, ) 
9 - Obid döf er 8000 .. ) 

10 • Beyaz sabun 10000 kalıp) 
5725 429,38 11 • Arap Hbunu 25000 kg.) 

~ (4460) 
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· ·'D~_hiliye bakanhğı 

Artczy:en kuyusu açılacak 
DAHiLiYE VEKALETiNDEN : 
'farsusta açılacak bir artezyen a· 

r~§brma kuyusunun pazarlıkla ek • 
•iltınesi 

Tarsusa 2,S kilometre mesafede ve 
ve Berdan vadisi civarında bir artezi
rn araştırma kuyuau açılması pazar
ıkJa eksiltmiye çıkarılmıttır. 

1. 1 - İşin muhammen bedeli 4000 
ıradır. 

~ - İstekliler bu işe ait tartname, 
~csaıre evrakı bil~bedel belediyeler 
ankası binası ikinci katında Dahiliye 

;ekaleti belediyeler imar fen ıefliğin
en alabilirler. 

3 - Pazarlık 16-12-937 tarihine 
~Sthyan perşembe gUnü saat onbirde 

2 
n~aı:ada belediyeler bankası binası 

i · ıncı katında toplanacak belediyeler 
nıar heyetince yapılacaktır. 

.4 - Pazarlığa girebilmek için is
te~ı~erin aşağıda yazılı teminat ve ve-
•aıkı k · . 1.~. ~ b omısyon reıs ıgıne vermege mec-

Urdurlar. 

i .A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
ncı ıtıaddelerine uygun 300 liralık 
txıuvakkat teminat, 

1 :S - Kanunun tayin ettiği vesaik
er, 

C - kanunun dördüncü maddesi 
~Ucibince eksiltrniye girmeye bir ma
~ bulunmadığına dair imzalı bir mek· 
Ub, 

l) - Belediyeler imar heyeti fen 
§efliğinden pazarlığa iştirak için ala
takiarı vesika, 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
lllektublarının iadeli teahhüdlü olma
•ı ve nihayet saat 1 O a kadar komisyo· 
na gelmiş bulunması lazımdır. 
• Bu iş hakkında fazla izahat almak 
~:tiyenlerin Belediyeler imar heyeti 

(4
'l ~eniğine mliraccat etmeleri. 
384) 3 - 6676 

IIarita tanzim ettirilecek 
Dahiliye Vekaletinden : 

k Malatya vilayetinde Adt;taman 
t aııabasının halihazır harıtalaı ının 
~nzinıi işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 
E ~ammen keşif bedeli 4000 liradır. 

1 
ksıltrne, 20.12.1937 tarihince saat 

1 de, Ankarada, Belediyeier Eonka
ıı b' . ınasında Belediyeler İmar Heye-
;~nce _Yapılacaktır. Muvakk:ıt teminat 
l3 O lıradır. Şartnameler oilfi.bedel 
d elediyeler İmar heyeti fen ~fJiğin-
_:n alınabilir. (4387) 3-6fı79 

Ankqra Valiliği 

Pulluk satın 
ah nacak 

Ankara Vilayetinden : 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtıl· 

bıak üzere şartnamesi mucibince açık 
tkailttne ile satın alınacağı evelce ilan 
;dilen ecnebi mamulatı (7 5) adet iki 
(~kerlekli (100) adet iki demirli ve 

1 S) adet üç demirli ve sandıklı pul
dllkların satın alınması yirmi beş gün 
ğ~a. uzatılmıştır. İşbu üç çeşid pullu
l n ıhaıesi ayrı ayrı olacaktır. Pulluk-
arın 20 12 · ·· .. t b - -937 pazartesı gunu saa on 
er~ açık eksiltmesi yapılacaktır. 

ttı kı tekerlekli pullukların muham
(ien bedeli (187 5), iki demirlilerin 

~OO), üç demirlilerin (1500) liradır. 
r artnameleri Ankara ve İstanbul zi
l~at müdürlüklerinden meccanen veri
d\ İsteklilerin pullukların yüzde ye -
~ uçuk tutarı olan meblağa aid banka 
d~;~~bu veya hususi muhasebe mü
ı .1ugü veznesine yatırılmış makbu-
1: ıle birlikte eksiltme günü gösteri • 
g ~ Baatte vilayet daimi encümenine 
c llleleri ilan olunur. (4423) 3 - 6800 

Tavuklara aşı yaıulacak 
A.nlcara Vilayetinden : 

Sık~~karada tavuk kulerası hastalığı 
de •gından hastalık çıkan mahaller
\' tavuklarını aşlattırmak istiyenler 
ıa;:e.riner Direktörlüğüne müracaat-
~ olunur. (4493) 3-6856 

