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Dost Romanyanın dış bakam ITürkkuşu filosu geldi! 

Ekselans Antonesko ~ugün 
şehrimi ~!!bul ~~.~~)'- Do~!~t~f!~~nın Dıt Ba-

1 l k s Eksel~s Antonesko yanlarında Bn. Antonesko, Romanya Hari-
Ro.ııen dış bakanı ~':;nezareti Protokol Umum Müdürü orta elçi Kredzeana ve Hususi 

Ekselans Viktor Antonesko 

Misafirlerimiz 
Falih Rıfkı AT AY 

Dost ve müttefik Romanya Dış 
·~ifill~B!·· Viktor Antonesko ile sa-

k , aını ve arkadaşlarını An-
ara da selamlamak bizim için 

hususi bir bahtiyarlık~ır. Kendisi 
geçen sene ağustosunun otuzun
danberi Tataresko kabinesinde ça· 
lışıyor. Yeni bakan, bu müddet i
çinde, vazife nüfuzunu ve müstes· 
na şahsi vaııflarını Romanya dost
luklarını ve ittifaklarını kuvvet
lend irmeğe haıre~i~tir. Rom~n
yanın iç ve dıt polıtıka durlugu, 
Balkanlar ve Orta Avrupa ~a~ıtı· 
nın esas dayançlarından bırı ol· 
duğu söz götürmez. ~ atare~o:~~n 
kuvvetli ve nizamcı ıdaresı, bulun 
f esad ve tahriklere galebe çalma
ğı, ve milli politikayı. Roma.?Y~ 
rnenf aatlerinden gayrı her tur~u 
tesirlerle yıpratmaktan korumaBgı 
bilmi tir. Muhterem arkadatı : 
Anto!eako'nun dürüıt ve ~az,(eth 
elbirliği batlıca uıuvaffakıy~ ur· 
"uru olmuttur. Balka:ı vatan. af ı
ğı fikrinin zaferine çalıtan bızler, 

· · · ntant •ayın miıafirimizle reısın~n a . 
davasına hizmetlerini daıma uıın-
netle anacağız. 

Nüfusu 20 milyona doğru ~ak: 
laşan kültür ve bayındırlıkça ılen 

' · kud-ıarbı temsil eden, zengan ve M"I 
retli Romanya, Balkanlar ve 1 

• 

letler Cemiyetine lizıındır.w Dost 
lllillete tarihi hatıralarla baglı ol· 
duğumuz kadar yeni zamanı~ h~
l«k ' 1 · · bırbı-.1 atleri ve zaruret erının 
runize her gün daha fazla ~akla~
lll~ğı emrettiğini bilme~t~yız. l~ı
~ız de barıt ve durluk ıçınde wnul· 
1 ••adetlerimizin inta11na u~r~t: 
lll~ktan, kendi hürriyetlerımızı 
llludaf aa etmekten, ve bütün ta· 
~zcu fikirleri reddetmekten 
)' (°ka ~ir ıey iıtemiyoruz. B~. ga· f·kr ~ırliği, diğer balkanlı ınutted ... erırniz için dahi aynı derece 
n:rru~ur. Yarımadanın tarihi, .o-
9#t.z~:nı bir tali veren bu neslın 
tef 1 e ve rneıuliyet adauılanna 'e
İle Paylarını ayırırken, Tatare~- <> 
tiii°Aun dıt politikayı emniy':1 et· 
bıııu. ntoneako iıimleri üzerınde 

A i bir dikkatle duracaktır. 
teç. ~~.a~adaki misafirliğinin hot 

r.. ....,, gerek kendisinin ve ge· 

K!tem Direktörü Binvanid olduğu halde dün öğleden sonra saat 14 de 
Romanya bandıralı Rezgel K~ ..ll vapuruyla Köstenceden lstanbula 

gelmiştir. 

B. Antonesko ile birlikte Bük· 
reş Elçimiz Suphi Tanrıöğer, R~
dor ajansı müdürü Aleks Hl. g 
ve Bükreşte çıkan Adev rul gaze
tesi siyasi muharriri Grigaresku da 
ıehrimize gelmitlir. 

Misafirlerimiz Galata rıhtımında 

1zmitte bulunan vali Üstündağ adına 
vali muavini B. Hüdai, İstanbul Komu· 
tanı General Halis, Hariciye vekaleti 
Hususı Kalem Direktörü Refik Amir, 
Romanyanın Ankara orta elçisi B. Te· 
lemak, lstanbul Emniyet Direktörü Sa· 
lih Kılıç, Romanya başkonsolosu ve 
konsoloshane erkanı ile Çekoslovak :e 
Yunan konsolosları tarafından samimi 
şekilde karşılanmıştır. 

Antonesko şerefine rıhtım baştan 

başa romen ve türk bayraklarıyle do
natılmış, bando, misafirimiz karaya a

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Bir vapur 
yapılıyor 
İstanbul, (Telefonla) - Haliçte ku

rulacak tersane ile Kasımpaşadaki fab
rika ve havuzların genişletilmesine aid 
rapor ve inşaat projeleri fabrika ve ha· 
vuzlar müdürü B. Cemil tarafından dün 
akşam Ankaraya götürülmüştür. 

Eskimeye yüz tutan rıhtımlarda Ka· 
sımpaşadan Azapkapıya kadar yeniden 
inşa edilecektir. 

Yakında fabrika ve havuzlarda Akay 
idaresi için bir vapur kızağa konacak. 
tır. Vapur Heybeli ve K.alamıştan biraz 
küçük fakat onlardan daha süratli o
lacaktır. 

Pamukçuların dertleri 

Çuk_urovada işçi 
me ele i hail dildi 
Ziraat bakanı Adanada 

pamuk işleriyle uğraşıyor 
Adana, 16 (A.A.) - Dün Ziraat Vekili B. ~uhliı_E~en'in bat· 

kanlığında Halkevi aalonunda Adana ve Merıtn vahlerı, . aa~la~l~r, 
belediye reiıi, Adana çiftçileri, fabrikatörler ve Ceyhan çıftçıleranın 
de ittirikiyle büyük bir toplantı ya pılmııtır. . .. 

Vekil toplantının mahıyetıru ve Çu· 

Ziraat Bakanı B. Muhlis Erkmen 

kurova çiftçisi araamda bulunmaktan 
duyduğu büyük zevki anlattıktan sonra 
ziraatin kalkınması yolunda alınan ve 
alınması düıünülen tedbirler üzerinde 
malumat vermif, bilhassa fazla verimli 
pamuk üretimi meselesinde w:un uza· 
dıya dunnuıtur. Vekil plaruann tatbi· 

, kinde türk köyhisimün iyi seziı, görÜf 
ve kavraylf bakımlanndan yüksek kabi· 
liyetini en büyük batan imili olarak 
gördüğünü söylemif, bu tedbırlcrin el
birliğiyle, iıbirliğiyle iyi neticeler vere• 
ceğini ziraat politikamızın ana hatlarını 
çok samimi bir dille anlatnuı ve kom· 
binaların memleketin üretiminde oynı· 

yacağı büyük role ipret eden vekil, 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Hataydaki türk 
köylerinde tedhiş 

. (Huıusi) - Buray a ıelen haberler bazı ıi_lahlı adam-
Lazkıye, 16k.. .. ivarında dola ıtıklarını ıöıtermektedır. Bunların 

)arın Bodurau oyu c k··y)üye aid ıürülere muaallat olmaktır. 
iındilik yaptklan ıeY o 

t . 1 A blılar Bayır • Bucak 
Bu ıı a tbik edilmek ia- Bol d ize) 

türklerine k~tıhta ketinin ilk un· u a ze e 
·ı tethıt are . . tenı en K .. lünün sürülerının 

ıurlarıdır. oy .. ünden yap-

ellerinde~ ;~~~~-aı~c;';:yf ada) 

• dostlar için bir 
rek arkada!larılnın,Ankaradan gü· 

. kucagı o an ·ı . ıevgı 
1 

ımuını dı erız. 
zel hitıra1ar a ayrı 

Bolu, 16 (A.A.) - Evvelki gece 
saat ı.40 da üç saniye süren şiddetli bir 
zeb:ele oknuftur. Zelzeleden halk uyku-

1 

dan uyanmıftır. Be, dakika iki saniye 

süren hafif bir zelzele daha olmuştur. 

zarar yoktur • 

• 
• 

Tiirk Hava Kurumu Başkanı B. Fuad R ulca, Türkkuşu tayyareci/eriyle beuıber 

T ayyarecilerimiz 

Seyahatlerinden büyük 
bir sevinçle döndüler 

Bursa, lzmir ve lstanbulda eı11z bir alaka ile karıılanan büyiıh h;ı
va gösterileri yapan Türkkuıu fii )arı, dün ıehrimize dönmüılerdir. 

Bütün bu seyahatta büyük bir b aıarı kazanan gençlerimizi kartıla
mak üzere, batta Türk Hava Kurumu Reiıi 8. Fuad Bulca da ol
duğu halde bir kalabalık hava mey danında toplanmıflı. 

B. Fuad Bulca filo kumandanı 
B. Zekiyi karşılıyor 

lstanbulda 

On altı mart 
işgalinin 
yıldönümü 
İstanbul, (Telefonla) - 16 n .ut 

1920 İstanbul işgalinin yıl dönümü mü· 

nasebetiyle bugün .Eyüb şehitligmde 

bir ihtifal yapıldı. Bu ihtifale bir kıta 

asker halk partisi ve belediye erkaniyle 

yüksek tahsil gençhgi ve kesif uir 

halk kütlesi iştirak etti. İhtifal saat on 

befte şehir meclisinde aza bay Avnının 

sözüyle açıldı B. Avni umumi harlı a>e. 

nelerinden ve Çanakkaledeki şeı i

mizden İstanbulun acı işgali hatırala

rından bahsederek 16 mart 1920 sabahı 

yataklarında şehit edilen 16 türk evladı. 

nın hatırasını saygı ile andı. Buıı. '(

evi başkanı B. Agah Sırrının bir söyle

vi takib etti. ve edebıyat faki.iJteai tale. 
bclerinden Bahadır da yuksek tilhsıl 

gençliğinin 16 mart faciası karşııındakı 
duygularına tercüman oldu. Ondan son. 
ra bandonun çaldığı matem havası din
lendi. Ve aziz şehitleri selamlamak mak
sadiyle bir manga asker havaya ü~ d a
teş etti. Asker ve mekteblilcrin ittira. 
kiyle bir geçit törenin yapıldı ve şe
hitlige İstanbul kumandanı, belediye ve 
parti adına çelenkler konuldu. 

Tayyarecilerimız, ıo günliık bu ha
va yolculuğunun vermiş olduğu yor
i;Unluga ragmen çok neşeli idiler. Ken· 
dileriyle konuşanlara, yolculukları .. n 
çok iyi geçtigini, gençlik kuUelerinia 
&östcrdiğ\ candan ve samimi alakayı 
anlatacak kelime bulamadıklarını ıôy· 
lilyorlardı. 

(Sonu 6. ıncı s•yl•d•) 

-------------------------------
fıkra 

Hikayenin aslı 
Arkadaşımız isveçlı dostuna soru

yor: 
- Cenazelere çelenk göndermelı j. 

detini kaldırmışsınız. Bu para ile fa
kirlere yardım ediyormuşsunuz.. 

- Evet, döviz meselesi ... 
- Nasıl? 

- Hollandadan Portekize bdar bir 
sürü memleketler bize çiçelı ithal Ne"9 
di. Dövız zorluğundan dolayı {İçet 

masrafını kısmaya mecbur kaldılı. 

**• 
Düğün ve cenazelere çiçelı ve çelealı 

yollamaia is r a f adı verealer vaSIDa 
bir ahbabımız da karıJU. Her • • r I • 

keyfe gore, ı s r a f olabilir. Herke• 
kanaat darlıgı zındamnı lıendi taralıa. 
da istedigi kadar küçültebilir. Buaa h
rzşmayız. Fakat dostumuzun israf keli
mesi yanma koyduğu •· .... v • yol• 
:; u z 1 u k " sozünden ne kasdettiginl 
anla~dık. Biz yolsuzluğu gayrimefnı 
karşılıgı kullanırız. 

Ahbabınuzın soyledigine gore De-
ğirnıendere'de bır adet varnuş. lsn ille 
d u r ü denimuş. Dügun evinin kapı .. 
swda b.,kçı, merdiven başında imam ve
ya muhtar durur, davetlıler geldık~e 

baguırn11ş: 

- Ahmet efendi! 
imam ve}'a muhtar davetlinin bedi· 

ye verdigi paranın mikdarım ılin e. 
dermiş : 

- 011beş kuruş! 

Dostumuz soruyor: 
- Çiçek göndermek mi iyi, yoksı 

bu mıı? 
Bu da sual mi? Elbette çiçelcl 
Çiçdc icullanımz: Ceıı;ızede, düğün

de, ugurlam;ıda, karşllamada, bahçe
nızıle :;oframzda. s:ılonunuzda, ~nce
remzcle, her ycı de kucak kucak, Ç•ırek 
lcullanınız! 

.. Me"}leketten şark ve Asya ıevlcsiz. 
lıguu gıdumek ıçw hiçbu ısrafta !cu· 
sur etmeyimz! • Fatay 
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Politika bahisleri . 

omanyah dostlarımız 
Romanya Dış Bakanı B. Antonesco'nun başkanlığında gelen Ro

manya heyetini Ankara'mız, türk misavirperverliğinin değişmiyen ka
ideleri dahilinde ağırlıyacaktır. Heyet azası içinde gazeteci arkadaş
lar da vardır. Balkan birliği'nin barış ahlakından ilham alan bu ziya
ret, hiç şüphe etmemek lazımdr ki, iki dost millet arasındaki bağları 
tazelemekle Balkan birliği fikrinin bir hakikat olduğunu bir kere da
ha tebarüz ettirecektir. 

Romanya ile Türkiye, iki Karadeniz devletidir. Bu münasebetle, 
bilhassa kültürel alışveriş bakunın dan bir noktayı işaret ebnek iste
riz. Karadeniz'in herhangi bir içdeniz gibi kendine göre bir kültürü 
bütün karadenizlilere aşılamamış olmasına imkan yoktur. 

Mesela akdenizlilik diye, ötedenberi bir hakikat vardll'. Bu, şarkı~ 
larrn biribirine benzemesi, insanların biribirini habrlatması, tarihlerin 
muayyen noktalarda kesişmesi, kısaca, yüzler ve binlerce senedenberi 
devam eden bir mukadderat birliğinin kendine türlü ifadeler yaratmış 
olmasıdır. 

Nasıl sanılabilir ki, Akdeniz için bir hakikat olan bu hal Karade
niz için olmasın? Romanyaya giden türkler, birçok romen havalarının 
bizim Karadeniz havalarına benzediğini görmüştür. Oyunlarda da bu 
benzerlik mevcuddur. Araştırırsak benzeme noktalarını çoğaltabiliriz. 

Şurasını yalnız teessürle söylemeliyiz ki, karadenizli milletler, bir
birlerini akdenizliler kadar tanımazlar. Çünkü bunların ll"ç birisi ha
kiki manasında denizci değildir. Denizcilik apsalar h .• e, hu ya l"aJo
taj' dan ibaret kalmıştır yahud bütün karadenizlilerin dümenlerini Ak-
deniz istikametinde kırmıştır. · 

Karadeniz üstünde kendi aramızda den'zciliğe daha çok eh 
verd' ğimiz gün, ticaret münasebetierimİ2 çoğalaca~ gibi kü ·· • mü
nasebetlerimiz de derinleşecektir. Ve ancak o zaman, 'r Al d iz 
medeniyeti'nden bahsedebildiğimiz gibi bir Karadeniz medeniyetin· 
den bahsedebiliriz. 

Romanyalı gazeteci arkadaşlarımızın bilhassa bu noktayı bizlerle 
birlikte işliyeceklerini ummak isteriz. - B.B. 

[(ömür 
hangi 
istir ak , 

• • 
sergısıııe 

firma ar 
ediyor? 

23 nisanda Sergievinde açılacak en
ternasyonal kömür sergisi için hazırlık
lar sürmektedir. 