-

Mahkemelerden. . 
lti~ı~~ra 3. üncü Sulh Hukuk Ha-

ıgınden : 

!ef~nk.ara belediye imar fen heyeti 
biyı tnUhendis İrfanın vefatı hase
tdiJ e .terekesine mahkemece vaziyed 
fa) ~ış olduğundan mirasçılar ve ke· 
d~;ı hasebile alacaklı olanlar da 
lı v 

1 Olduğu halce bilcümle alacak
rj 

1 
e borçlularının vesaiki resmi yele· 

ye be b .. cij ra er bir ay znrfında 3 un-
auaSUlh hukuk mahkemesine mÜraca· 
dett~ı ve alacaklarını vaktiyle kay
sen ırıneyenJerin mirasçıya ne şah· 
tder:~ ne de terekeye izafeten takib 

1Yecekleri lüzumu ilan olunur. 
3-6866 

1. Ankara B' . . l(en, • ırıncı Sulh Hukuk Mah-
eıınden • 

A.Ji • 
buno•favuş vekili avukat Münür Ze
harbig u tarafından Ankara imaliitı 
lllüst:~ fabrikasında 977 numarada 
lira al deın Osman aleyhine açtığı 294 
duru:k davasının yapılmakta olan 

sında O&manın ikametgahını 

değiıtirirken mahkemeyi haberdar et
mediğinden tebligat yapılmadaığı gö
rülmüştlir. Usulün 141 inci maddesi 
mucibince ve 20 gün mUddetle iliinen 
tebligat yapılmasına mahkemece karar 
verilmiş ve duruşmada 10.1.938 pazar· 
tesi ıaat 9.5 a bırakılmıJtır. O gün biz
zat hazır bulunmadığı veya bir vekil 
göndermediği takdirde mahkemesine 
gıyaben bakılacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilin olunur. 3-6839 

T opo ve Kadastro U. Md. 

Palto yaptırılacak 
Tapu Kadastro Umwn Müdürlü

ğünden: 

Umum mlidürlükte mtistahdem oda
cı ve müvezziler için yaptmlacak 16 a
det paltoların münakasası hakkında 

evvelce Ulus gazetesile üç defa edilen 
ilan üzerine eksiltme günü olan 8.11. 
937 tarihindeki münakasaaında haddi 
layıkı bulunmadığı cihetle 16.12.937 
perşembe günü saat üçte mezkur pal
tolar pazarlık suretile ihale edilece
ğinden isteklilerin pey akçeııile bir· 
tikte eksiltme ve artırma komisyonu -
na müracaatları. (4492) 3 - 6855 

Anka~a Belediyesi 

imar müdürlüğünde işi 

olanlara kolaylık 
Belediye reisliğinden : 
Belediye imSr müdürlüğünde işi o· 

tanların işlerinin sürat ve selamet· 
le görülmesini temin için mezkur 
müdürlükte bir müracaat memurluğu 
ihdas edilmiştir. Her türlü müracaa· 
ta bu memur tavassut edecektir. İş 
sahihlerinin her husus için doğruca 
bu memurluğa müracaat etmeleri i-
lan ounur. (4495) 

~858 

·- Kazalar 
Elektrik santral binaı;ı 

yaptırılacal{ 
Bolvadin Şarbaylığrndan : 

5375 lira 47 kuruş bedeli keşifli ka -
zamzz elektrik santral binası 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

1 - İhale 20 kanunuevel 937 pazar
tesi günü saat 14 de belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

2 - Talihler ihale saatinden evvel 
% 7 ,5 teminatı muvakkate parası 403 
lirayı ya nakden veya muteber bir ban· 
ka mektubu ile vereceklerdir. 

3 - Elektrik santral binası beledi -
yemizde mevcud fenni ve hususi şart
name ve pl&nı mucibince yapılacak-

tır. 

ULUS 

Vilôyetler 
Doğum, çocuk hakımevi 
ve Ebe mektebi yapılacak 
Balıkesir viliyot daimi encümenin. 

den : 

1 - Balıkesirde müceddeden yapıla
cak dofum ve çocuk bakımevi ve ebe 
mektebi binasının nafıa vekaletinden 
musaddak projesi gereğince ve 81814 
lira 66 kuruş keşif bedeli üzerinden 
inpsı kapalı zarf uıuliyle ekliltmeye 
konuluduğu halde istekli çıkmadığm
dan 16.12.937 tarihine rastlayan per
ıembe günü aaat onbeıe kadar bir ay
zarıfında pazarlıkla verilmesine karar 
verilmiştir. 

2 - Bu iş.e aid evrak şunlardır: 
Huıust ,artnamc 
Meaaha cetveli 
Vahidi fiat cetveli 
Keşif cetveli ve pro1eıer 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele örneği 
İstiyenler bu evrakı Balıkesir vila

yet daimi encümen kaleminde veya 
Balıkesir nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

3 - Bir ay zarfında pazarlıkla ihale 
yeni hükümet dairesinde teşekkül e
decek daimi encümen tarafından ya
pılacağından encümenin toplantı gü
nü olan her pazartesi ve perşemb gün
leri saat 15 de vilayet daimi encüme
nine müracaat ederler. 

4 - İsteklilerin 1937 yılı içinde na
fıa vekaletinden alınmı~ müteahhidlik 
vesikasını ve bu işe girmeğe salahiyet 
veren resmi vesaiki ibraz etmesi şart-
tır. (7851/4328) 3-6622 

Konya belediye siıwmasınm 
ihalesi hakkında 

Konya Belediye Reiıliğinden ı 

Yeni tamir edilip 29-11-937 pazarte
si günü iki buçuk senelik icarı kapalı 
zarf usuliyle ihale edileceği evvelce 
ilan edilmiı olan AlSeddin tepeıinde
ki belediye sinema binası için ihale 
günü getirilen zarflar 2490 numaralı 
arttırma, eksiltme kanununun bu bab
taki tarifatına uyğun görülmediğin-

den mezkfir binanın 15. 1. kanun. 937 
taril!inden 31 - mayıs - 940 tarihine 
kadar iki ııene beş buçuk aylık icarr 
14 - l. kanun - 937 sah günü saat 14.30 
da ihale edilmek Uzere gene kapalı 

zarf usuliyle tekrar arttırmaya çrka
rılmışır. 

Bir senelik icar için muhammen be
deli 4000 liradır. Talip olanların ve 
şartnameyi görerek fazla maHimat al
mak istiyenlerin Konya belediye ri
yasetine müracaatları ilan olunur. 

(4461) ~786 

Alat ve edevat 
alınacak 

vermek tartile pe§in avans verilecek -
tir. 

7 -İsteklilerin yukarıda yazılı mu
vakkat teminatı vermekle beraber fen
ni ehliyet ve ihtisaslarına güvenilir 
olmaıın ve 3645 sayılı reami gazete ile 
neşir ve ilin ewlen talimatnamede ya
zılı evsaf ve şeraiti haiz olmaları şart
tır. 

8 - İsteklilerin teklif mektublarını, 
ihale saatinden l!akal bir saat eveline 
kadar Mardin daimt encümen rlyaıe
tine vermeleri ve yahud göndermeleri 
ve postada vaki olacak gecikmelerin 
mazeret te§kil etmiyeceği gibi muay
yen saatten sonra gelecek teklif zarf -
larının kabul edilmiyeceği ilan olu-
nur. (8187§4505) 3 -6871 

Malatya Ceza evi 
eksiltmesi 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden : 
30. 12. 937 perşembe günü saat 15 te 

Malatya nafıa dairesinde 14823.08 lira 
keşif bedelli Malatya ceza evi inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık it -
leri genel, hususi ve fenni ıartnamele
ri proje, keşif hülasası ile buna müte· 
ferri diğer evrak her glin nafıa müdür
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat ( 1112) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (9000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair almış olduğu müteahh:d
lik ve ticaret odaıı vesikalarını havi 
kapalı zarflarını 30. 12. 937 per.tembe 
günü saat 14 de kadar Malatya nafıa 
müdürlUğUne vermeleri ilSn olunur. 
(4470) 3 - 6847 

Pavyon • 
ınşası 

Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden: 
1 - (34230) lira (92) kuruş keşif 

bedelli Diyarbakır lise pavyonu in
şaatıdır. 

2 - Bu işe aid evrak 'unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve ek fenni şart

namesi 
D - Bayındırlık ve yapı işleri 

genel ve fennt şartnameleri 
E - Bu evrak Nafıa dairesinde 

görülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu i• 25-12-1937 cumartesi 

günü aaat 11 de kapalı zarf usuliyle 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2567) lira (32) kuruşluk muvakkat 
teminat vermek ve apğıdaki vesika
ları ibraz etmek lbımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 
in§aat milteahhitlik vesikası. 

B - 937 yılına aid ticaret odası 
vesikası. 

4 - Müteahhid ihaleyi milteakib Çanakkale vilayeti daimi encüm 
muvakkat teminat parasını % 15 e ib • eninden : 

5 - Taliplerin cumartesi ihale 
saatından bir saat evvel komisyon re
isliğine makbuz mukabili vermeleri 
postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

lağ ve noterden mukavele senedini CİNSİ 
yaptırmağa mecburdur. 