Alakalılar, serginin mükemmel ol
ması için son derecede çalışmaktadır
lar. 

Serginin güzelliği yalnız Sergievine 
inhisar etmiyecek, aynı zamanda bütün 
Ankara için de çok iyi bir mevzu ola
caktır. 

Sergiye gelen firmaların isimlerini 
aşağı yazıyoruz: 

Adapazarı T.T. fabrikası (Türkfye), 
Draegerwerk (Almanya), Hcinr. Korf
mann (Almanya). Schmidt'sche Heiss
dampf (Almanya), Rlıein .• Borsig A. 
G. (Almanya), Bayer (Almanya), Sen· 
tinel (İngiltere), Asphaft Hongroıs 
(Macaristan), Eti Bank (Türkiye), 
Deutzmotoren (Almanya), Fufas (Yu
nanistan), Ip.gersoll Rand (U.S.A.), 
Dopont de Nemours (U.S.A.) Trauzl
werk (Avusturya), Strebelwerk ((Al
manya), Bleicher (Almanya), G.H.H. 
(Almanya), Borsig (Almanya), Eidam 
(Avusturya), Kömiıı: İş (Türkiye), Nes
tor Martin (Belçika), Les Fonderies 
Brux (Belçika), ational Rad. Co. (İn
giltere), National Rad. (Almanya), Se
t.! Nationa! Rad. (Fransa), Socıeta Na
tionale D. Rad. (İtalya), Gottbil (Al
manya), Sete Franco Turque (Fransa), 
Wcstfalıa JDienendahl (Almanya), De
mag (Almanya), M. T. A. (Türkiye), 
Philips (Hollanda), Pilot (Yugoslav
ya), Simmeringer Mf. (Avusturya), 
Swoboda (Avusturya), Flottmann. A. 
G. (Almanya), Friemann und Wolf (Al· 
manya), Mf. Windhoff (Almanya), 
Martin Eichelgrün (Almanya), Telgaz 
(Türkiye), Bruleurs Economiques 
(Belçika), Fitzgibbons (U.S.A.), rair
banks Morse (U.S.A.), Junkers und 
Co. (Almanya), Junker und Ruh (A!
manya), Vebolid Ltd. (Türkiye), Bu
derus Lollar (Almanya), Inter. Com
bustion Ltd. (İngiltere), R ellis Mor
com (İngiltere), Yeni eczane Türkiye), 
Soma Kö. M. (Türl"iye), Ziimrezade 

(Türkiye), Yüksek Ziraat Ens. (Türki
ye), C.K.P. (Çekoslovakya), Skoda 
Çekoslovakya), Kreft (Almanya). 

im er kano unun 
iki maddesi 

Adliye vekfileti gör.iıl n lüzum ü. 
zerin hakimler kanunu muvakkat mad.
desinın 2 ve 3 numaralı fıkralar.mm 
hükmünü 3 yıl uzatmak için bir ka· 
nun teklif etmeğe karar vermiştir. 

2 numaralı fıkra adliyeye girecek 

hukuk m::zunlannm namzcdlik müdde. 
tinden istisnalarına, 3 üncü fıkrası da 
iht's~s imtihanının geri bırakılmasına 
dairdir~ 

Tı}>bi konuşmalar 
Birinci mıntaka hekimler oda ı her 

on beş günde bir tıbbi müsamereler ver_ 
mektedir. Oda yarın saat 18 de numune 
hastanesi konferans salonunda bu yılın 
ikinci müsameresini verecektir. 

Dr. Şükrü Sarıbaş (kafa - beyin 
tramorsundan ileri gelen sara nöbetleri), 
Dr. Şükrü Kulak!rı (bademcik müdaha-

Uitında sıcak vakalar) Dr. İhsan aksan 
(Zatürree tedavisi hakkında seriri bir a
raştırma) Dr. İzzet Kantemir (malarya 
tedavisinde tecrübeler) Dr. Feyzi Ta.-ıer 
(böbrekte kir.t hydatik) mevzuları üze
rinde konuşacaklardır. 

Zaruret hal.ine 

gelen bi-r trtı§ 

Ankara berber.
len senelerdenbe-
ri pazar tatili yaparJ&r. A:ylar.danberi de 
lstanbul berberleri dükkanlannı kapa· 
yorlaıı. 

Nevyokta da berlierlerin p.azu gü
nü açık bulunmaliın yaaakbr. Geçenler
de Josepb Cabriel isminde bir Nevyork 
berberi pazar günü bir müşteriyi tıraş 
ettiği için yakalanıp hakimin karşısına çı
karıldığr zaman kendisi i şöyle müdafaa 
etmi: 

- Müşterim genç bir adamd ; o gün 
evlenecekti. O kadar heyecanlı ve sinir
li idi ki kcndı kendine tıraş olamıyor
du. Onun için kendiaini tn'a! etmeğe 

mecbur kaldım. 

Hakimt berberi haklı bulmuş ve de
miştir lö: 

- Eğer evlenmeden Önce tırn§ ol· 
mak da bir ~ •ret değilse, 'Zaruret ne· 
dir? Beraet ettiniz! 

Bir el eve hikayesi 

Türkçede "pireyi <l<'ve yapmak" şid
detli mübalcğayı, sadece "deve yap· 
mak'' da bir parayı ust ca yiyip tüket

mcği anlatır ıki ekspresyon'dur. Aşağıl:i 
lıiidis yi okursanız dilimize "deveye 
bindirmek", "devcdın indirme ek'' di
ye iıri. tabir d a katabilirsiniz: 

Erk~kli, k dınlı yirmi kadar yaban
cı, Ankaranrn uzakça köylcr:nde bir ge
zinti yaparlarken yir.-m, otuz develik 
bir kafileye rastlıyorlar. Bunların Üze· 

rinc binerek resim çektirmek hiç de fe
na bir şey değildir. Deveciye soruyor
lar: "Bunlara binebilir miyiz?'' 

- H y hay! &eveler çöküyor; kad n
lı erkekli yabancıl r bunlara biniyorlar 
ve tekı .- ayağa kalkan hayvanların ü
zerinde resimler çekiliyor. 

- Te kkür cdea-iz; nrbk develeri 
çöktür de inelim. 

Yabancıları bindirmek için hemen 
hayvanları çöktüren kurnaz deveci, iş, 

onları indirmek için develeri çöhtürme
ğe gelince o kadar yumuşak batlı gÖ· 
rünmiyor: 
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İzmir fuvan için bir 

bina yapbrılacak 

Su işleri etüd 
· daresi ku uluy r 

Enternasyonal lzmir Fuvarı için hazırlıklar devam 
elnu!ktedir. Şimdiye kaJar luvara İ§tirak eden tica• 
ret odaları muvakkat pavyonlar yaptırmakta idiler. 
Fuvarın bitmesinde yıkılan bu pavyonlar dolayısiyle 

yapılan masrafı önlemek ve lzmire güzel bir eser 
kazandırmak içjn alcikalılar, ticaret ve sanai odala
rının kollektiF ıekilde iıtiraklerini temin etmeft sure
tiyle ve 40 • 50 bin lira harcanarak fuvara bir bina 
yaplırmağı düşünmektedirler. 

Talimatnameyi bakanıar 
heyeti k a b u l etti 

Su işleri etüd teşkilatının vazifeleri hakkında Ba· 
yındırlık Bakanlığınca hazırlanan talimatname Ba· 
kanlar Heyetince kaoul olunmuştur. Talimatnamenin 
esasları şunlardır: 

Odalarm masrafa i,tirak ff!killeri ve binanın pro
jesi ve sair hususlar üzerinde Ekonomi Bakanlığı ala· 
kalı dairesi etüdlerine başlamııtır. 

Yurd içinde büyük su işlerine aid etüd işleri, mü· 
f eUişlik mmtakalarrna, mm takalar şubelere, şubder 
de kısımlara ayrılmak suretiyle yapılacaktır. 

lğdırda 

Pamuk satış 
ooperatif eri 
lgdırda s<..tış kooperatifleri vasıta

siyle pamuk satışı i terinin teşkiliitlan
dır !mas na ba 1 anılmak üzeredir. Eko
nomi bakanlığı bu maksadla B. Şükrü 
Ka 1 og unu I dıra gönclennıştir. 

Hurada dört satış kooperatifi kuru
lacaktır. Bunlar: 1 - Igdır merkezinde; 
2 - Tuzluca kazas· merkezinde; 3 - Baş-

1.öy nahiyesi merkezinde; 4 - 'faşburun 
nahiyesi merkezindedir. 

Bu sa .. ş kooperatiflerinin Igdırda 

CJyrıca bir birlı.,i olacaktır. Bu b."Ur~m 
( I dır pamu { tanın sat ş kooperatifle
d bırligi) adını alaca tır. 

Bakanlık satış kooperatiflerinin ve 
birliğin kurulmasr hakkında lüzumlu 
emirleri valilige ve umum müdürlügü 
vasıtasiyle Ziraat bankası şubelerine 

vermiştir. 

Iğdırda çok nefis pamuk yeti~ek
tedir. Bugün aşagı yukarı dört bini aşan 
iiretmen vardır. Bunların hemen hepsi 
daha önce kurulmuş olan tarım kredi 
kooperatiflerine ortak olmuşlardı. Şim
di satiş teşkilatiyle bütün üretmcnlı::rin 
bu kurumlara girmesi sağlanacaktır. 

Hatırlıyor musunuz ? 
1 - Milli hükumetin ilk kabal et

tiği kanun hangisidir? 

2 - Türkiyenin mesaha itibariyle 
en büyük ve en küçük vilayetleri han
gileridir? 

3 - Türkiyede bir uatanda§U1 bir 
senede yoğalttığı maden kömürü ne 

kadardır? 

4 - Cwnhar:iyetin ilk biidcesiylc, 
son büdcui aTası.nda kaç milyon lira 
faTk vardır? 

5 -Ankarada kaç ev vardır.? 

Bu suallerin cevaBlannı yeni sual
lerle beraber yarın vereceğiz. ................ _...... ....... 

- Develeri tekrar çöktürmek için 
lfo"Cr lira vereceksiniz. isterseniz inme
yin; hep be aber gideriz. 

Yirmi kişinin birer liradan yinni li
ra "nyak bastı" parası vcrmeğe mecbur 
kaldıldannı, tabii, tahmin edcr~iniz ••. 

Kısa hikaye 

lspirtızme tecrübesi yapıyorlardı: 
Birisi dedi ki: 
- Mad Antuvnnet'nin ruhunu çağı-

ralım! 

Öteki dedi ki: 

- Hayır Napoleon'u çağıralım ... 

Bir başkası dedi ki: 

- Canım neden e;;ki adamları çağı
rıyorsun uz. Yakında ölen bir tanıdık 
çng rnlım. 

Bu fikir kabul edildi ve bir ay evci 
ölen Ccmil'in rubu çağınldı. 

Fakat masa kımıldamıyordu!... lspİr· 
tizmec:ilcr c!leri masanın üzerinde dur-

dular durdular. Masada hiç bir hareket 
görülmeden en nihayet içlerinden biri 
ıunları söyledi: 

- Şimdi anladım; masa niçin kımıl· 
damıyor, ayol Cemilin bana 15 lira bor· 
cu vardı. Hiç bu taraflarıa uğrar mı? 

1 KOÇUK İÇ HABERLERİ 1 
* Vilayet hususi idarelerinde maaş

lı memurların vıHiyetler arasında nakil 
leri yapddtgı zaman, eski vazifeınnden 
ayrılış tarihi ile yeni vazifesine başlayış 
tarihine kadar arada geçen zamana aid 
maaşlar nı yeni vazifeye başladıklar. dai 
reden almaları kararlaşmıştır. 

* Bas.n birliği kanun projesi son 
ş.klini almıştır. bu günlerde Başveka
lete verilecektir. 

: Maarif vekaleti bugün muvakkat 
bir kadro ile idare edilen seferberlik iş-
leri için bir kanun projesi hazrrlamıştır. 
Bu projeye göre maarif vekaletinde bir 
müdürün idaresinde iki şef ve kafi 
mıkdarda memur ve katibten mürc:~ ' eb 
bir seferb.rlik şubesi kurulacaktır. 

ı;: Sivasın Şarkışla kazası içinde ye
niden kurul cak olan göçmen köyleri
nin yerlerini tayin etmek üzere 
Sivas vilayeti tarafından bir fen heye. 
ti kurutmuştur. Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet vekaleti, iskan müfettişlerind n 
B. Scyfeddini bu heyette çalışmak üze
re Sivasa göndermiştir. 

* Üçlincü umumi müfettiş Tahsin 
Uzer şehrimize gelmiştir. 

Başbakanımız J a pon 
elçisini kabul ettiler 

Başbakan İsmet İnönü dün maka. 
mında yeni Japon e'çisini kabul etmiştir. 

KaJm köfai 

* Kirlenmi§ yal· 
dızlı rosim çerçe
velerini içiade so

ğan kaynatılmış su ili'! temizliyebilirsi
niz. Her ne kadar bu, eski bir usul ise 
de çok iyidir. 

t,: Soğan suyu yaldızı, Üzerinde hiç 
bir leke bırakmaksızın temizler. Ondan 
soiıra arkasına yeni bir kahve rengi ki
ğıd yapıştırmalı, halkalarla tellerin sağ
iam oUıp olmadığına balanalısınız. * Yeni boyanmı§ odalarda bir boya 
kokusu olur. Bunu gidermek için de ye
ni soyulmut bir soğanı bir bakraç su 
içine abp bunu yeni boyanmıf odanın 

içine bırakınız. Suyun içindeki soğan 

bütün boya kokusunu alır. 

Yeni bir rekor 

Ödünç kitab alıp geri vermemek, kü
tüphaneleri yok eden ve yeni yeni kü
tüphaneler kurulmaaına sebeb olan bir 
hastalıktır, bilir.siniz. 

Son gÜnlerde Nevyoı-lrtaki Sirakuz 
kütü hanesinden ahnmrt olan bir kitab 
14,600 gün sonra iade edilmiştir. 

Bu suretle kitabı geç vermek reko
ru kn lmış ofuyor. Bundan önceki re
kor, Vaşington umumı kütüphanesin· 

den alınıp otuz yedi sene sonı·n geri ve
rilen bir kitabla Newjcrsey'deki Bnyon
ne kütüphanesine 860 gün so c e
dilen "Antony Adversc'' isimli e erde 
idi. 

Sulla güzelliği! 

Ohio' daki leghom tavuldan çok huy· 
suz ve döğü~ken mahlUklnrdır. Son za. 

mnniarda bunlan döğüşmekten vaz ge

çirmek mümkün olmuştur. Alınan ted

bir şu: bu tavuklann gözlerine ICoyu 

renkli gözlükler takıllrnşbr. Hayvanca· 
ğn:lar, bu gözlükle yiyecekleri yemleri 
görebilmekte, fakat etraflarındaki ta

vuklan göremedikleri için kavga, gürül
tü çıkmamaktadır. 

ispanyada döğüşcnlcrle dünyanın 

batka taraflarında döğÜ§e hazırlananla· 
rı da yatı§bracak bir gözlük bulunsa-

Mmtakalar vekaletçe tayin olunacak 
ve bu mıntakalara tecrübe görmüş baş· 
mühendis derecesinde bir müfotti'7in i· 
daresine verilecektir. Her nuntaka tıir· 
lü şubelere ayrılacak ve bu şubeler bir 
mühendisle bir muavin, bir hesap me· 
muru ve k5.tib vazifesini de görecek bir 
anbar memurundan ibaret olacaktır. Şu· 
belere baglı kl&ımlarda bir muhendıs, 
iki fen memuru, bir ressam ve kafi mık· 
darda miracılar bulunacaktır. 

Mıntaka müfettişleri, mıntakalnrın· 

daki sahayı dolaşarak ilk etüdler yapa· 
caklar ve şube muhendi..lcrine u .. er. nde 
çahşılacak erazi parçalar .nı göstere· 
cckler ve her ay çalışmalarını yazı ile 
Sular Umum müdıirlüğüne bildırecek· 
!erdir. Şube mühendisleri kısımlar ta· 
raf ndan yapılan etudlerden mcsul ola· 
caklar ve kısımlara umumı programla 
tcsbit edilen şekildeki işleri verecek· 
!erdir. Talimatnamede bundan bıı k 
postaların vazıfeleri hcsab ve anbar me· 
murlarmın vazifeleri ve çalı ma şekil· 
leri ayrı ayn tespit olunmuŞ:tur. 