(4508) ~868 

Bu hususta fazla izahat almak isti - · Mualice, Laboratuvar ve ameliyat- Motör tesisatı 
yen talihlerin her gün belediye riya - hane malzemesi 
setine müracaatları ilan olunur. Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Gaziantep Belediyeainden : 

(8186/4504) 3 - 6872 Lira K. Lira K. 
Hali hazır Gazi Antep belediye buz 

fabrikası binası içerisine ilave edile -
cek ikinci bir motör ve tesisatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş • 
tur. 

Harita tanzimi 
hakkında 

Açık eksiltme ilanı : 
Bafra Belediye Reisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bafra 
kasabasının tahminen (150) hektar 
meskQn (100) hektar gayri meskCin ki 
ceman (250) hektarlık yerinin hali ha
zır haritasının tanzim ve tersimi işi
dir. 

2 -Muhammen bedel meskun yer -
!erin bir hektarı (25) gayri meıkQn 
yerlerin bir hektarı (12) liradan ce
man (4950) liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi , 
B - Mukavele projesi, 
C - Şehir ve kasabalarm hali hazır 

haritalarının alınmasına aid Nafıa 
Vekaletinin umumi ve fenni şartna
meleri, 

4 - İstekliler bu evrakı Bafra bele
diye reialiğinde görebilırler. 

5 - Eksi!tmc. 21 birinci kanun 937 
salı günü saat 14 te Bafra beled!ye en.
cümcninde yapılacıktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin (371) 
lira (25) kuruı muvakkat teminat ak -
çesi vermeleri ve aşağıda yazdı şartla
rı haiz bulunmaları lazımdır. Fenni 
ehliyet ve ihtisasları Nafıa Vekale
tince kabul ve tasdik edilmş olan mü • 
hendisler ve topograflar veya bu kabil 
mühendis ve topograflar bu işe ortak
lık yapacak noterlikten musaddak 
müteahhidler girebilirler. 

2000 00 150 00 
1 - Çanakkaıe memleket haıtaha· 

nesinin eczane, ameliyathane ve la
boratuvarı için lüzumu olan yukarda 
muhammen bedeli yazılı mualice, a· 
lat ve edevat 24-12-1937 glinüne tesa
düf eden cuma günü saat 15 de ihale 
olunmak üzere 3-12-937 tarihinden i
tibaren (20) gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. • 

2 - İsteklilerin mualice, alat ve 
edevatın cins ve nevini öğrenmek i
çin listesini Çanakkale sıhhat müdür
lüğünden istiyebilirler. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesaiki tayin olunan 
gün ve saatte Çanakkale vilayeti da
imi encümeninde hazır bulunmaları 
iliin olunur. (8188/ 4506) 3-6870 

Bir Vali konağı 
yaptırılacak 

Kapalı zarf uauliyle ilan. 
Mardin Vilayeti Daimi Encüme. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 
(10517,05) liradır. 

2 - İsteklilerin bu işe aid şartname 
ve aair evrakı Gaziantep belediyesin -
den parasız olarak alabilirler. 

3 -Eksiltme 25. ı. 938 tarihine rast· 
layan salı günil sat 15 te Gaziantep be
lediyesinde yapılacaktır. 

4 - 2490 numaralı kanunun 16, 17 
inci maddelerine uygun (788,78) lira 
muvakkat teminat. 

5 - Kanunun tayin ettiği veıikalar, 
6 - Teklif mektubları ihale günü 

saat 14 de kadar ilmühaber mukabilin
de belediye reisliğine verilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların iadeli taahhüdlü olması ve niha
yet bu saate kadar riyasete gelmiş bu
lunması lazımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat al· 
mak istiyenlerin Gaziantep belediye 
reisliğine müracaat etmeleri il!n olu· 
nur. (4509) 3 - 6867 

ninden : Hastane pavyonu "·aptırılacak 
l -Mardinde Firdevs nam mevki- " 

deki nümune fidanlığında 22946 lira Çankın Vilayeti Daimi Encümenin-
50 kuruş bedeli keşifli yeniden bir va- den : 
li konağı yapılacaktır. 1 -Talib çıkmamsı dolayısile pa-

2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye zarlığa konulan iş Çankırı il merke
çıkarılan bu inşaat 31 birinci kanun zinde yapılacak hastane pavyonu olup 
937 cuma gUnil saat 12 de Mardin dai- keıif bedeli 36569 lira 20 kuruştur. 
mi encUmeninde ihale edilecektir. 2 - Buna aid şartname ve evrak 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 1721 ıunlardır. A - Eksiltme şartnamesi, 
liradır. B - Mukavele projesi, C - Bayındır-

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Dört aatırlık kUçük illnlardan-
Blr defa için 30 kuruı ı 
İki defa için SO kuruı t 
üç defa için 70 kuruıt i 
Dört defa için 80 kuruı alınır. f 
Devamlı kilçilk ilhılann her defası i 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa J 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 

1
. 

alınacaktır. 

i Bir kolaylı~ olmak ilzere, her satır, ı 
ı kelime aralarındaki boşluklar müstes- i 

1 

na 30 harf itibar edilmi~tlr. Bir küçük 1 
ilin 120 lulrften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay-

.. ~:~~.!~ .. ~~~.~.:!.ı~:::,,,,, .... , .... ,,,,, ... J 
.Kirahk : 

Kiralık - Yenişehirde Bakanlık

lara iki dakikalık mesafede Karanfil 
sokak No. 37, 3 odah, kullanışlı bir da· 
ire müsaid fiatla kiralıktır. Telefon: 
2274 3-6689 

Kiralık daireler - Dört ve Uç oda
lı, bütün konforu havi. Devlet Şurası 
arkasında Yış sokağında Suphi binası. 
Üst kata müracaat. S-6703 

Kiralık daire - Bahriye caddesi
ne nazır Sengül hamamı sokağında 17 
No. lu havuzlu apartımanda üç oda
lı daire. Kçıcıya müracaat. 3-6780 

Kiralık - Beş oda havagazı elek
trik, su, elli lira. Erkek lisesi altında. 
Kıtay sokak. Fazla izahat, Yenişehir 

Kazımözalp caddesi DUzenli sokak 
No. 23. 3-6794 

Kiralık Daire - Karanfil ıokağın
da vekaletlerin tam karşısında ( 6 ) 
oda, geniı aalon, bUtün konforu haiz 
bir daire kiralıktır. Üstekilere mü
racaat. Tel: 3312 3-6769 

Kiralık oda - Mobilyeli, kalori
ferli güzel bir oda kiralıktır. Yenişe
hir Atatürk Bulvarı Ali Nazmi apart-
manı daire 11. 3-6826 

Kiralık Oda - Kalorifer, banyo, 
her tarafa yakın. Telefon : 1598 

3-6768 

A,ramzor : 

"Motör ve OİDllmO aranıyor" 

6-8 beygirlik bir mazot motör ile 
15 - 20 amper 220 w. bir dinamo. 

Tlf: 1055 müracaat. 3-5905 

Eski Osmanlı imparatorluğunun 
taksime uğramış Düyunu 

Umumiye Meclisi 

Osmanh düyunu umu

miyesi Maverayi Erden 

mümessili senedatı 
Paris, 3 Birinci Klnun 1937 

29 Temmuz 1936 tarihinde Mavc· 
rayi Erden hUkUmetiyle aktedilmiş 
olan itilafname mucibince tediyesi 
meşrut meblağın dördüncü yarı yıl· 
hk taksidi, vade tarihi olan 30 ikin
ci teşrin 1937 de muntazaman Bden
diğini, Eski Osmanlı İmparatorlu
ğunun taktime uğramış düyunu u
mumiye meclisi alakadarlara ilan e
der. 

Binaenaleyh aıağıda gösterilen 
mebaliğ, 20 Birinci Kinun 1937 tari
hinden itibaren, Maverayi Erdün mü
messil ııenedatının 4 numaralı kupo • 
nuna mukabil tediye edilecektir. 

1 İsterling liralık sened için: f.. 0:1 :O 
2 1/ 2 ,, .. .. " : f.. 0:2:6 
5 ,, ,, ., ,. : f.. O :5 :O 

ltbu mebaliğ Türkiyede, senedin 
ibraz edildiği günün rayici üzerin
den, türk lirası olarak, ve işarı ahe
re deyin aşağıdaki mliesseseler tara
fından tediye edilecektir. 

ANKARADA: - Türkiye Cumhuri
yet · Merkez Bankası, 
- Osmanlı Bankası. 

İSTANBULDA: - Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankaaı, 
- Osmanlı Bankası, 

- Deutsche Bank. 3-6874 

Evkaf 
Yedi 

apa rtmanında 

odah bir daire 
kirahktı r devren 

Telefon: 1897 ~730 7 - 2490 sayılı kanunun hükümle -
rine göre eksiltmeye iştirak etmek iı
tiyen talihlerin yukarıda yazılı gün 
ve saatten önce belediyeye müracaatla 
muvakkat teminatı yatırmış olması la
zımdır. (8189/ 4507) 3 - 6869 

4 - İnşaata mart 938 ayının ilk ltk işleri genel tartnameıi, Ç - Fenni 
haftasında başlanacak ve 180 iş gü- prtname, D - Huauıi ıartname, E - ~-••••••••••••ti 
nünde inpat ikmal edilecektir. Keşif cetveli, F - Silıilei fiat cetveli, 