Denizyollan navlun 
tarife eri tedkik 

ediliyor 
İstanbul, (Telefonla) - Deniz yol

ları işletme müdürü Zekeriya çagrılma 
üzerine Ankaraya gelmiştir. Bu seıyahat 
yeni navlun ve yolcu tarifelerinin de· 
ğiştirilmesiyJe aUikadardır. Öğrenildi~ 

ğine göre bakanlık tarife komisyonu ta· 

rifeleri indirmesini bildirmişse de b•ı 
teklife komsyon azalarının çoğu itiraz 
etmiştir. Vaziyet tetkik edilecektir. 

Mezbahası ohnıyan 
yerlerden 

getirtecek eller 
İstanbul, (Telefonla) - Mezbahası 

olmayan yerlerden mezbaha olan yerle
re kesilmiş olarak getirilecek et satış 
maksadiyle getidliyorsa beledi'~ enin 
müsader.eye hakla olacak ,tamtersi şah• 
si ihtiyacı için alınıp getirilmekte olan· 
Jara belediyece bir şey yapılmıyncaktır. 
Ziraat bakanhgnın buna dair emri, dün 
belediyeye bildirilmiştir. 

Afyon satışımız gündell 
güne artıyor 

İktisad vekaleti ile inhisara aid i~ 
ler için temas etmek ve direktif almak 
üzere bir kaç gün evvel şehrimize ge• 
len uyuşturucu maddeler inhisarı direk"' 
tör.il B. Hamza Osman Erkan dtin ak· 
şaınkı trenle İstanbula dönmüştür. 

Öğrendigimize göre, 1ktisad v kB· 
!etinin afyon işlerinde çiftçinin ayagı· 
na doğru gitmek huı;usunda verdigi ka· 
rar dikkatle t<ıtbik olunmaktadır. 111· 

l· hisar idaresi afyonu arac lara Juzuın 
maksızın dognıdan dogruya ureunen· 
den almaktadır. 

Afyon satış işlerinde normal ve çolc 
iyi bir sahada günden gun. geli mekte· 
dir. __. 
-----------------------------~ 

ı=_H_A_V_A_~ı 
Havalar ısınıyor 

DUn şehrimizde hava umuıni:Y tl; 
bulutlu geçmiş ve ısı sıfırın iıstund 2 • 
derceye k .. dar çıkmı tır. MeteoroloJ' 
işleri umum müdürlügunden veriJefl 

malumata göre diın yalnız Di arıt>elı~ 
• ~ d" " ,t)C çevresıne yagmur yagmış, ıger ~ ilC 

de hava bulutlu geçmiştir. Diın degı a• 
. . .. e ınınt 

yerlerde hava evvelki gune gor oe• 
kalar arasında değişmek üzere 2-;. üJ1 

D.. gı&fl 
rece arasında ısınmıştır... -~n 01~ıc 
en yüksek ısıları sıfırın ustunde ııaı· 
üzere Urfada 25, Dö~tyoHia 28. ~~ 
da 29 derece idi. 
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fngiliz gazetelerinin yazdıkları 
Londra, 16 (A.A) - Bir garb paktr 

yapılması için yapılan konuşmaları ba· 
his mevzuu eden Tiınes gazetesi. ingi-

Garb paktı r>e Belçika 
Brüksel, 16 (A.A.) _ Alman sefi. 

ri, garb paktr hakkındaki ingiliz nota
sına karşı verilen alman cevabının bir 
örneğini dış bakanlığına vermiştir. 

Resmi mahfiller, her türlü tefsir. 
den kaçınmakta siyasi görüşmeler al
~n c~~~bı~ın enternasyonal vaziyette 
bır degışıkhk yapacak mahiyette olma
dığı fikrindedirler. 

İngiltere' deki ha va 
silahlanmasının sebebi 

Londra, 16 (A.A.) - M.illi müdafaa 

bakam lnskip, Avam Kamarasında ha

va büdcesi dolayısiyle söylediği söylev. 

de hava silahlarının sivil halkı bombar· 

dımanda kullanılmasına katiyen rnuha

li f olduğunu söylemiş ve !ngiltere'nin 

bütün gayretlerini bilhassa hava hücum. 
lal'ına karşı miidafaaya topladığını ve 

bu müdafaayı kabil olduğu kadar tesir
li yapmıya çalıştığını söylemiştir. 

Nazır, hava hücumları tehlikesinin 

bazı mahfiller ve gazetelerin inandır· 

maya çalıştıkları gibi pek yakm olma· 
dığını da ayrıca kaydetmiştir. 

3 

* BOCAZ1Çl NASIL CANLANIR 
KURUN'da Asım Us, Boğaziçini 

canlandırmak için ''Boğaçiçini sevenler 
cemiyeti" ile "Şirketi Hayriye'' nin lelı: 

başına çalışmalaı·ı kafi gebniyeceği • 
·ı . .. k 8 11'9 ı erı ıurere , oğaziçi meseleıinin bir 
lstanbul davası olarak ele al.mmaa. 'ft 

her şeyden önce, ayrı ayrı çalııan deniz 
n~kliye şir~etlerinin bu müıterek gaye 
ugrunda bırleşmeleri lüzumunu belirti-
yor. 

* AZLIKLAR VE TÜRKÇE 
AKŞAM'da Ak§amcı, son zamanlar

da Türkiyede yalnız türk dili konuıu.1-
maıı meıeleıinin yeniden canlanmıt ol
duğuna iıaret ederek, azlrklann türkçıe 
konuşmaları için cebir kullanılması hak
kındaki fikirleri yanlı§ buluyor, böyle 
bir halden hem müspet bir netico bek. 
lenerniyeceğini, hem de bunun azlık 
haklarına bir tecavüz teıkil edeceiioi 
hatırlatıyor. Aynı zamanda, ıuurlanım
zın dışında milyonlarca türkün yapdığı 
ve bunların ana dillerini kullanmak hak
kından menedildilderi takdirde nasıl mii· 
teeuir olacağımızın unutulmıunaauu İli· 
ve ediyor. Muharrire göre, bu yolda 
ancak kültürel bakımdan 11rar etmdı Ye 

türk kültürünü Türkiyede oturan baıka 
~~ydan vatandaşlarımıza kabul ettirmek 
ıçın çalı§mak lazımdır. 

* 
GÜLÜNÇ BiR AKIL HOCASI 

CUMHURIYET'te Abidin Daver S 
bık habeş imparatoru Haile Sel" : ~ . aııyenan 

ıurıyeli vatanilerin elebaşılarından bi-
rine gönderdiği ve İskenderun 1 
. d .. kl ~e-
ıın e tur ere karşı ıuriyeliler" b" l 

• • ID il" Cf-
mesını tavsiye eden bir mcktubundaıı 
bahsederek, bu hareketi" .. 1.. b 1 gu unç u g.. 

yor, aynı zamanda Suriye halkının H.;.. 
leden ıiyaset dersi. alacak kadar akılst1 
adamların peşinden gibniyeceğini teba
rüz ettiriyor. 
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Avrupa dönüm noktasında Akdenizde 
S ilahlanma yarrşmrn fasid dairesi 

Britanyanm yüksek tevettürlü si
lahlanma programiyle tamamlanmış ol
du. Avrupa. dünya harb.ndan evvel bu
lunduğu yere tekrar gelmiş olmakla 
bahtiyardır. Gene aynı sahneyi seyredi

yoruz. 
Kültürü ileri milletler bütün ener -

jilerini ölüm aletlerini yıgma a hasr· 
ediyorlar. Bu milletler ,hava silahmm 
inkişafı dolay siyle kendilerini tehdıd 
eden korkunc tehlikeye karsı korumak 
maksadiyle hummalı bir surette çaltTı
yorlar. Bugiln gene "kuvvet denkleş • 
mesi., karş smdayız. Guya komşusu o • 
lan devlet kendisini tehdid ediyormuş 
diye, bir millet müdafaa kuvvet·ni ço
ğaltıyor: bu defa öbür millet, k<Jmşu
sunun mudafaa maksadiyle silahlanma
şında kendisi için bir tehdid manası çı· 
kararak alabildiğine silahlan yor. 

1914 den 1918 e kadar süren ha}'al 
inkisarından sonra, ''bir daha mı? Asla!" 
düsturlarını gercekleştirmek için, harb 
sonrasında yap:lan tecrübelerin devri 
bugün artık kati surette kapanmıştır. 

Yeni biı- nesil, yığın halinde katledil • 
tnek üzere olgun bir çağdadır. 

M aksad.m, sulh konferanslarının 

yaptıkları çılgınlıkları ve işl: -
dikleri günahları burada tekrarlamak 
değildir. Her hangi bir devlet adamma 
yahut bir millete kusur bulmak d., ak
lımdan geçmiyor. Bedin ile Moskova 
arasındaki ideoloji yarışını da bahsin 
içine sokmak istemiyorum. Yalnız, bu
günkü hakiki vaziyet hakkında l::ır fi
kir vermek ve bu vaziyetin devlet ve 
milletler için olan ehemiyetini me} dana 
çıkarabilmek maksadiyle, yanlarından 
geçerken bunlara işaret etmek istiyo -
rum. 

B en şu kanaatteyim ki, bugün ''ü 
silahlanma yarışma devam edilir 

d e, milletler bunun önüne geçmezlerse, 
harb muhakkaktır. Kuvvetli bir surette 
si16hlanmış olan devlet gruplerı, ı;il3.h
lı sulhu meydana getiren devamlı b!.r 
korkunun tazyiki altında bulundukça 
her devlet, askeri büyük kuvvetler bu
lundurdukça ilgili askeri propaganda ıle 
ha reket ettikçe, bu devlet gruplaıının 

ilelebed sükiinlarmı muhafaza edecek· 
!erini sanın.yorum. 

Kuvvetli bir surette siHihlanmış ve 
barba müheyya bir vaziyete girmiş ol:ııı 
bir milletin mukadderatını idare eden
ler, o millete harb ruhunu telkin etrııck
ten başka hiç bir şey yapamazlar. Siiah
ların değ .. ri, hinterland'm ruhi teşek. 
külüne baglıdır. Hem çok kuvvetli bir 
ordu ve hem de bu ordunun arkas nda 
sulhcu dü;ıünce ile hareket etmek oh • 
maz. Devletler, ideolojik veya ekono • 
mik olarak istedikleri gibi grupı;:ışsın~ 
lar; muhakkak olan bir şey varsa, o da, 
bir harb başlıyacak olursa, bu harbııı 

çok kanlı ve korkunç bir mücadele hali
ni alacağı keyfiyetidir. 

Tahrip s-anatı. 1918 denberi işitil • 
memiş bir ölçüde ilerlemiştir. Son 

haı l..ıta doğu Avrupasında büyük bir sa
ha harabeye çevrildi; batr Avrupasında 
Belçikadan l sviçreye kadar geniş bir 
parça ~öl halini aldı. Fakat, Avrupa kı· 
tasının en kültürlü ve nüfusu en sık 
olan kısımları hücumlardan k _uJdu • 
lar. Harb hattının gerisinde kalan bu 

ytı 
•• 

ta bugün bile ala
bildiğine silahlan
makta olan devlet· 
lerden her hangi 
biıinin harbta ka-
zanıp muhafaza e
debileceği şeyler, 

göreceği zararların 

yanında bir hiç o

ikisinden 
lacaktır. Gelecek 
harbtaki zafer, he· 
zimet kadar büyük 
bir felaket halini a
lacaktır. 

ece 
YAZA~ : 

C. R. Atli 

• 
ır 

Avrupa, bugün 
dönüm noktasında 
bulunmaktadrr. Ha
yat veya ö1üm: iki
sinden birini seçe-

İngiliz parlamcntmmnda muhalif işçi lideri 
cektir. Fakat bu a
cıklı vaziyet içinde 
bize ümid veren bir 

yerler nisbeten emniyet altında idiler. 
Fakat, gelecek harbta her köyün, her 
şehrin günün birinde bir harabe olma

S[ mukadderdir. 
Son harbta erkeklerin onda biri te

lef oldu: şimdi sıra kadınlarla çocukla

ra geliyor. 
Daha şümullü ve daha uzun süren 

bir harb olacak olursa, Avrupa bu harb
ta, acısını as ırlarca çekeceği b~ı yara 
olacaktır. 

Bilhassa Avrupadaki milletler ara
sında fark gözetmekten başka bir şeyi 
gözleri görmeyenler, buna hiç altlınş 

etmiyorlar. Şimal ırkından durmadan 
bahsedenler, her şeye üstün bir "Avru· 
pa,, ünitesinin mevcud olduğunu tama
miyle unutuyorlar. 

A vrupa milletleri harblarla kendi
erini harab edecek olurlarsa, gü

nün birinde yerlerini başkalarına terk 
etmek mecburiyetinde kalacaklardn. 
Amerika, Avusturalya ve cenubi Afri
kada, eski dünyan n kavgalarından u • 
zak duran ve belki de günün birinde 
kendilerini bu didişmelere artık kaptrr· 
mamak kararını verecek olan beyaz ırka 
mensub büyük yığ nlar vardır. Bir de 
buna, uzak şarktaki sarı ırk, cenubi As· 
yadaki esmer ırk, Afrikadaki kara ırk 

kat:lmaktadır. Yeni bir Avrupa harbı · 

nın akibeti, Avrupadaki bu veya şu ır
kın dünya hakimiyetini eline alması de· 
ğil, Avrupanın dünyadaki hakimiyetin
den kati surette feragat etmesi olacak
tır. 

Bunun için, Avrupa miletleri tuttuk

ları tahrib yoluna devam etmeden, bu

nun neye mal olacağını artık düşünme

melidirler. Fakat bu milletlerden ziya· 

de, o milletleri idare edenlerin vazife • 

sidir. Bunu söylerken, yalnız iş başın

da olan bankaları murad etmiy.num. 
Bunların arkalarında duran ve gerek f!. 
nansın gerekse ekonominin hakiki kuv
vetini ellerinde tutanların iyıce düşün
meleri lazımgeldiğ:ne işaret etmek isti. 
yorum. 

B en şu kanaatteyim ki, bütün dün
yan;n miletleri, yeni bir harbr 

korku ve nefretle düşünüyorlar. 
İnsan harbtan önceki devlet adam

larının gayelerini göz önüne g~tirerek, 
bu gayeleri, memleketlerine yaptıkla~ı 
zararlarla karşılaştırınca, me~dana ge
len nisbetsizlik çok gülünç oluyor. H:-t-

nokta vardır. Bu da, medeniyetin iste
diği şeylere fazlasiyle malik oluşumuz, 
ve vaktiyle memleketler kas p kavura11 
tabiat felaketlerine karşı bugül"'. mode• n 

bilgi ile mücadele edebilecek tir kud • 
rette bulunuşumuzdur. Bugiiu bizi teb
did eden felaketin mahiyeti bambaşka
dır. 

Bu felaket tabiattan değil, bizim hn
dalalrğımızdan ileri geliyor. İstedi~i • 
miz anda bunun önüne g:;ebilirz; ye
ter ki, istiyelim. Bunu başarabilmek 

için ilk, çare ekonomik bir mahiyeti haiz 
olan harb sebeblerini ortadan ka!drra
cak bir konferansın toplanması, ıkinci
si de bugünkü silahlanma yarışına gi · 
rişmiş olan her milletin silahsrzlaI'rrut· 
ya değil de, silahlarım tahdide mı.. va
fakat etmesidir. Bu ikisi gerçekleştigi 

takdirde, Avrupa harbı kati sure:te- or

tadan kaldıracak olan bir yola girmiş o. 
lacaktır. Bu bir hayal değil, aklm, mu
hakemenin emrettiği pratik t:ı dtl<jtin
cedir. Bunu gerçekleştirmek için ho:'1i.1ı 
geç değildir. 