.J 1ı11111111 111 11 111111 1 111111111111ı111 L. - -= ALLAHIN BAHÇELERi : 
: Sinemanın en son ve muazzam : 
: harikası : -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

5 - Buişe aid evrak şunlardır : G - Metraj cetveli, H - Proje ve gra-
A - İdari tartname, fenni şartna- fiktir. İstiyenler bu evrak ve şartna -

me, bayındırlık genel ıartnamesi, ke • meleri Çankırı, Ankara, İstanbul na -
şif hülasaaı, metraj cetveli, mukavele fıa müdürlüklerinde görebilirler • 
projesi. 3 - Hastane inşaat bedelinin 20 bin 

İstiyenler bu evrakı Mardin vilaye- lirası 937 büdçesine mevzu tahsisattan 
ti daimi encümeni ile nafıa dairesin - verilecek mUtebakisi 938 senesi büd
den parasız alabilirler • 

1 

çeıindeki tahsisattan tediye edilecek-
6 - Müteahhide, ihale bedelinin tir. 

sülüsünü tecavüz etmemek ve teminat 4 - Pazarlık 29 birinci kanun 937 

çarpmba gUnU aaat 16 da Çankırı vi
llyeti daimt encUmeninde yapılacak· 
tır. 

5 - Pazarlığa girebilmek içfn istek
lilerin 5485 lira 46 kuruş kati teminat 
vermesi bundan başka en az beş bin li
ralık yapı iti yapmış olması ve Nafıa 
Veklletinden alınmış ehliyet vesikası 
ibraz etmesi ve ticaret odasına kayıtlı 
bulunması şarttır. (8185/ 4503) 

-11-

Satılık : 

Satılık Kamyonlar - Ford, Fiat 
ve Brennabor marka müstamel kam
yonlar satılıktır. 

Görmek ve görüımek istiyenlerin 
Yenişehirde Bomonti fabrikasına mü
racaatları. Telefon : 1842. 3-6747 

Satılık arsalar - Y enişehirde Se
Janik caddesinde Maliye ıubeai karşı
sında 592, 439, 423, metre murabba-
mda. Telefon: 1538 3-6294 

Çok mühim bir fıraat - Çocuk 
sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya
nında, asfalt üzerinde, mlistakil iki 
daireli su, hava gazı, dektrik tesisat
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı arsa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-6725 

Satılık analar ev, ve apartman
lar - Yenişehrin her tarafında An
kara ve Cebeci ve sairede telefon 
2487 Anafartalar caddesi taksi ıokak 
No. 5 ap. kat 2 de 3--6824 
Çankında satılık ve kiralık arazi -

Merkez kazasının Yapraklı nahiyesin
de YAPRAKLI panayın namiyle ma
ruf arazi ve Mer'a satılık ve kiralıktır. 
Demiryollannda Cer dairesinde mü-
fettiş İzzete müracaat. 3-6748 

Her tarafta - Satılık • Arsa, Ev ve 
Apartımanlar - Komisyoncu Hayri 
Dilman, Karaoğlan . Koç apartıman. 

Tel: 2181 3-6304 

iş Arıyanlar ı 

lngilizce ders - İngilizcesi k11v· 
vetli olan bir üniversiteli ehven fiat • 
la ders vermek istiyur. t. S. K. rumu• 
ziyle Ulus'a müracaat. 3-6719 

Fransızca dera - Muktedir mu
allim, en süratli ve istifadeli usul ile 
fransızca öğretir. Emin terakkileri. 
Ucuz fiatlan. Öğrenmek veya ilerlet
mek istiyenler bu adrese gelsinler. 
Bayan Bymon, İtfaiye alanında, Pa
mukçu apartman, zemin kat. 3-6823 

Musiki dersi vermek istiyor -
Bir alman bayan aile nezdinde al
manca ve franaızca musiki hocalığı 
yapmak istiyor. Ulus gazetesi L. B. 
rumuzuna müracaatları. 3-5909 

h Verenler: 

Kadm iıçi aranıyor - Şişe yıka
mak ve doldurmak üzere daimi kadın 
işçiye ihtiyaç vardır. Kartal müski
rat fabrikaıına mUracaat. 3--6820 

Zayiler 
Zayi - Depolar komutanlığı g~ 

dikli erbaşlarla ücretli memurların 
maaşlarına mukabil Ankara levazım 
imirliği mUhasebeciliğinden Cumhu • 
riyet Merkez Bankası Ankara şubesi 
üzerine aldığım iki kıta da l - 1 kinun 
937 gün ve 159288 ve 159 279 sayılı 
cekleri zayi ettim, bu cekler muhtevi
yatını hiç bir kimseye ciro ve emrine 
tevdi etmemiş olduğumdan bulundu
ğunda bana verilmesi akıi halde hük
mü olmadığını ilin ederim. Ankara 
Akköpril umum depolar komutanlığı 
mutemedi Cemal Gülpınar. 3-6797 

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 899 No. lu araba plakamı kay
ettim. Yenisini alacağımdan eskiıinin 
hükmü yoktur. 

Abdülhakim Erdaş 
~27 

Zayi - 5070/ 659 No.11 memurin 
kooperatif şirketi hisse senedimi
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

M.Cevad Türker 3-6841 
Zayi - Çorum viliyetinin Seydim 

köyünden aldığım ilk mekteb ıaha
detnamerni kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Mustafa Şirin 3-6864 
Zayi - Ankara belediyesinden al

dığım 739 No.h, araba plakamı kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. Ali Mısırlı 

3-6838 

Maaaachuıettı Eyaleti Ver1'set Mah· 
kemesinden : 

Esaex, 
Mezkfır eyalette Peabody şehirli 

ve KARAMAR KUDDA, MUSTA
FA EVRİL namlariyle de maruf mU
teveffa HUSEIN ASZIZ'in tereke
siyle alakadar olanlara: 

Elyevm tasfiye edilmemiş olan 
işbu terekenin idaresile muvazzaf 
memur ikinci hesabatını tasvib edil
mek üzere yukarda zikredilen mah
kemeye takdim etrnittir. 

İtirazınız olduğu takdirde işbu 
celbin in kıza tarihi olan 1938 sene
si ikinci kinun ayının 3 Uncil gunu 
sabahı saat 10 dan evel Selemde kain 
mezkur mahkemeye tarafınızdan ve
ya vekiliniz vaaıtasiyle tahriren mü
racaat edilmesi tebliğ olunur . 

Tasdikan; HARRY D. DOW, 
mezkur mahkemenin Reiıi; 1937 se
nesi ikinci teşrin ayının 2 inci günli. 

WILLIAM F. SHANAHAN. 
3-6865 Katip 



RE Ç L i SU: 
Sıhhatinizin düşmanıdır : 

Güzelliğinizin düşmanıdır: 
Kudretinizin düşmanıdır : 
Zevkinizin düşmanıdır : 
Paranızın düşmanıdır : 

Çok JCireçli su, romatizmanın, böbrek ve karaciğer taşlarının, arteriosc 
lerose, inkıbazın milvellididir. (Semaverlerde, çaydanlıklarda, bardaklar
daki kireç tabakalarını tetkik ediniz.) 

Kireçli su, cildinizi, yüzünüzü tahri§ eder. Saçlarınızı sertleştirir ve 
vaktinden evvel sizi ihtiyar gösterir. 

Kireçli su, yemeklerde, banyoda, tuvalette ve çayda zamanınızı lüzum
suz yere bir misli fazla nahak yere i,gal eder. 

Kireçli su, çamaşırlarınızda fena koku yerleştirir, beyazlığını kaybet
tirir. Çaylarınızın, kahvelerinizin ve bütün meşrubatınızın koku ve renk
lerini bozar, yemeklerinizi çiy bırakır ve lezzetini bozar. 

Kaloriferlerinizi, kaynama kablarınızı ve çamaşırlarınızı vaktinden ev
vel çürütür. Mutfak ve kristal, nikel ve gümüş takımlarınızı bozar, çizer, 
Fazla mahrukat, fazla sabun ve fazla zaman kaybeder. 

Rahatınız, zevkiniz, sıhha~iniz, iktısadınız için bir 

• 

Kireçli su tasfiye cihazı almalısınız. 
Kataloglanmız, mütehassıslarımız emirlerinize derhal gönderilir. Konsiiltasion ve su tahlilleri para!l'ız yapılır. 

İdare merkezi: (İsviçre A. G. für WEBBOLİTE) Türkiye ve şarkı karih sahihi imtiyazı: Galat~ Voyvoda Caddesi 
No. 40 - 42 Telefon : 44507, Posta kutusu 1094. 

Merkez şubesi: Ankara Bankalar caddesi. 
Satış yerleri: Ankara' da Vehbi Koç Ticaret evi ve Şark Merkez Ecza deposu. 

MEMLEKETİN HER TARAFIN DA SATIŞ YERLERİ VARDIR. 