(Noye Fraye Prı:.>1:/ten) 

f~il Köşesi( 
"Paris, 14 (A.A.) - Ahlak ve sos· 

yal ilimler akademisi dün Moris Me
terling'i ittifak ile yabancı aza seç. 
miştir . ., 

- Ulus'tan-
Bu cümledeki " ahlak., helimesi 

"moral,, karşılığında kullanılmış ola
cak. Moral sözü gerçi bu manaya da 
gelir ama, manevi diye tercüme ede
bileceiimiz daha şamil bir mana
aı da vardır ve burada kelime buma· 
nayadır. Esasen " ahlak ilimler,, 
manasız bir terkib olmaz mi i' 

" Bir fransız içmek için kadehini 
havaya kaldll'dığı zaman aşklarımın 
şerefine, Amerikalı birinci milyonu
mun şerefine, İngiliz imparatorluğu
mun büyüklüğü şerefine içiyoruz~ der 
ler. Rusa gelince, o sadece (içiyorum) 
der, ve arkasını getirmeye vakit bul
madan bir kadeh daha kaldırır.,, 

-Son Posta'dan-

Ba fıkranm nüktesini türkçeye ter. 
cüme esnasında zayıflamaktan kurtu
lamayız. Garb dillerinde "içiyorum ... ,, 
daima cümlenin başında zikredilir. 
Türkçede ise sonunda. Halbuki mü· 
tercim bu hususiyete dikkat etmeden 
bakınız: nasıl yazmış: ''}çiyorınn, der 

m·ı iyeti berrs·z 
v o sa 

Aşağıda anlatacağım-z, ma~ .a •. ıc

denizde bir fransız gemisinin başından 1 
geçmiş, ve bu gemi, uğradığı tecavüz· 
den adeta bir mucize eseri olarak kur -
tulabilmiştir. Hadise 10 martta olmuş
tur. Cebel • Antar ismindeki fransız 
gemisi, salı günü saat 17 de Philippe
ville'den hareket etmiş ve 15 mil sürat-
le yola koyulmuştur. 'Gemi Sardunya 
adasiyle Balear adalan arasında mutad 
yoluna devam ederken bir tayyarenin 
tecavüzüne maruz kalmiştır. 

Geıninin süvarisi hadiseyi Lö Jur
nal muhabirine şöyle anlatıyor: 

" 107 tonluk yük, 12 yolcu ve 46 tay
fa ile hareket etmiştik. Deniz sakin, 
hava açıktı, seyahat normal şartlar için· 
de geçiyordu. 

Saat 8,15 de gürültüsünü işitmemiş 
oldu~um bir tayyare gördüm. 150 r • tre 
kada yür.->ek?::de geminin üzer~n,.• - u
çuyordu. 

Güvertede tayfalar tayyarenin hare
ketlerini seyrediyodardı. Birden b · ~ 

tayyare başını aşağı dikti ve bize mit. 
ralyözle ateş aç_tr. Mucize denebilecek 
bir tesadüf eseri olarak kimse yaralan
madı. 

Garbtan gelmiş olan tayyare bir
den süratlendi ve geldiği yere doğru 
dönerek gözden kayboldu. ! 

Fakat gene geri döndü. Saat 8,25 de, 
bu defa daha aşağıda, 50 metre yüksek
likten üzerimizde uçuyordu. O lcadar 
bize yakındı ki pilotun gemi direğinde 

sallanan üç renkli bayrağı görmemesine 
imkan tasavvur olunamazdı. Hatta, ge
minin hususiyetlerini de sarahatle fark 

etmiş olacaktır. 

Üç motörlü bir kara tayyaresi olan 

ve uzunluğuna ~eyaz çizgilerle boyan
mış olan bu tayyare etrafımızda dört 
daire çizdikten sonra bombalarını salı-

lstanbalda: 

ULUS 
Satılan yerler 

Köprüde: Kadıköy iskelesinde 
Beyoğlunda: Haşet şubelerinde 

Fatihte: Tramvay durak yeri gaze-
teci Mehır.et Bıyık 

Bayazrt meydanında: Aksaray Top
kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi İshak 

Sultanalımet Ayasofya karfısmda: 

Tramvay durağında tütüncü Kamil. 

ve arkasını getirmeye vakit bulma
dan,, , Halbuki söylenecek sözler "i
çiyorum" kelimesinin arkasından de. 
iil, önönden gelecekti. Türkçenin ha
•usi strüktürü, kesilmiş cümlelerin ter
cümesinde mütercime bazan. böyle o· 
yanlar oynıyabilir. 

"Ankarada açılacak olan dil fa
külte.sinin planları hazırlanmıştır. ö. 
nü.mü.zdeki sene bu planlar dahilinde 
inşa faaliyetine geçilecektir. 

- Son Posta' dan-
Dil Fakültesi , Ankarada uzun za. 

mandanberi Faaliyettedir ve yeniden 
açılması da mevzuu bahis değildir. 

"dil Fakültesi, binasının planları ha
zırlanmıştır'' denilseydi 6ir yanlış an

lama)'a yer verilmemiş olurdu. 

verdi ... 
Bombalardan üçü ön güverteye dü

şerek kaptan köprüsünde ciddi tal ri 41-

ta sebebiyet verdi. Birkaç saniye son a 
düşen bomba telsiz kamarasmrn kap sı. 
nı parçaladı. Telsiz postasmm ve m :1· 

nelerinin tahrib edilmesine bilh a 
dikkat edilmiş olduğu aşikardı. 

Sonuncu bomba kaptan köprüsüne 
isabet etti. Üç saç kaplamayı delerek 
bir ocak dairesine yanlamasma düştiı ve 
patlamadı, çünkü çok alçaktan atrlmIŞ
tı. Tayfalar soğukkanlı] karını hiç kay
betmetliler. Herkes vazifesi başmday -
dı ve hiç bir karı~ klık görülmedi. Bir 
kısmı uykudan yeni uyanan yolcular da 
fazla telaş etmediler. 

Fakat ben biran, son saatimizin gel· 
miş olduğuna ciddi surette inanmştıı:::ı. 
hakikaten, tayyarenin bize hazırladığı
nı sandığım tuzağa düşmüş olsa idim, bi· 
zim için kurtuluş ihtimali pek azdı. 

Bombaların patlamasından sonra, san -
dalları denize indirmek ve gemiyi bo
şaltmak emrini vermem icab ederdi. Her 
halde tayyareci bu neticeyi bekliyordu. 
O zaman, mitralyözle hepimizi haklı • 
yacak ve gemiyi batırmak için istediği 
kadar zaman bulacaktı. Birkaç saat son
ra, Cebel • Antar'ın denizde kayboldu· 
ğu öğrenilecek, kimse bunun hangi se • 
beb yüzünden olduğunu bilmiyecekti. 

Tayyare eminim ki pilotu bir imdad 
işareti çekmiş olduğumuzu anladığı 
için, daha ileri gitmemiştir.,, 

Gemiye düşerek patlamamış olan 
bomba 80 santimetre boyunda ve 120 ki
lo ağırlığındadır. Hangi fabrikada imal 
edildiğine dair hiç bir kayıd yoktur. 

Cebel • Antar vapuru, çarşamba gü
nü saat 22 den itibaren "Foş,, isimli 
kruvazörün refakatinde seyretmiştir. 

Şimdi uğradığı hasarın tamiri için gemi 
uzun müddet Marsilyada kalacaktır. 
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1 
Ben girdiğim ve Cormell Price'in eline 

K e n d 1
• m e verildiğim .zaman mekteb, henüz, dört beş 

senelıkti. O günlerde mektebin verdiği ye -

1 
mdtler pek zayrftı. Bununla beraber arada 

D a 1-r bir kazaya uğrayan birkaç çocuk olmazsa 
mekteb hastanesinin daima boş durduğunu 
hatırlarım. Hiç bir çocuk ölmemişti; yalnız 

------------------.; bir defa çiçek hastalığı olmuştu. Bu mekteb 
TanuJığım ve tanımadığım dostlarıma 

Yazan: 

Rudyard Kipling 
Çeviren 

Nurettin ARTAM 

Bu haznenin asıl değerini birkaç se~e 

sonra anlamağa başladım. Aynı zamanda 
(78 ilkbahan) Southsea'daki tecrübelerim
den sonra mektebin benim için cazibesi kal
mamıştı. 

The united services college, Bideford yt?
kınlarındaki Westward Ho'da parası az bir 
takını subayların yaptıkları şirket tarafın

dan kendi çocuklarım ucuzca o~mtabilmek 
için açılmıştı. Bu mektebte okuyan çocukla
nn hemen yüzde yetmiş beşi İngiltere dışın
da da.: nu~lardı ve büyüdükleri zaman baba-

temizliğine de temizdi. 
Öğretmenlerin çocuklara karşı güveni 

vardı; bu yüzden işler de yolunda gidiyordu. 
Hatta bana öyle geliyordu ki bu güven baş -
ka mekteblerde de gösterilse, çocukların gi
dişi daha iyi olacaktı. 

Cormell Price'in kulakları biraz ağır işi
tirdi. Bundan dolayı da biz, zaman zaman, 
fazlaca gürültü yapmağa imkan buluyorduk. 

İlk birbuçuk senem iyi geçmedi. Bir çel
me takıp, yahud, bir tekme atıp geçen bü
yük çocuklar kadar hepsi bir araya gelip 
bir çocuğa çullanan on dört yaşındakiler de 
baş belası oluyorlardr. Bereket versin, ben 
yaşıma nisbetle daha irice idim; açıkta de
nize girip güzel yüzüyordum; bundan dolayı 
arkcıdaşlarını arasında itibarım yüksektL 

Ayı ı( Tiugby takımlarında da oyun oynu -
yordum. Fakat gözlerimin zayıf olma~~ ... _ -
rada da tesirini gösteriyor, bundan dolayı 
ikinci on beşe bile dahil bulunmıyordum. 

On dört yaşında adam akıllı kuvvetlen
diğim için artık, kimsecikler bana çatmağa 
kıyışamaz olmuştu. Görüp geçirdiğim tecrü
be!~ dolayısiyle ben de kimseye çatmazdım. 

Bu sırada iki arkadaş da edinmiştim. Bun
larla dostluğum karşılıklı yardım üzerine ku
rulrnuştu ve bu elbirliği prensipine sonuna 
kadar devam edip gittik. 

Nasıl oldu da bir araya gelip dost olduk; 
onu hatırlamıyorum. Fakat bu üçlü ittifakı 
henüz on üç yaşımıza gelmeden kurmuştuk. 
Bir defa bize çatan iri bir çocuğa üçümüz de 
karşı durmuştuk; o da bir daha bize ilişme -

mişti. 

Biz de aramızda kavga gürültü etmez de
ğildik. Fakat bu karı koca arasındaki kav
galar kabilindendi; sonra hemen aramız dü· 
zelirdi. Biribirimize bildiğimiz kadar fran -
stzca, latince öğretmeğe uğraşırdık.. Bu usul 
biç de fena bir usul değildir. Çünkü mekteb
te bir öğretmenden öğrendiğiniz şeylerin bir 
çoğu unutulur da sizinle müsavi vaziyette 

bulunanlardan öğrendiklerinizi unutmazsı • 
nız. Beraber şarkı söylediğimiz için, bu arka
daşlaı·dan birisi sesi nasıl titretmek lazım ge
lec~ği hakkında bana ders de verirdi. 

il- il- :,,~ 

Başöğretmeni hepimiz severdik. Fakat 
ben, ona herkesten fazla şeyler borçlu idil11; 
bu yüzden sevgim bütün çocukların toptat1 
sevgisine müsavi idi. Bir gün geldi ki bu. a
dam (2 yaz tatilinin sonuna doğru ben1,?1 
Hindistana gidip anamla babamın oturdu~ıl 
Lahor'da bir gazetede çalışacağımı ve .a~.-~ 
yüz gümüş rupya kazanacağımı söyledı ... ~
mestr sonunda mektebde yapılan bir ınus 
bakada yazdığım bir şiirle mükafat kazandı-
ğım zaman da Crom Price, eğer bu işte se~;! 
edecek olursam, adımın tekrar duyulacag 

bana söylemişti. .. .. i.i 
Yolculuğa çıkmadan evel birkaç guniilllığl 

Rottingdean'da Brune - Jon~in satın ~ld a
küçük bir yazlık evde sevgili teyzeınııt ~i 
nmda geçirdim. Orada köyün yeşillikle!lba: 
göle ve evin tam karşısına gelen kiliseye 
kar dururdum. 

(Sonu var) 



=--=--=--=----=-=--====--===========::====;: UtUS 
s 

Dünkü feci kaza = 11. 3 - 1s31 == / istanbulda 
At:ina Mekt:upıarı: 12 

· b •ıı 
Yunanistanda otomo •1 ~Bir damı Bir memur Mey 

5 i o etrelik gezıntı 
a 

· -· ~nde, 
Atina, (20 ş,obat notları) - Ikı"' 

otomobille 350 kilometre, Atina, Lout
raki, Corinthe Nauplie, Epidaure, 
Tirynthe l\·Iyc:nes tekrar Atina, .. kale-

• "JanUŞ te-
ler, si:ıtunlar, yıkık dıvarlar. ço. 

1
. 

!ar ışleıne ı, 
tneller, heykeller, mez:nr ' . om·· _ 

• 1 • ı r testıler, Ç 
ış emesız taşlar, vazo a , 

lekler, kırlar, deniz. k d ça 
.d. bile bu a ar -Bir sinema şen 1 

buk çevrilemezdi. d tı' E · aure -
Simdi hayal - meyal, pı .. be 

v ız altostik tecru • 
yatrosunda yaptı:.:,iTinl . he ''Cyclo-
lerini (1), Myccnes, Tı_ryn~. Arslanlı 
peen,, lerini (2), Myc:ene~kınE 'da· .... e kücU. pı ... 
kapısını, Akropoluno,, . ( ~) kollek· 
JD•• • d ki Esc.ulape lerın .., 
uzesın e . 'lerde ( 4) insan 

siyonlarını. Sanctuaıre v tannlas· 
ı-<: lı P"n1 ı • 

ses.ini ve insan sabte_.r " 
.. t min eden, suyu 

tıran ses akislerını e 
' bla karıstıran 

h ı · kullanılan - İç kale • yı an- a 
larak t ~ Osmanlılar Peloponez'e 1stanlıul, 16 (Telefonla) - Evelki 
)atıyor aı. gece, gece yarısına doğru tünel civarın-
- Mora _ derlerdi. . • . 

Epidaure tiyatrosunda t~rıhı temsıl-. dan aşagı inen Kumbaracı yokuş nda 

kmt 
A:;•m tecrube Sanctuaı- bir cinayet olmu tur. Ha ;se ş dur: 

Jer yapılaca ş. . 
•
1 

de de yapılamaz mı? İnsanlar şım- Kumbaracı yokuşundan geçmekte o 

~~ e~kiden daha azmr yalan söylüyo~lar, lan bir ana ıle kız kepenk! ri kapalı ol-
daha dogru şeylere mi inanıyorlar · dugu halde ara arından ı k s zan bir 

duI~kandan bir tal-ım htrtltıya benzer 
Truva seferi 

sesler ge igini du m ı lar ve bir mud-
Mycenes Akropolun~a. bize Aga- det dın ed :ten so ra bu ~sm can çeki· 

ınemnonun Truva seferını anlattılar. b d . I 
şen .r a amın ı;csine benze ını an a-

Hikiiyenin eksik kalan tarafını; (Gar- IIUŞlardrr. Bunun uzenne derhal bekçıye 
bi Anadolu, Girid, ~y~en~, İyon (Ege) h eli yi haber verm )erdir. Bekçi vaka 

mü terek medeniyetının kt.urkf • ~ ıenne ko muş, bir taraftan da dudukle 
dost]llg·unun bugünkü in ısa temayu - b dr za rta memurlarını kendine yar ma ça-

l . go"re ve tarihi bir zaruret olarak • 'ki .1 erınc . . grrnuştır. Bu sırada dukkandan ı go -
izahını) ben tamamlayamadıgım ıçm ge çıkarak biri yukarı digeri a abıya 
ne kadar bedbahtım. do~ru kaçmaga başlaauşlar fakat bu sı-

Yunanistanda turizm rada polis memurları bu kaçanlardan 

kesen veya akrtan. . ~ra. d . 
. l' . ·marıyı bır e • 

gız ı ve ınce mı ' - . de masa· 

İki günlük gezintide yunan turizmi. birini durdurmuş ve l.ıu adamın 63 mı· 
maralı dükkanda ekmek satıcılığı ya· 

nin dört parlak eserini bir arada gör
Dankıl kazadan ~onra kaza y<.'rinde biriken halk 

Loutrald'de, ge~e ·y=Ü~ muhacir 
mıza çiçek getiren ıki .,. .. 1 · 
kızının ince ve heyecanlı görünuş erı-

ni hatırlıyorum. . . · in-
. .. 1" k geztntmın 

Karilerim ikı gun ıı "Ve izahsız not· 
tibalanm bu yazıda kısa İ abettiğ\ 
1 h 1. d okuyacakiardır. c 
ar a ın e · · ne tas 

kadar hazırlıklı olmadığım ıçm · -
·ıa· Gazetecı

nif ne de terkib yapaıbi ırn.h Janmaz
konusmaktan oş 

ler kusurlaırınr ' . · böyle 
lar. Ben güliinç olmamak ıçın 

yaptmı. 

Corintlıe'de: . 

Y 
'stan'da arkeolojik hafrıyatı 

unanı . 1 ve bu 'hafriyata aid nesriyatı amerıka ~-
lar ve avrupalılar yapıyo:ı~r. Amerı
kalılar Corinthe lıafrivatı ıçın kırk yı~
danberi çalrşıyorlar. Schilman. Amerı.. 

M 'nes'ı kazmak kadaki tasarruflarmı yce 

iç.in h:ırcamışttr. 

Niçin ? 
Bu genç ame:rikah bu gölgesiz, yal-

nız kırlarda, bu devrilmiş sütunlar, bu 

çökmüş temeller arasında ne arar, ne bu· 

Jur? Aradığı lmldugu şeylerin kendi· 

siyle münasebeti neair? Peloponez'de 

bir sütun eksik, bir sütun fazla bundan 
onı:ı ne ?. 

Bize~ 

. - Yarım saat daha erken gelseydi. 
nız eski bir mezan beraber açacaktık. 

Dediler. Hepimiz uzun bir yol için 
hazrrlanmrş ve binece;::i tren veya va
puru kaçırmış insanlarınkine benzer 
hisler icinde kaldık. Kap kara mezara. 
bizi dört bin yıl önceki insana götüre
cek bir yer altı treninin garrna bakar 

gibi baktık. Ve b~yı~.:~. k~~~ızın .~ç'.~
deki niçinler kordugumunun çozul-

düğünü hissettik. 
Corinthe ve Nauplie ~a.lele:i~deki 

türk devir:lerini ve Nırnplıe de ısım o. 

dükü Vindsor 
ne zaman 
evlenecek. ~ . 

) Saray ına •• fıl-
Londra, 16 (A.A. ~ . 

.k. ile Mrs. Sr.npso
lerinde Vindsor do u 

. . ınürnkün olur 
nun evlenme törenının 

• .. ektedir. Bu ev· 
olmaz yapılacagı soyleıım k. 

1 b.rakılac:a<Tı hakkında ı 
enmenin geri 0 

Yayıntılar yalanlar.maktadır. . .. 

V. dsor dnkünun 
Aynx mahfiller, ın d ba ncla 

h" ~ l akk•n a sı 
atıralarmı yazacagı 1 lan-
.. .. . d" kati surette ya gorulen baberlerı ... 

lamaktadırlar. . • dostları. 
Dükle temas eden saınııııı k'lde 

diik'ün polemiklere yol açacak şe 1 

h 1 maktan kacın-
er türlü faaliyette bu un ' 

tnakta olduğunu söyleıneh-tdeirler. 

\ 

dük. 
Yol, otel, fiat ve hepsinin başında 

emniyet!. 
Urun yolda, turistin .inip binecegı 

her yerde her biri bir kaç yabancı dil 

konuşan ve turisti alakadar eden bütün 

işlere salahiyetle müdahale eden ünifor· 

malı turizm zabıta memurlarına rastla

dık. Yol, asfalt ve mükemmeldi. Otel

ler henüz mevsim için hazırlanmamış 

olmalarına rağmen tertemiz idıi. Loutra

ki'nin en lüks otelinde ( Palace Otel) fi. 

at: ilci kişilik odalar için pansiyon 

komple 7 • 8 banyolu odalar içinde 11 • 

12 lira idi. Bundan yolda turistin kala

bileceği ve bir gün geçirebileceği her 

yerde oteller vardı. 

Atinaya çok geç döndük. Dinlenebi

liriz zannediyorduk. Olmadı. Tekrar 

çıktık ve otele, geçe yarısından üç s.r

at sonra döndük. 

Neset Halil ATAY . . 

( 1) Bir drahminin beş :;an tim yük
sekten düşü~ii. fısıltı halinde söylenen_ 
ler, açTk hava ve rfür:gB.ra rağmen 14 
bin Jdşilik tiyatronun en yüksek yer
lerinden bile vuı;uhla dinleniyordu. 

(2 ) Altı yedi metre uzunluğunda 
yarım bir metro eninde taılarla harç-

lan b u duvarları yunanlılar 
sız yapı • 
kiklap adındaki tek gözlü devlerin 
yaptıklarını zannederler. Onlara bu 

ismi verirlerdi. 
(3) Doktor. . . . 
(4 ) Mabedlerde rahıbın ılhaın ta-

rikiyle gizli şeyleri kc~feükleri ve ~e-
lecelcten haber verdikleri yerin isn:U. 

Sinema filimlerinin 
nakil ücreti 

İstanbul, (Telefonla) - İstanbul
dan Anadoluya sinema filimleri gön· 
dermekte olan flimciler deniz yolları 
idaresine baş vurarak filim nakline ~h
sas tarifelerde tenzilat yapılmasmı ıs-

tcmişkrdır. 
Deniz yolları beher kutu filmden 

60 kuruş nakil ücreti almaktadır.:... Hal-

b k . filirı::ıcıkr kutu baş.na degıl on 
u ı bir fıl' 

kutu itibar edilmek şartiyle. ım 
.. . den ücı et alınmasını ıs.temckte-
uzerın . 
dirler. Deniz yolları tarife komısyonu 

. ti tetkik ettikten sonra Ekono. 
vazıyc ·ıd· k ve kuvvetli 

. bakanlığına bı ırece . 

b~ı ihtimale göre tarifenin buna aıd 
ır . 

kısmı de~iştirilecektır. 

Mısır ve kapitülasyonlar 

6 ( A.A.) _ Mrs.r kapitü-
Londra, 1 . - k d 

kaldzrı]ması ıçın ya ın a 

T eahhu·· d . erini tuhn ı ıasyon~.~ın:pıanacak oıan konferans-

ı Montro e T ymis gazetesi, herkesin 
Yan ihreı.c tüccar arı- tan ba11seaen a ,_1..ı,....~mı scvinç-

1 a · tühsyonlarıı ~ 
it Ekonomi bakanlığı dış piyasa ar kapı l ıyacakların.ı yazmakta ve a· 
arşı taahhüdlerini yerine getiarnyen le karşı aıı:ı 1 1 tiiraf.rndan eeleccği-

ba h klanda sıl ıorıuğun ta ya. 
Zl tüccarların vaziyetleri ~ 

tetk'kl · trn mu- n.ı· bı·-ettirme.ktedır. 1 
ere baslamıştır. "ıbaraca - --------

ralcabesi hakkındaki kanım fella niyet· el • 
rlc üç defa tuhhüdlcri.ı:U yapamıYarJa· yeni zeıanda tayyar' en 
ın ruhsat::ıameı . . . -ı~~ınt A) _ Yeni Zelanda, 

.. cruım gen'" d 16 (A • 
"l'rıretınckted' Lon ra, . fi}Ollll mey-

ır ·1.: -yYa;re 
~ · = son sistem ı.... ... alıuıJan 
lı eıı . . ·r Yeni ıayra:re . 
.1."Iasta Bakıcı Aranıyor dana ge~~ ·ek "e ~t Yem 

S ~ vücuda getır eç. . ı..~ ....... ıwntrolu is--
" . aglık: Ynrdu Sıhhat Vekaletinden · · yeıu bir ı.uıv .. 
e•.·l~·x b' zeıanda ıçııı 

pan Ömer olduğu anlaşıl.miştır. Polis 
memurları Ömerle beraber vaka mahal· 
line gelmişler. Duklcinda ille ~örülen 

manzara şu olmuştur. 
İri viıcudlu bir adam, boynu iplerle 

sıkılmış bir vaziyette yatıyor. Derhal a

damın öldüğü tesbit edi miştir. Ömer 
bu vaziyet karşısında donakalmıştır. 

Ömerin diğer bir arkadaşı ile beraber 

bu cinayeti işledikleri anlaşılmış ve ka
çan adamın da Nişantaşında Kuyulu so

kakta 22 numarah apartıınan kapıcısı 
Bekir olduğu tesbit edilmiştir. Boğul
mak suretiyle öldürülen şahıs bu iki 
suçlunun hemşehrisi Erzincanlı Abdul

lahtır. Cinayetin sebebi Abdullahm e· 

velce memleketinde ömerin kardeşini 

tabanca ile öldfumüş oI:masidır. Ve ka· 

til bunu bir intikam almak için yapmış

trr. 

Ömerin arkadaşı Bekir sabaha kar
şı yakalanmıştır. 

========••r 

ÖÔLE NEŞRİYATI 

12,30·12.50 muhtelif plak neşriyatı 
12,50-13,15 plak türk musikisi • e halk 
sarkılan 13.15-13 30 dahili ve harici ha· 
berler 17,30-18,30, inkilab dersi ri (halk-

evinden naklen). 

AKŞAM NEŞRİYATI 

18,30.19,00 muhtelif plak neşriyatı 

19,00-19,30 türk ınnıikisi ve halk ~arkı· 

!arı (Servet Adnan ve arkadaşları). 

19,30·19,45 saat ayan ve arapçct neş. 

riyat 19,45.2015 türk musikisi ve halk 

şarkıları (Lem.an Ekrem ve arkadaş. 

ları). 

20,15-20,30 konferans: Saıahattin 

Yargı (zalntaya k.arş:ı ferdin hı.ıkulci va

ziyeti). 

20,30-21,00 plakla dans musikisi 21,00 

21,15 ajans haberleri 21,1.5-21,55 Sütüdyo 

salon orkestrası. 

l - Schunınnn Pererire 

2 - Leo FaI Die Doll;rrprins sin 

3 - Gauwin Orientales 

4 - Bortkiewicz Gavotte Caprice 

5 - Veber Mosaiquc 

6 - Meye.r'bear Der prophet 

iSTANBUL 
ööLE NEŞRİYATI 

12,30 pJa.kla türk musflrisi 12
1
50 h,avacfü 

13,00 muhtelif plak neşriyatı 14,00 son. 

AKŞAM NEŞRİYATI 

17,00 inkilab dersleri üniversiteden 

naklen Yusuf Hikmet Bayux li,.30 plak. 

la dans musikili 19,30 konfe.rana: türk 

tayyare kurumu aarD!ıt4l Kimman 1'a:f

tana 20,.00 Nczibe ve arbdilJlan tarn

tmdn:ı nırk mmilrisi Ye halk ~kılan 

20,30 Omer Rıza tarafından arapça sôy. 

lev ıo,45 Binıen ve arkadaşları tarafın

dan türk musikisi ve halk şarkıları, 1ia· 

21 15 or1'estra 22,15 ajam ve 
at ayarı • 
bor.sa }labcrleri ve ertcai gü::trün prog~ 

ramı 2.2,lD pıakla sololar, opera n apeı'C't 

par.çalan Z3,00 son. 

Dün saat 14.30 da Ulus meydanından 
geçenler, bir adamın Meydanpalas lıte
linin tarasasındaki dı\•arm kenarını el
leriyle sıkrsıkı tuttuğu halde boşlukta 

saTiandığını ve yardım istediğini gor

müşlerdir. 

Herkes hayretle ne olduğunu anl.ıma
ğa vakit bulmadan bu adam birdenbLc 
yere dtişmüştiır. Halk partisi bahçesi 
içine parmaklığı aşarak koşan bir po
lhı memuru 'e birkaç yolcu, henüı ya· 
şamakta olduğunu gördükleri adamca
ğızı kaldırarak bahçenin ortas:na doğ
ru getirmişler ve yere brrakmışlardır. 

Kazazedenin üzerinde kan göruimüyor· 
du. Onun için acısının nerede olduğunu 

sormuşlar fakat yaralı konuşamadan son 

nefesini vermiştir. 
Hadise yerine derhal gelen polis a

mirleri, şahidleri tesbit ederek, cumhu
riyet müddei umumisinin gelmesini 
bekliyerek vaziyetin değişmemesine !;a

Jışmrşlardrr. 

Bir arkadaş~mızın yaptığı tahkikat

tan öğrendiğimize göre, kazaya uğra

yan zat, birkaç aydanberi Ekonomi ba-

lstanbul valisi ile B. 
Hüseyin Cahid 
arasındaki dava 

İstanbul. 16 (Telefvnla) - Muhar

rir B. Hüseyin Cahid Yalçın tarafından 

belediye Reisi B. Muhiddin Üstündağ 

a~eyhine açılan hakaret davasiyle bele

diyenin manevi şahsiyeti ve Belediye 

Reisi adına açılan karşılıklı dava dıin 

İzmit ceza mahkemesinde görülmüştür. 

Mahkemede Belediye Reisi ile avukat

ları Refik, Ömer Faruki, belediye avu

katı Hamid, Son Posta ve Açık Söz ga

zeteleri avukatları Esad ve İrfan Emin 

ile Hüseyin Cahid Yalçın, Akşam yazı 

işleri müdürü Enis Tahı;in ve vekili 

Mitbat Cemal hazır bulunmuşlardır. 

Evveli "biriken para'' acrlevhalı ma

kalenin kimin -tarafından yanldığt hak

kında tahkikat yapılmasına dair gönde

rilen tezkereye gelen cevalı okundu. 

Bunda meselenin gazc.:te ~ahibi B. Nec

meddin Sadık'tan soruldugu ve a ı m ... ca!t 

cevabın bildirilccegi yazılıyordu. Müd

deiumumi cevabın beklenmesi ısteğinde 

bulundu. Sonra B. Muhiddin Üstündağ 

ayaga ka1kank davasını anlattı ve Ak

şamda halkın husumetini tahrik eden 

neşriyat yapıldığını söyledi. 
Vali B. Muhiddin Pstundağ darjsı

nr uzun boylu izah etti. Buna B. Huse
yin Cahid Yalç1n cevab verdi. lmzaı.-n: 
makalelerden ıııuharrirlerin mesul ola

mıyu:aklarıoı ıöyledi. 
Sonra avukat B. Hikmet Cemal so:ı: 

aldı. "Mahkemenin tahlrikat y;rpma.sın1 
kanuna mupyı.r bWuyorum. Cu.:rüııı ol
mayan bir fıil ıçU:ı ve m.ahkW:n edılme
sinc imlı:b balıınmayaı:ı bir şah.:s ıçin 
talıılcilcat M:ns;ı beyhude v.ak:it kaybet
mektir.,,. Belediye .-ekili B.. lbmid: f;C· 

Jeıı cevalı> bir celse cvcl Enis Tah3mm 
söylediğiı:W:a ayındır- Binaemı~yh liyi
kiylc tahkikat y;qn:lı.:m, d.cdi Avukat 
İrfan Emin de ayuı miitalca.d.a bulundu 
ve nihayet reia B. Nec:mcttin Sadrk -n 
gelecek cevabı beklemek üzere muha· 
kcmeyi 30 marta bıraktığmı bıldirdı. 

rna•·t ' ır hasta bakıcı veya ebe ara. tasyonu kuracaktır. 
~ ~Jır. 011 ______________________________ ~~~------------------------~---------------------------------

karılığında tercüme işlerinde ça1ısmak
ta olan B. Namık Dılerdir. Miilkiye 
mektebi mezunu, almanca ve fransı?.ca 
Jisanfarmı kuvvetle bilen, 45 yaşiarın
da bir zattrr. Uzun yıllar Almanyada 
kalmn; ve orada evlenmiştir. Karısı Al
manyaya dönmiıştiır. 13 yaşlarında ka
dar olan kızı lst:ınbulda akrabalan ya. 
nrnda kalmaktadır. 