Boşu boşuna ıztırap çekti 

Fakat bir kaşe 

'im~ ... 
alınca btttün ağrılarının, hemen geçtiğini gördU. Neşesi yerine geldi 

Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat

sızlığa yol açabilir. Eğer yanınızda daima 

GRlPlN 
Bulundurursanız kendinizi biltün hastalıklara kartı sigorta 

etmiş olursunuz 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsim ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz; 

..1 ı ı ıı ı ı ı ı ı.111111111111111111111111111111ııı11111111111111111111111111111111111111 L. - ------------------
~ iyi lngilizce bilen ve --
~ BU LiSANLA MUHABEREYE --- -
~ MUKTEDİR BİR MEMUR E - -- -- -s ALINACAKTIR § 
- = : Tahsil derecesi, bonservis suretleri, askerlik vaziyeti ve sair malC't- : E mat tahriren a§Clğıdaki adrese bildirilmelidir. : 

-o· t b.b. H iŞ a 1 1 om 1 d. Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada hergün d it tedavisi, çene rontkeni. 

arı Ercan Ap. No. 3 Yenişehir, Atatürk bulv 
Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

..11111111111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. --- Cebeci haıtaneıi dahüi -- ----haatalıklar mütehaııuı - -- -- Doktor Zeki ---- -----Hakkı Pamir - -: Hastalarını her gün saat 14 den so nra Himayei Etfal apartımanmda: - 4. numarada kabul ed -- er. Telefon: 2357 : --.,.111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111,.. 

f 

ELERİNİZİ----.. RECET 
(Sakarya eczane ) sinden yaptırınız. Her istediği. 

ur. Resmt huaust mUessesata azami 
eması sırasında. Tel: 2018 ~5517 

niz yerli ve Avrupa ilaçlan bulun 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sin 

TM Yüksek Mühendisler B irllll Umumi Merkezinden: 
Birliğimizin 12 inci senelik kon gresi 12 Birincikanun 1937 pazar 

top }anacaktır. günü saat 10 da Birlik binasında 
Birliğe kayıtlı arkadaşların ay nı gün ve saatte Birliğe gelrnele

rini dilerim. 
(448S) 3-6836 

Hayrı 

Emlôk Ah 

Başkan 

Refik Fenmen 

Ahcıoğlu 
m Sahm Evi 

Anafartalar caddesi Konak ardı sokak No. 2 Telefon: 1538 
satmak istiyenlerin müessesemize Apartnnan, ev, arsa almak ve 

bir kere uğramaları menfaatleri i ktizaııdır. 3--6795 

..1ıııııı11111111111111111111111111111111L. 
: Doktor _ - -Dr. Muzaffer Sezer E Rıza Duray ~ 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mUtehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın kli-
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin i-
partımanında hastalarını her gün 
kabul eder. Telefon: 2022 

- -: Cebeci Hastanesi : 
: RÖNTGEN mütehassısı Çocuk: 
: sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) : 
:111111111111111111111111111111111111111:: 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

Albn ıeali sarı ıaçlı 

Sabit cihazler 
kaloriferlerde 
Sabit cihazlar 

Kireci alınmış su - 'ratlısu 

Portatif ciliazler 
banyoda ve mutfakta 

15 liradan 125 liraya kadar 

Biitün masrafı: 20 sertlik derecesinde 1000 litre 
için )'alnız 2 1 / 2 kuruştur. 

Cihaztar ve kudretleri 5 
sene için garantidir 

Taksitle de satış yapılır - Taleh üzerine kataloğ 
ve miitehassıs gönderilir. 

Günde yalnız bir defa 

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

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - ~ 

~ Şehir lokantası 1 
= Me~hur 1\1 a c a n d H ı s m e r r y m e n djazz ~ 

§ Her akşam lokantamızda ~ = ~ _ Cumartt•!-'i ve pazar akşamı aile dine - dansam için ~ = masaları c·vvelden tedarik ediniz. Tel: 2038 ~ 

1 Karpiç 1 - ~ = 3- 6830 ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE ...... ~ - -- -E 3-6815 Posta kutusu: No. SOS ANKARA E 

'=itıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' [i{~ JEANNETIE MAC DONALD -- --
A,k - ihtiraı - Heyecan ve 

Ceza.irin batakhane hayatını tasvir 
eden Fransızca sözlü ile tatlı ve muhrik ıeıli tenor 

NELSON EDDY 
tmtiya.z sahibi ve Batmuharriri tarafından oynanan senenin en 

Falih Rıfkı ATAY büyük opereti 

Umumi Nefriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

AÇARKEN LEYLAKLAR 
Gece programına ilaveten 

Mümtaz Faile FENiK D. Haberleri 
Ulus Basımevi: Ankara Seanslar: 2.30 - 4.45 - 6.4S Gece 9 da 

Güzel diş istiyenlerin macunudur. 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
.,, ... r" 

KORKUSUZ ADAM 
Bat Rolde: 

HARRY BUAR 
Seanslar : 2.30 - 4.30 - 6.30 gece 9 da 

Halk Matinesi 12.15 de 

TOP - HAT 

PHILCO radyoları geldi Merkezi: 

Şubeı 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddesi Tel. 2619 