B. Namık Diler Meydanpalas oteli
ne ayın 13 ünde gelmiştir. Ondan evel 
Yeniil'ehirde Kazımpaşa caddesinde bir 
evde oturmakta idi. Geçen yıllar içinde 
Meydanpalas otelinde birkaç defa ve 
uzun müddet kalan bu zatın kendi ha
linde ve terbiyeli bir kimse olduğur.u 
söyli~n arkadaşları otel sahibi ve ha
demeleri aynı zamanda içkiye olan ip
tiliismı da işaret etmektedirler. 

Dun hizmetci Zehranın getirdiği öğ
le yemeğini odasında yidikten sonıa 
tarasada dola,mağa çıkan Namığın kor· 
kuluk kenarında etrafı seyrederken ba
şı dönerek düştiiğü anlaş,·lmaktadır. 

Cumhuriyet müddei umumiliği tah· 
kikatını derinleştirmektedir. 

/ Nevyorkta 

Hitler aleylıine 
gösteriler yapıldı 

Nevyork, 16 (A.A.) - Dtin akşam 

Madıs011 Square Cardencle nazilcr aley

hinde yapılan gösteri sırasında Nevyork 

belccliyt> reisi Laguardia, Hitler t1le1-

hindcki beyanatım tekrar etrni~tir. 

Gl.'11eral Johnson da gerek llitler, 

gerekse kendisine pek yakm olanlar a

leyhinde kendılerini mütcssir edec.ek 

mahiyette sözler söylemiştir. 

Almanyaya boykot 
Nevyork., 16 (A.A.) - Amerkan 

Jeviş Vongres tarafından Madi:.on Squ

are Garden'de naıiler aleyhinde yapı

lan bü:; ük mitinge 24.000 kişi iştıdik 

etmiştir. 1çer.i giremiyen 240.000 kiş.i de 

radyo ile söylenen nutku, sokaklarda 

durarak dinlemişlerdir. 

Milli kalkınma idar~sinin eski di

rektörü olan general Huglı, Hitlerizının 

tehlikelerini saymıştır. Yeni sendika 

hareketinin şefi olan Con Levis. Al

mauyanın ücrl'tlcr politikasını tc.nldd 

ederek ameleye haftada ancak iki dolar 

verildigini soylcı:ziı;tir. Mitingde.kiler 

Amerika balkın n Almanyay;ı yeniden 

malı krediler açnıanr.ısı için bir kanr 

sureti kabul etmiştir. Kararda şöyle de

nilmektedir: 

'' Alm2n malları ve hizmetlerine kar

şı yapılan boykotajı g~letmeyi teah

ıbild ed1yonız;. .. 

Di:n.m Maı.asebatm lstanbul 
- miirakiplcri 

lsunbul (Tel.danla) - Divam Mu-

hasebat a:zilannda::ı B. lialidlc ır:frnkip 

B. Ali t tanbula. gelmişlerdir. Btmhr 
son çrlcanl:a.u bir kamına ~Te bc~edi • 
ı:un "--arida:t ve rnasr.Elarrm kontrol ve 
vi2e edecelder ve daimi olarak bnrad;ı 
bu vazifede kalacaklardır. 



Türkkuşu filosu 
ULUS==================--- 17-3-1937 

döndü il HATAYDA 1 
tiirk köylerini tetlıiş 

( Başı 1. inci sayfada ) 

tıklan şikayetler dinlenmemekte 
ve tikiyette bulunanlar da tehdid 
edilmektedir. 

ilk müfreze iş başında imif 
Haleb, 16 (A.A.) - Son günlerde 

vatani partisine mensub bazı kimseler 
Şamdan buraya geldıler. İçlerınde El
kabes gazetesinin abone memuru oldu
ğu söylenilen birisi de vardır. Bunlar 
Bayır, Bucak ve hazne nahiyelerinin 
türlü yerlerinde halkı korkutmak için 
tedbirler almaktadır ar. İclerinden biri 
istasyon caddesinde bir kahvede sarhoş 
bir halde atıp tutmuş ve bu sırada şun
ları söylemiştir: "Hareketlerimizi blof 
zannedenler yakında hakikati anlıya

caklardır. İlk müfrezemizin is başında 
olduğu unutulmasın I'' 

Yahudileri yerleştirmek istiyorlar 

B. Antonesko 
bugün ~hriınizde 

( Başı 1. inci sayfada ) 

Giilh:ıne parkında ağaçlar üzerine konan planörii11 bir görünüşü 

Şam, 16 (Hususi, - Bazı bedevi a
şiretlerin Bayır, Bucak ve Hazne taraf
larında isk5.nlarına bış•anmıştır. Bu hu
susta aşiret şeyhlerinden bazıları ile de 
görüşmeler olmuş, aşiıetlerin yerlerini 
değiştirmek için ileri sürdükleri şart
lar tamamiylt kabul edilmiş ve söylen
diğine göre tazminat olarak verilecek 
altınlann ilk taksiti de ödenmiştir. Bu 
aşiretler bundan önce Amuk ovası hal-

yak bastığı zaman romen milli martını 
çalmıftır. Bir müfreze ıelim resmini i· 
fa etmi,tir. Misafirlerimize birçok bu
ketler verilmiş.tir. Romen dıs bakanı 

gelenlere teşekki.ir etmiştir. Vali mu
avini Hüdai misafirimize hükümet na
mına resmen hoşgeldiniz, demiştir. Ro
men milli mar'ı ve istiklal marşı din
lendikten sonra B. Antonesko askerimi
zi teftiş etmiş ve otomobille Perapalas 
oteline gitmiştir. Misafir hariciye nazı
rı öğleden sonra vali mua-.;inini yerinde 
ziyaret etmiş ve İstanbul Komutanrns 
kart bırakmış ve oradan Romanya koııso
loshanesne gitmiştir. Saat 16.30 da Tak
sime giden misafir bakan Cumhuriyet a
bidesine bir çelenk koymuş ve akşam 
refakatinde bulunanlarla birlikte Aııka
ra postasına bağlanan hususi bir vag'>n
la \"e coşkun gösteriler arasında Anka
raya hareket etmiştir. Misafir Nazıra 

İstanbuldan hareket eder!:en de resmt 
tören yapılmıştır. Misafirlerimiz Anka
rada üç gün kaldıktan sonra tekrar şeh
rimize döneceklerdir. 

( Başı 1. inci sayfada ) 

Vecihi diyor ki: 
"- Hiçbir yolculuğumun bu kadar 

güzel geçtiğini hatırlamıyorum. Gitti· 
ğimiz yerde sanki bütün memleketin 
kalbi ve gözü bizimle beraberdi. Hiçbir 
hadise, halk tabakalarını bu kadar kök
ten ve gönülden alakalandırmamı§tır. 

2000 kilometrelik bir mesafe tutan yol· 
culuğumuz sırasında, büyük fehirleri
mizden tutunuz da, türk kanadlarının 

üstlerinde dolaştıklarını gören köylü
lere kadar herkes bizi sevgi ve muhab
betle selamladı. 

Kaç yüz bin: 
İstanbulda Yeşilköyü dolduran 

halkın yüzbin olduğu yazıldı. Belki sa
hanın içini dolduran halk bu sayıyı bul
muştur. Fakat biz, İstanbul semasında. 
ta şehrin içine kadar yerlerde k:ıyna
şan kalabalıklar gördük. Gösterılerimiz 
bittiği zaman bir yüzbaşı yanıma yak
laştı ve soı du: 

"- Akrobasi numaralarınız ne za
man başlıyor? 

Kendisine, iki saattenberi havada 
oldugumuzu ve programımızın bittiğini 
söyledim. Büyük bir teessürle rcvab 
verdi: 

''- Bense daha şimdi gelebildim. 
Yenıkapıda sabah sekizdenberi, durma
dan gelip giden dolu trenlerde hır yer 
bulamam ştım .. .,, 

Böyle Yeşilköye gelmek ıçin yola 
çıkıp, yolda kalanları da hesab ederse
niz yüzLin rakamının üstüne bir yü ' :n 
daha eklemek Hlzımdır. 

Bir günde yetmİf kiti 
"- Bizim hava gösterilerinden bir 

gün sonra yani pazartesi günü Tüıkku
şu İstanbul şubesine tam 70 kişi başvur
muştur. Halbuki ondan önce kayıdlı o-

lan üye 17 idi. İzmirde de aynı farkı 
bulduk: son kayıd rakamı 60 imiş. p;.,. 
hareket edeceğimizde öğrendik ki üye 

sayısı 200 ze çıkmıftır.,, 

Kanadlanmak daua.ı 
İıtanbula ilk gide.ı filonun kuman

danı yüzbafı Zeki anlatıyor: 

·•- Teker teker anlatanuyacağım 

hadiselerin ıize bir cümle ile izahını ya
payım: Türk milleti kanadlanmak da
vasındadır. Bu hasreti; ciğeri hava ta
bakalarında dolapcak kadar ağlam o
lan bütün millette bulabilirsiniz. Tay-

yarelerimizin etrafını çevreliyen çocuk
lar; kendiJerini havalandırmanın imld
nı olamayınca, gözü yatlı ve mahzun 
yanımızdan aynlıyorlardı. Tayyare sev· 
ıiai artık memlekette bir spor olmaktan 
çıkmıt bir yapma ihtiyacı haline gel
mittir. 

imkansızlık acııı 

"- Biz bu yolculuğumuzda, gökle
rinde dolaşmak arzusiyle yanan vatan
daşları, yerin üstünde brrakmanın acı· 
sını duyduk. Bu acının büyüklüğünü 

biz tayyareciler çok iyi biliriz. Yerin 
üstündeki temiz hava, güzel manzara 
ve tabiate yukardan bakmanın zevkini 
tadanlar için toprak üstü, pek cazibeli 
değildir. Türk milleti, bu zevkin sırrı· 
na ermiştir. İstanbulda bir akrabamın 
olcuduKU leyli bir mektebte benimle ko· 
nupn on dört gençten on dördü de 
Türkkuşuna üye olmak için tavassutu
mu istediler. Eğer biz imkan bu'saydık, 
şehir nüfuslarını, belki olduğu gibi ka-

• 

Paraşütçü Bn. Yıldız tayyarenin başrnd.1 

nadlandıracaktık. Bilhassa Yeşilköyde 

bu imkansızlık acısını çok iyi hissettik. 
Heykel vücudlu, yiğit bir delikanlı tay
yarenin arkasındaki bir kişilik yere iki 
kişi binip binemiyeceğini sordu. 

İstanbulda halk trenlere binmek için 
Sirgeci garının camlarını kmnııtır. 

Trenler, otobüsler, otomobiller; bütün 
nakil vasıtaları halkı tqmıaya yetmedi. 
İzmirde on beş kilometre yayan yürü
yerek hava meydanına gelenlerin sayıs~ 
50 bini aımııtı Bur8'1da gösteri günü 
çartılar bile bombot kaldı. 

Yeni deure: 
"- Benim kanaatim ıudur: türk ha

vacılık tarihinde yeni devre batlaınııtır. 
Bundan sonra Türkku1u; yurdun dört 
tarafında kendi etrafında toplanan genç
lik kiıtlelerini kanadlandırmak olan mu
kaddes aavqını baprabilmek için kua· 
halara varıncıya kadar pıbeler açacak, 
tefkilitını köylere kadar genifleteccktir. 
Memleket gençliğindeki heyecan celip 

.Ankara meydamnda plan6rden iniş 

geçici bir heves halinde değildir. Türk 
göklerini on binlerce, yüz binlerce pa
raşüt ve binlerce tayyare ile süsliyecek 
olan mesud devrin başladığına inanarak 
dönüyoruz." 

Göklerde dolG§manın tabiiliği: 
lstanbulda paraşütle 26 ıncı atlayışını 

yapan ve üç büyük şehrimizin bol bol 
alkış ve takdirini topııyan kadın para
şü tçüle rimiz in en değerlilerinden B. 
Yıldız; "- Ben, diyor. Size, Bursa, İz
mir ve İstanbulda konuı;tuğum yüz
lerce türk kadınının bana söylediklerini 
anlatacağım: Türk kadınında uçmak, 
artık bir merak hali olmaktan çıkmış, 

bir ideal olmuştur. Her gittiğim yerde 
etrafımı çevreliyen genç kızlardan hiç 
biri bana, uçarken korktuğumu, heye
can duyup duymadığımı sormadılar. 

Bütün türk kadınlığı uçmanın da yürü
mek kadar tabii bir hal olduğunu anla
mışlardır. 

1'ürk kadınlığının rüya.ı 
"- Türk kadınlığının bugünkü rü

yasının türk havalarının fethinde vazi
felenmek olduğunu söyliyebiliriz. İstan
buldaki bir toplantı da, yüksek tahsille
rini yapan kızlarımız, hayatın her saha
sında, erkek arkadaşlarıyle beraber ol
mak saadetinden havacılık gibi memle
ket miıdafasiyle alakalı bir çalışmadan 
mahrum olanuyacaklarını söylediler ve 
hep beraber Türkkuşuna girmege karar 
verdiler. 

Güzel bir hatıra: 
İzmirde bizi seyre gelen on binlerce 

kişilik kalabalık arasında ilk mektebli 
güzel bir yavru kız yanıma geldi. Elin
de, mekteb idaresinin verdiği tııhat cüz
danı vardı: "- Sağlığı yerinde olmıyan
ların tayyareye binmesine izin vermi
yorlarmış ..• bakınız benim sıhat cüzda
nım yanımda. Hiç bir şeyim yok. Ciğer
lerim de kuvvetli. Ne olur, beni de ya
nınıza alıp uçurur mua.unuz?'' 

Bu yavrunun gönülden gelen dileği
ni; bütün türk kadınlığına teımil edebi
lirsiniz. Memleketin bu kadar sevgisini 
kazandıktan sonra bizlerin engin hava
larımızı daha çok sevmememize naaıl 
imkan vardır?'' 

Ağaçlara inen planörün laikGyeai: 
Havada 19 saat kalarak bize dünya 

befinciliğini kazandıran Ali Yıldız'a; 
plinörünü, yuvasına yerletcn bir kuf 
tabiiliği ile, nasıl olup da 'Gülhane par
kının ağaçları üzerine indirdiğini IO

ruyorum. 
"- Perıembe günü sabahleyin Ba

kırköy üzerinden Köprü istikametine 
uçuyorduk. Yerden yüksekliğimiz 70 .. 
100 metre arasında .idi. Birdenbire na· 
sıl oldu, bilmiyorum. Plinöriimü, tay• 
yareye bağlıyan tel, bir aağnak netice. 
sinde kopu verdi. 

Boflulıta ••• 
''Beni, ileriye doğru çeken kuvve

tin birdenbire kesildiğini hissettim. 
Havada tayyareaiz kalmıştım. İfin asıl 
kötü tarafı, tel tayyarenin a,.ğı yuka
rı on santim kadar yakınından kopmıf· 
tı. Büyük kısmı bende idi. Bu koca tel, 
tayyareden ayrılınca büyük bir earaıntı 
yaparak planörümün .gövdesine geçti 
ve dolaştı. 

Deniz, demiryolu, park ••• 
"Öyle bir yerde idim ki önümde de

niz, sağımda Gülhane parkı, solumda 
devlet demiryolları Avrupa hattı garı 

kını bizar etmek için gönderilmişlerdi. 
Fakat bu son teşebbüs başarılamamış
tır. Sebebi de şudur: 

Hazne nahiyesi civarına gitmesi ka
rarlaşan aşiret ertesi gün yerinde bulu
namamış bütün aşiretin çadırları, sürü
leri, ve develeriyle birlikte çöle savuş
tuğu anlaşılmıştır. Hadise o kadar telaı 
uyandırmıştır ki bu müzakereyi başarı 
ile bitirdiğinden dolayı bir gün evci tak
dir edilen memurun tevkifine karar ve
rilmiştir. 

B. Musolini çölde 
Bingazi, 16 (A.A.) - B. Musolini 

geceyi Srte çölünde çadır altında ge· 
çirmiş ve sonra bu çöldeki vahaları zi. 
yltet etmiştir. 

lngiliz ve Mısır cukerlerin:n 
manevrası 

Kahire, 16 (A.A.) - İtalyan filo
su Liba açıklarında manevra yaparken, 
Mısır ve İngiliz kıtaları da Heluamn 
cenubu şarkisinde çölde birlikte ma. v
ralar yapmaktad;r. 

Varşova Üniversitesinde 
kanlı kavgalar! 

Varşova, 16 (AA.) - Üniversite 
rektörü, gerek üniversıtede gerek yük· 
sek teknik mektebde dersleri bu sene 
üçüncü defa olarak tatil etmiştir. Bü
tün dersler bu suretle kesilmiş oluyor. 
Son günlerde üniversite talebesi arasın
da bir çok kavgalar olmuş ve dün de bu 
kavgalar esnasında bir çok yahudi tale
be yaralanmıştır. 

vadı. Evvela istasyona inmeği düşün
düm. Fakat belki bir kaç vatanda'ı eze· 
bilirdim. Sonra denize inmeği düfiın. 

düm. Kalabalık olan limanda ya bir mo
tora veya bir sandala çarparak batıraay. 
dım? .. Bu ihtimaller, bir saniye içinde 
biribirini kovaladı. Nihayet kararımı 

verdim: Gülhane parkının üzerindeki 
ağaçlardan birine inecektim ... 

Evvela havada bir dönü' yaptım. 
Ve yere iniyormuf gibi yaparak ağaç
ların üzerine doğru süzüldüm. Daha 

yere inmeye 20·30 metre mesafe varken 
tel bir ağaca takılmaz mı? •. Tabii bu va
ziyet pl&nörü ba,a,ağı getirdi. nu,me-
yi süratlendirmekten ba'ka çare yok
tu. Tam ağacın üzerine yerie,irken bir 
darbe He teli kurtardım. Ve planörü ild
dalın arasına, sanki yerden havalanır 

gibi, &fağıdan yukarıya doğru yerleş-
tirdim. 

Bu benim başıma gelen if, plinörün 
bir hususiyetini daha meydana koydu: 

Planörün yalnız tekli kuıa benzemez. 
O biraz da bir kuJ ~ibidir. Ve eğer ba· 
91 sıkıya gelirse, bir ağaç dalının üs· 

tünde de kendine bir yer bulur. Tıpkı 
kocaman bir kartal gibi. •. ,. 

* Filolarmıu; İstanbuldan saat 10.15 
de kalkmışlar ve 12 de Eaki9ehire var. 
mışlardı. Orada bir müddet kalarak 
15.45 de tekrar havalanmışlar ve 17.05 

de oehrimize 2elmişlerdir •• 

Antoneskonun fQhıiyeti 
Romanya Dı' Bakanı B. Viktor An

tonesko, memleketinin en ileri gelen 
siyasi şahsiyetlerinden biridir. İlk ön
ce avukat olarak cemiyet hayatına atıl
mış, burada kazandığı parlak başarı ve 
şöhret kendisini Romanya politik ha
j"atında birinci safa yükseltmiştiı. Li .. 
beral partisine ~irdikten sonra siyasi 
hayatı daima başarılarla neticelenen 
muntazam bir yükselme arzeder. Libe
ral partinin kurduğu bütün kabineler• 
de yer almıştır. Son zamanlarda da ha
yat kaydı şartiyle ayin azası olmuıtur. 
Enternasyonal hadiseleri büyük bir 
dikkatle takib etmesi B. Antnoeskoyu 
harici politikayı çok iyi kavrayan de
ğerli bir diplomat yapmıftır. Umı:"nl 

harbın ba,ıangıcında Romanya'yı Fran· 
sada temsil etmit ve bu vazifesinde 
memleketine kıymet biçilmez hizmet
lerde bulunmuştur. 

Bugünkü kabinede, dış bakanı olma
dan evvel adliye ve maliye bakanl:kla
rında bulunmuştur. Sa Majeste Kral 
Karola Prag seyahatinde refakat etmi" 
Varşova, Belgrad, Parisi resmen ziya
ret etmiştir. Şimdi de Türkiye hükü
metinin misafiri olarak Ankaraya g.:I· 
mekte ve romen milletinin türk m'jJe
tine karşı sarsılmaz dostluğunu getir
mektedir. 

Pamukcu)qrın ... 

dertleri 
( Başı ı. inci sayfada ) 

Çukurova çiftçisinin arasında bulunmak
la duyduğu hazzı tekrarlamıştır. 

Vekil bundan sonra Çukurova çift· 

çisinin dertlerini sormuştur. Çiftçi bir

liği reisi, Seyhan ve Ceyhan'da oöcek 

tehlikesinden bahsetmiş bu mevzu üze

rinde uzun boylu durulduktan sonra 

Klevlant tohumu, yerli koza, zirai kredi 

ve iki tekerlekli arabaların yasak edil

mesi hakkında çiftçi birliğinin hazırla

dığı bir muhtıra vekile takdim edilmiı

tir. Çukurova'daki amele işini organize 

etmek meselesinin pek mühim olduğu· 

nu ipret eden vekil derhal faaliyete ge

çilmesini ve amele paryonlan yapdmall 

için bir teıekkül kurulmasını kararlaf

tımuıtır. Çukurova çiftçisinin ac:l • uir 

isteği olan Klevlant tohumu işi de bal

ledilmiftir. 
Vekil, Ceyhan ve Adana çiftçisine 

dağrtılmak üzere daha 100 bin kilo ki~ 

lant tohumu verileceğini vadetmiftİI'· 
Halkevi salonunda dört saat kadar ıU
ren konuımadan sonra Adana kulübün' 

gidilmit ve orada da gene amele ifidİll 
hal teldi üzerinde konuıularak karat· 
lar alınmıgtır. 

Vekil öğle yemeğini Adana kuliJbte 
yedikten sonra ziraat makinatarını cör

mek üzere incirlik çiftliğine gitınit .e 
tetkikler yaparak şehre dönmüttiir· ve
kil bugün Menin'e hareket etıııif. ,-
da büyük bir çütçi kütlesi tarafındaJI 
uğurlanınıgtır. B. Muhlis ErlıadeJl )let
sinden Silifkeye geçerek tetkikler yapr 
caktır. 
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17. 3 - 1937 

Mudurnu C. H. P. ~ 
Yönkurul Başk.anlı~ndan: 

Mudurnu C. H. Partisinden verılen 
Eksiltme (İlanıdır : ) .. 

h 'yet Halk Partısı 
. d ucum urı 

1 - Eksiltmeye konula~ .ış. Mu urn .. 
ve Halkevi kurağı yapılma ışıdır. ) r a olup inşaata Iuzum olan 

2 - Bu kurağm bedeli keşf.i (5772 .ı:.:.ır.e mikap iskelelik ~eres. 
rnevcut (800) liralık taş, ki~eroıt.ve i30.ve (49 72) inşaat karşılıgı ba
te Partimiz tarafından temın edılm ş 
Jtıyesidir. . u .. nü saat 14 de Mudurnu 

. 937 pazartesı g ak 
3 - Eksıltme 22 mart .. urulunda yapılac tır. . . . 

Cumhuriyet Halk Partisi ~lçe yon~. tiyen müteahhitler .. pr.o1esını 
4 - Bu yapı işini üzerın.:: alma a ı~adar partide görebılırler: .. 

ve pilanını her gün saate~ dan J?'i~ eksiltme ve arttırma Y~ v~ tu-
5 - Eksiltmeye girebılmek ıç. lie if üzerinden % 7,5 nıslıetmde 

zilg~ü hükümlerine tevfikan bedelı ş kal;'ılinde Rarti kasasına ya-
. · akbuz mu · h ı · 

muvakkat teminat akçesım m .
1 

işine gire.bilec.ekler ve 1 a ~yı 

1 

• 
Nafia Vekaletinden: 
, Kapalı Zarf Usuliyle Eksitme İlanı· 
ı _ Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajında 

yapılacak gazino inşaatı. 
.K"cşif öedeli (75252) lira (55) kuruştur. 
2 _Eksiltme 31 mart 937 tarihinde çarşamba günü saat (15) de 

Nafıa Vekfiletinde Sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu 0 • 

dasında kapalı zarf usuliyle yapılacakt ı r. 
3 _ İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayın

dırlık İşleri Genel şartnamesi, inşaata aid umumi ve hususi fenni 
şartnameler, Ueşif cetveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi (3) lira (76) 
kuruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (5012) lira (63) ku
ruşluk muvakkati teminatı vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ilı
raz etmesi ve (50) bin liralık iş y~pmış olması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne malfüuz mukabi· 
lindc vermeleri Iazımcer. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(536) 1..-1005 

tırıldıktan, sonra talipler ~ksı tm_e beş gün :çinde % 15 iblağ edıl • 
ttıütea.kip bu teminat akçesı azaını . --:-
ınesi şarttır. . . ri mimar veya mühendıs al~adıgı 

Mersin · Belr~diyesinden: 
6 - Müteahhitl~rın ken~l~ühcndis bulundurmaları ve mşaat 

takdirde inşaatta mımar .vey k b 1 edilmiş olması şarttır. hitamında yapılacak keı,ıfte a u 21-3-937 günü saat 12 ye. kadaı 
7 - İnsaata taliP. olanlar e_n sodn 

. 1 laz·m ır. . 937 .. 
miiracaat etmiş bulunm8: ~rr. .; ten sonra en geç 1'5 nısan . gu • 

8 - İnşaat eksiltme ışı bıtt~K k ve nihayet 15, ı.. inci teşr.ın 931 
nünden itibaren insaata başlanı aca b·tmis ve teslim edilmiş buiuna-
gıinüne kadar (6) ay iç_in tamamen 

1 
• ı-1033 

caktrr. (583) 

Kars Valiliğinden: ...... 
k 27536.96 lira bedeli keşıflı hukumet kcı -

Sarıkamışta yapılaca 
1 
.. 'le e!isiltmeye konulmuştur. 

nng~ r inşaatı kapalı zarf usu u .1
1 

• mu"sadif rarşamba giinü saat 15 
. 24 3 937 tarı ıım :ı: 

1 - Eksıltme - .: d 'mi odasında yapılacaktır. 
de Kars Vilayeti Encun~en /:ı,inatı 2066.20 lirad r. 

2 - İnşaatın muvak ca~ .e ··nakasa .,.artnamesi pHinı kesif, talı-
• · t ettıgı mu ~ · 3 - İnşaatrn ıs tına. ame ve bayındırlık işleri genel şaı t· 

liH f'at bord~osu :Een111• 1;~~t; Kars Naf.a Müdürlügunden veri
n<.m .:ı I.38 ltra mukal.ıı 
lecektir. • . lar teklif mektupları ile beraber hususi idare 

4 - !steklı olan d ir makbuz veya banka mektuplarını ve 
veznesine yatı.rdılda~~a ib~ i ler için almış oldugu ehliyet ve:;ıkala
Naf ıa Vekaletınden g mı llir zarfa koyarak makbuz muka-

• A~ od.ısı kay t var. • " b'l' d k d rını tıcar.... . . • 'sligine maklıu;: muka ı ın e yu ar a ya-
bilinde encümı::nı da!mı r:ı.e i·aclar vermeleri Jazımdrr. Teklif rnek-

b. s at evve111ı • 
zıh saatten ır. . . e.t · ;i bütün evrakın o .ıınup kabul etlil-
t 1 .ı · •saa' ın ıstınat ıg up arınua ıı.. L ~ u . p ·tada vaki olacak gecıkmeler k:.ıbul 
diginin yazılması lazım ır. os lı-960 
edilmez. (le5-5) 

Afyon Eb~b:ğırırlan: 
10 Mart 937 giiiıündo.:lıil"inci ihal?sinin .. Y~.p1la~ğı evve~cc ilan 

d·ı · lan 11 mer.kzine: uaıliı lscclıısaı:: koyundekı sumakı mermer 
e ı mıs o ( lSQll .1 , kl~ 25 sene:müdrlcmvtrsencdc / melrecmı mp taı,; çıliarmak: 
~:0c• 5 liuçnk msb1 resim veıımek üzere talibine tiirinci ihaicsi yapr
pıla:aktu: föaiei katiy.esi 25 mart 1937 pc~cmlıe gtini.i silat' 115 de 
icra olunacaktır. Talip oi:mlann belli giin ve santte İtbayliğ'a ve 
fazla tafsiliit almak isteyenlerin Afyon Ticaret Odası Baş Sekre• 
ttrligine müracaatları ilan olunur. (1399) 1-1046 

l~elec iyesiııd • • 
1~.:7 Belediye liatiçesinin işletmesi beş yıl müddetle kiraya veri
~ıı 

:rahmin edilen yıl! k kira bedeli IJin liradır. 
.. 2 -: Belediyede mevcut proje ve şaı tname mucibinoe baHçttde 

muSlecır. t:arafmdnn 350U liralık inş.ıat y.aµılaaaktm 
~ .. 3 - ~artnaınc ve.:: proje: parasız olarak> Btledi\ı.e Ren MUılürlü-
gunuen alınacaktır. . . 

4 - Arttırma 23 mart 9SV sah günüısaa~ ı~de Belediye dan"Csın-
dc. yapıllICat<tU. 

5 - Artırma açık olarak yapılacaötır: 
O. - Mm•ıillkat teminat: milcclam 37 5 lıradtr. . . 
7 _ '.llaliplcr: tiı::ar~ arlaınmlaı l~.ıtiı ollıdUarımr dbırr \lCSlKil 

ibraz edc.CU!k-lerclir. (1126) 1-871 

))ev t 

merk<ı:zinden bedelsi ... 

1 - Belediyeye aid plajın işletmesi beş yıl müddetle kiraya ve
rilecektir. Tahmin edilen yıllık kira bedeli 700 liradır. 

2 - Belediyede mt:vcut proje ve şartname mucibince plaJlla 
müstecir tarafından 3466 liralık inşaat yapılacaktır. 

3 - Şartname ve proje parasız olarak Fen l';lüdiirlülünden alı
nacaktır. 

4 - Artırma 23 mart 937 salı gıinü 5 at'16 da belediye daıresıncle 
yapılacaktır. 

5 - Artııı.rn açık olarak yapılacaktır. 
6 - I uvakkat teminat mikdarı 262 lira 50 kuruştur. 
7 - Talıplen ticaret odasında kav tlı olduklarımı dair vesika 

ibraz euecektir. (1125) 1-870 

An iara \h. saı·fur 
as 
' 

iidiirlü~·· • • 
BaşmüdüriyetimizcLn aldı.danı Yenice piyangosu kura nu.nara-

larına hediye isa e.t e.denlcrin bıı heı.liyelerini almak üzere B ;omu• 
dürlü ··muze müracaat1 .. r•. (597) 1-1054 

A .. 
~llli ıy ~t 

Bclıer 1.n m iç'ıı 
tahmin edilen Fi. 

Cinsi Mil.darı Lira Ifıırus 
Sivil elbise 183 22 oo · 

Teminat 
Lira Kuruş 
302 00 

~n: 

lhale günü 
24.3.9J7 Çflrşamba 

suat 15 de 
Y:u~a mikdarJ yazılı sivil elbise 7 .3.937 tarıhinden 22.3.937 

t:arihine kadar 15 ıtJin müdüetle eksiltmeye Ronulmuştur. rsteklil:
rin yukanda yaı:ılı gün ve lja-atte lfanuni öelgelcriylc birlikte Eınnı· 
yetmüdiirli.iğünde toplanan komisyona gelmeleri (,505) 1-919 

F. T. T. "evazıı 

r füdiiırliiiünd 
'-./ 

:ı.n: 

t.) - İdıım müstahdemini içjn (44ü) adetı. Pclerdn a<(fk eksiltme 
ile alınaccıkt r. 

2 ) - . rıfuinunınoıı betle1i (41.MO) muvnltl.catt teminatı (363) lira o
lup cl.siltme 2.ıt9.D7 cuma gi.inii saat (15) de Ankarada P..T.1'. sa
ün a ma knmisy.onunda yapılacaktır. 

3 ) - İstekliler teminatlarrnı İdare veznesine yattnp alacaı,:ı 
mal.buz "cya kanunt.-ıı: muteber banka mekfubwvc: prıtnamod~ yaa:uır 
vcsiJmlnnhı cı.1Hiltm6.' gjinü saat 05) do mulftır lronnsyona muracaat' 
tsdec.cJderdir. 

4 ) - Ş'artnameler Ani arada t'. T. 'TI. Il.evazım Müdürliıgıindcn, 
:llitanlmil:i. P. '11. T . Levazım ayniyat şubesi müdürlügünden vcrile
acktiı. (S'im) ))'1084 

Valiliğin c 1 e il! 
Misakı milli mal ı::lle-s:imle Suluhaıı aıdı sokağında idarei husur 

si.yeye aid G:5: Na: hı ev aç k artuma lie satılığa konulmuştur. M üş.
tt!mililtt zeminde bir ahır, taşlılt W.tünde bir oda ve mutbak ikinci 
ı<atta bir sofa, iiii arla ve üçiincüıltatr la hin taraçadan ibaretti!'. Mu
Ha'11Illen bc:deli 800 liradır. 1stellliler arıtırmaya girebilmek iqin mu
Hammen bedelin yüzde. 7.,5 niııbeti muvakkat ~inat vermeleri şart
tır. 

Tallplı;:rin 25.3.937' perşemUe gi.inü saat on beşte vilfıyet daimi 
encümenine şantnamesini gormek istiy_,enlcr.ı.n de hu~usi muhasebe 

ı varidat müdiirlÜ!!Üne miiraoaatları ilan olunur. (546) 1-977 

Nafia Vek~aferi 

Seli:izinci Daire Samsun Su l§leui 
Müdürlüğünden · 

l(apalı zarf ıısuliyle 
ek:~Htme ilanı 

ı - Carnamba ovasın n kıırutıılma amdiyatından olmak üzere 
.A:ptal Ir~:ıimm ıslahı icin proje'li ıc göre yapılacak aım:liyat ve iıı
ş aa:t 25. 3. 937 tnrihınden itıbarcn 3{) gün miiddetle ve kapalı zarf 
usulile. eksıltmeyc ı.onulmu tur. 

2 - Keşif bedeli 32421 lira 12 kuruştur. 
Bu inşa t ·çin mevcut evral- şunlardır: 
A - Ameliyat ve insaat rı.:siınleri 
B - Keşif v-0 hulusai ke if ceıvcller.i 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi ve fenni şartname 

• ~ 3 - l ·inci maddede } azılı evrak 162 kuruş mukalritinde Su isleri 
'A. T. S A M 1 N E müdürlügünden tedarik edilebilir. · K RE} l\~ B t1 J.J" ~~ 4 -·Ek. iltmeyc. girmek için Nafua vekUietinden bu gibi işleri 

~ yapabilccegine dair ehliyet v~kasına mnlık olmak lfız.mdır. 
den egane sıhhi ~~ 5 - Eksiltme 26.4.937 tarı1ııne rastlayan pazartesi gunii s ... at 15 

h tene tevafuK e . J ilen izale ~~ de Samsunda Su işleri müdürlüğünde toplanacak komisyon huım-
k K.umraı, :Saıışın, Esmeı. e; eke ve siviJcelerıd. a~ kullan· f. nında yaprlac krtr. Talipler ihale saatinden bir saat evveline lrndaı:ı 

lC rernıerdir. C:ildi bes1eı, Çıl. ,, ' hf ııerin tak ır 1 e ~~ 2490 say ıh kanunun hükümlerine g~re u.sulüne tevfıkan haz ·rlanmış 
~ eder. Yarım asırdaııbe.ri kibar. o;a e ve mühürlenmiş olan zarfların su ışlen miidürltiğüne makbuz mu-
~ l<~Ikları sıhhi güzellik kremlerıdır. AKDİlW ED!Lİ'R kabilinde verilmiş bulunmalıd.ır. Bu saattl!r. sonra gelecek-rekliHer 
~ -"ElVI BALSAM1N 4' SE&lLDE T . ~) kabul edilmez. Ve postaca vakı olaca!( teahhürler nazan itibara alın-

~ . · penbe renklı ınaz. 
1 - Krem Balsamin yağlı gece ıçın. . beyaz renkli 6 _ Bu ameliyatın muvakkat teminat mikdarı 2431 lira 50 kuruş-
2 ·· düz ıçın kl" 
3 - Krem balsamin ynğsız gun "ndüz için beyaz re~ 1 tur 

4 
- Krem Balsamin acı badem gu . . penhe renklı. 7 • ts.i üzerine alan müteahhit yüksek velCiiletçe ihalenin tasdik o-

l~ - Krem Balsamin acı !:iadem gece ıçın • 
1 

dugu kendiS'ine yruı:ı ile tebliğ edili:liği tarihten itibaren 15 gün 
Gf'Ltz KANZUK ECZ~NES1. Jlu İstanbul ~ .

11
rndo muvakkat teminatını kad ~eminattı iblağa ve aynı müı.JUcn 

Beyog • ~ ~.~-,--M ~ç. d mukaveleyi noterlikten tescıle mecliurdur. (612) ı-1085 
r..ı r..ı ~ _ ,1çın e 

JI 

y · oıı ıu il' . 

1 &lr.eu»l .ı:: 
"' n 

BU Gı!:CE YENİ SİNEMADA SAAT 
21 DE MÜNİR NURETTİN VE AR
KADAŞLARININ BİRİNC1 KONSERİ 

AKSAHAY KAZASI MEFSUH HALK 1KT1SAT BANKASL 
TASFİYE HEYETİNDEN 

1 
Banka heyeti urnumiycsin!n z .. 1 ı. 936 tarihindeki fcvJ<al5de iç#

maında bankanın fesh ve tasfıyesıne karar verilmış ve tasfiye bamış 
oldugundan tıcare~ kanunun 444 unıı:ü maddesine tevfikan bankada 
a acagı olanların bır sene z<ırf n<la hıl münıcaa ishat etmeler.i ilftıı 
olunur. 1 • 1.096 

Aksaray Kazası Mefsuh H alk iktisat 
Ban&:asr Tasfiye Heyetinden : 

N._ef. nh halk iküsat bankası türk anonim şirJ{eti ortnklnı heyc
t.i umumi} esinin 5 - 4 - 937 tarihne müsadif pazartesi giınü al .-.ın
r,a: saat H de şirketin Aksar.aydaki me.ıkezinde alhnua i ru nmnc.:
ııııı ıniizakere ve kar.ıra raptı zımnında toplanmaları ve içtimna ta· 
kaddi'ın eden bir hafta zarfında hisse makbuzlarımı tasfiyl' Heyetine 
müracaatla kayde.ttiınıeleri ve v~kaletnamc ile temsil ettirmek isti· 
yoıılcrin noteı lil<te veya tasfiye heyeti nezdinde velialetnamelcrini 
yaptmnaları ilfin olunur. 

(Ruzname) 
: - Şırl<etin tasfi)'esine karar verili:Jiği 2!..11-936 tarihine Radar 

t<ınzinı edilmiş pilfinça ve kar zarar hesaöatının tetkilt ve kabulü. 
2 - SaUık mecıisi idarenin ibrası. 
3 - 'fasfiye h1tamına kadar bir. mürakip intihali ve ücretinin 

takdiri. 
4 - Mevcut tastiyc heyetine şirketin kati zararının tahakkuku 

içın bilumum menkul ve gayri menkulların satışına ve borçlular 
iızerınde mümteniüt tahsil olanların tahakkukundan ve borçlarının 
tesvi1 r\',Sinden sonra talıassül edcco.k sermayei safisini nakten veya 
alacak sencdleııinin temliki suretleriyle hissedaran arasında tevzi ve 
t..ıksiminr sllahiy~t verilmesi. 1-1095 

ı:.vı.." .tUJ.u-4 A::.Ll YJ:ı: H-UKUK H:AKİMLİÖİNDEN: 
ltfy.on vilayetinin Bolvadin kazasının Çiftlik köyünden terkenli 

oglu kızı Ummahanin kocası aynı köxden lfolvadinli Abdil aglu İb
rahim hcıl<kında yaptıgr bo~anma davasınn duruşma günu 12-4-937 
pazartesi saat ona tal ilf edilmiştiı. 

Ye~m~ mez.kur- ~e sa~tte fa liendisi veyahut tarafından bir vekili 
!<~nunı gondermcsı aksı halınde gıyaben duruşmasının yapılacağı 
ıl.ın nlumır. (613) 1-1086 

1-----~~~~------------DEVLEl DEMlRYOLLARI VE LİMANLARI 
UMUM MUDORLOGO SATIN ALMA 

KOMISY.ONU İLANLARI 

İLAN 
Muhammen bedeli (475129,70) lira olan 50 bin ton kr:ibJe alman 

maden kömürü 26-4-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarJ' u
sulü ile Ankara<la İdare binasında sann alınacaktır. 
. Bu işe girm~k ist~y~nJe~in (22755,19) liralık muvakkat teminat 
ıle kanunun tayın ettıgı vesıkaları, resmi gazetenin 7-5-1936 ·· 
3297 1 .. _, 1 . . gun ve 

numar~ ı nu .... ıasıfü a ıntışar etmiş olan talimatname daiersinde 
al~n~~~ vesıka ve. tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisy,on 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2376 kumşa Ankara \ e Haydarpaşa veznelerinde 
sat lmakta<lır. (556) 1-981 

!LAN 

Ankaıa ıstasyonunda cı;IH şuüe binasında yaptınlacak kalorifer 
tesısatı eksiHme:!li: 

Ankarada cslti şube binasında- yaptırılacak kalorifer tesisatı: 
kapali zarf usulli ilo clfailttneye çıkarılmıştır. 

1) Bu işin lceşif bedeli 51U8.31T liradır. 
2) İstekliler bu iı<c ait' şartname, proje ve sair evrakı Ankanıda 

Devlet Demiııyolları yol dairesinden ve P!aydarpaşada birinci i..,ltt 
me komisyon roisliginden paras z olbıak ahılıilirle . 

3) Eksiltme 26.3.937 tm ihinde cııına gunil saat ıs te Anlfarnda 
Devlet Dcmiryolları işletme. Umum Miidürlü~ü Yol daire inde top
lanacak merkez birincı komı yonunca yapıl caktır. 

4) Eksiltmeye gır.ebilmck için isteklilerin a t,ıda ya ı1ı teminat 
ve vesaiki aynı gıinclc saat 14 <ı kad.ir komis} on r.eish jııc tcslım e.t .. 
miş olmaları lazımdır. 

a • 2490 sayılı l<anun altlCamına UY,gun olmak uzerc 3S3..1Z liıdhk 
muvakkat teminat. 

b • Kanumın tayin ettigi v.esikalar. 
c. - Nafıa Vekalctinclen musadduk elıliy,ct vesikası. 
5) 1 eklıf mel,tupları ihale gün.i saat 14 e kadar makbuz muka .. ' 

bilinde komiay.on reisligiue venlecektir. Posta ile gönderilecek tek ... 
lif mektuplarının teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar ~o • 
mi yona gelmiş bulunması lfizımdu. 

Bu iş hakkında fada izahat almak istiycpier D. D Yollar YW 
Daırcsine miiracaat eııııehdirle~. (539) 1-970 .. 

1.ıT .. A:N --
Muham~e~. bedeli { 0.000) lira ol n vagpn yedcl< aksamı 3. s~ 9 >; 

Pazar-tesı guııu saat 15,30'. d!ı kapalı zarf US\.\lJlc A:nkarada t\:lıırc lıı
nasında ıratrn alınacaktır. 

Bu işe girmek istey,enlcriıı ('1Z50.-) liralık muvaklfat teminatile 
kanunun .. tayin etti~i vcsikala~, resmı g~~tcnin 7. 5. g~G gün vcS2~ 
No~ lu nushasmda mtişan cttnış olan tnlımatname daircsir1'le alınmı!i 
~~ıka vü tekl·if1Aerini ay,ın gUn sae.t lıtt30 a kadar komisy,-0n re.igfü 
gıne vermelerı lazımdır. 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara w: Haydarpaşa vemelcrinde. sa--
hlmaktadır. (~6) 1-1083 



BILlT 
GIJl&RIN: tJOO ldla iJ1aeriDin as k ebiltJaelerine late1di sık

•l&Cı•dma bu ala ..-rbla koWfblr. Bep9hdn tatan 1500 li -
illll& ..... w twtMNP komlayeomnaadan .erilecektir. ihaleli 
i ..... "'~ .__t Qll birdedk tik teminatı: 112 lira 50 
~ &blitmeye ~ UcUl baluanler MIO uyılı ka
.,.. z. 1 tıDCtl mctdel~rıen beJıeler ile bh .. te pazarlık 

tmda • 4. V •tm alma komiayonana • er. (617) 
1-090 

Aktif 

Kuaı 
Altın .n 1cnoanm ıı.042,011 
Bmlmot 
Ufaldık 

0.Wldeld •Wri•ı 
Ttlrk Jlram 

Harlçtelli ........... 
Attm •ft ,..,. S.054.4" 
A tına tahvtti kabil -.erbest 
•a.ts'r. 
Dl er dhi ler ve borçlu 
ttHnn~ 1»1d eri 

(~umhuriyet M~rkez Bankasının 
ıs 11art 1937 Vaziyeti 

29.597.s56,04 
lz.»4.041,-
1.187 .191,60 

1.3 1.166,35 

7.109.552.61 

42.856.70 

45.351JMJ7 70. 

42.988.590,64 

1.311.7&6,35 

52.503 507,03 

...... ,.. 
ihtiyat .... ı 

TedaYlltleldlaubotları 
Deruhte edilen enüı nalr:ibel 

Kanunun 6 " 1 inci macW. 
lerine terilbn hulDe .,.. 
fmdan nJd tedlyat 
Deruhte e:lilen nrab aakitlftl 
bakiyesi 
KaqıblJ t• .,.n altlrı oJa. 
nk UlYetell tedmlle 
nsedllen 
Reeskont mubblll lltnterı 

12.774 osar-

145.974.511.-

19.~ ............... 
D ., ~wa1n nalrtivt 

ted. vued. L~~!!t:::J 

U.htı-
Kanu Ull 6 •e R fncl ftlad,de 
le ne te"fi ne tlfa 
fm~n ft1ıtt tedlvat 

5-edat chdamı 
Hazine~" 1 n 
Ticari ~dat 

E•la•m "- talaftlit cPclwı 

1 
Deruhte edilen enüı 

A naktiyenln brtıblı ee
haı ye ta1rrlllt (itibari 
kıtwwwtle) 

8 Serbest ........ " taJmJt 
Aftllllars 

Altmwcllftsa..ı.e 
Tahftllt lnriae 

158.748.563,-

12 774.052,- 145.974.511.-

21.769.31G,27 21 759.31(),27 

17.0M.140.47 
3.9$3.490,09 40.997.ao,5' 

126.261.34 
7.759#1.eJO 'l •S.SJl,M 

4.500.000,
t.423.573.GI 

Türk liru! ...aabı 
DiYia IMhhlclabı 

Altııaa tahvili kabil davlsler 
Diler dıhbler ve alıcakh 
klinnst bakiyeleri 

Malatelifa 

T.... 927.343.121,17 y..._ ._ .... __ _, 

2 llat 1933 taribiDden itİblrell~ !ıkonto ba«U" 5 17. a1tm. 8*iDe .... IJW/,. 
-----------

iLAH 
ı - Ceblcl ......... Oıd;pa 

....... ~isme.,.. 

... ,..... Jllal .. u 

..... •hlliliıit u. al•aüta. 
i .... ...,_ tutan 1000 Uıa 

ol11p ....... t 1Jlndnatı 75 lira-
... ...... ılıl 'td-1.,... &1-
rtlllr. 

·-~ ......... . 
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