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Diyarbakır - Irak -Iran hattının 
Anadolu hakkında 
büyük bir tetkik 

,.._......, ____ -......-- itibariyle rekor tel}kil eden şekiller 
tesbit edilmiştir. Anadolu ınaki'1eri 
koku esansları istihsal itibariyle he· 
nüz dokunulmamış birer baz olarak 
durmaktadxrlar . 

• Anadoluda fik, kabak, anason ve 
darı, tohum muhtevası itibariyle 
yüksek vaziyette bulunmaktadır. Şu 
da şayam kayıddır ki bu tohum faz
lalığı aynı zamanda bunlarm kurak
lığa mukavemetleri vasfı ile de mü
terafıktır. Anadolu yoncaları kısa ve 
ilkbahara mukavemet ve verim itiba 
riyle çok yüksektir. Biçildi~ten v: 
süratle büyümek hassası ve ıçerlerı 
boş ince saklar Anadolu yoncalarınm 
keza yüksek evsafı arasındadır. A_· 
nadolu yoncaları daha şimdiden 1}1· 

mali kafkasyada, Okranyada ve me~· 
kezi kara toprak mmtakasmda genış 
mikyasta ziraate dahil olmuşlardır. 

Anadolu kavunları görülmemiş de
recede değerli ve kıymetli evsaf ar
zetmişlerdir. Van havzasmm az kül
türleştirilmiş kantaloplan en iyi Av· 
rupa cinslerinden geri kalmamakta 
ve birçok evsaf itibariyle onları geç· 
mektedirler. Kantalop'larm menşei 
bilhassa burada, Van gölü havzasm· 

Sovyetler Birliği zirai ilimler aka· da bulunmuştur. Anadolu için ende
clemisi profesörlerinden P. M. Ju- mik olan Kasaba ve Adana cinsi tip
kovski'nin 1933 tarihinde "Zirai leri mesela Hasanbey gibi ve ö~le 
Türkiye,, unvanlı ve 907 büyü~~~- cinsleri Zhukovskyi gibi öyle çeşıd· 
lalık rusca mühim bir eseri ıntı§ar leri ihtiva etmektedirler ki bunlar ~n 
etrni§tiT. Bu eseri hazırlamak için iyi orta Asya cinslerinden daha Us· 
Profesör yanında lazım gelen yar- tilndürler. 
clımcılar ve ayrıca bir türk mütehas• Anadolu kabakları Cucurbita pepo 
atar ela olduğu halde 1925-1~927 ar~- fevkalade zengin çeşid teneVV'uatı 
•mcla Anadoluda üç yıl suren bır göstermektedirler. Yüksek verimlilik, 
teclki kve derleme seyahati yapmış- tohumların yüksek yağ derecesi ve 
t1ır ı .. ı. ... .,,.bi bu seyahatinde Anado- .ı. cJ.l ı; .... i;Gh-i.41 hnnlaı-u1 ~kim 
unun her tüil ziraitnahsallenndfm ....,. fl • d 

l o . . bi vasr arı ır. 
,000 • nümun•.Y• Ofan -ngın ' Kuraklığa tahammül Anadolunun 

kolleksıyon toplayarak Rusyaya h k ku""ltü"'r nebatlarmda ken-
- .. _ .. b k ll k • d emen eser 

lloturmuştur, u o e sıyon ora a d" . .. t ren bir vasıftır. ,,. s l s· ı·~· . ~ ını gos e • ır taraftan ovyet er ır ıgı zırıu (Sonu 5. inci sayfada) 
ilimler akademisinin bütün dünya. 
nın zirai mahsul nümunelerini ihtiva 
eden cihan kolleksiyonu arasında 
)erini almakla beraber diğer taral -
fan da Sovyetler Birliğinin aıcak mın• 
takalarını teşkil eden cenubi Kal• 
kasya ve cenubi Türkistandan §imal
cle kutub mıntakasına kadar yayılan 
bütün tecrübe istasyonlarında cuga· 
ri üç senelik bir tecrübe ve tedlıik 
ekiminden geçirilmiştir. Sonra bütün 
nümuneler bu tecrübe ve tedkiklerin 
neticelerine göre nebati ve zirai Va• 
:ııflarile ilmi bir tasnife tabi tutulmuş 
ve bu mretle türk mahsullerinin 
beYnelmilel ziTai kültür haznesinde
ki ehemiyetli yeri tayin olcmmuffur. 
Bu teclkik ve tasniflere her biri ayrı 
bir sahada ihtusas sahibi olarak ta
nınmıf 50 kadar alim ayrıca ve de
vamlı gekilde iştiriik etmişlerdir. 

lgte "ZiTai Türkiye,, isimli büyük 
eser bu devamlı ve ilmi müşahede 
Ve tedkiklerin mahsulü olarak bu 
•uretle ortaya çıkmıf ve cihan ~ra~ 
edebiyatında derhal nazarı dik.katı 
celbedecek kaynaklardan biri ol· 
ınugtur. 

1' amamı dilimize de tercüme edil· 
rni1 ve fakat henüz basılmaml§ olan 
bu eserden şu küçük parçayı istin· .h ediyoruz : 

Kimyevi terkibi itibariyle Anado
lunun hemen bütün kültür nebatla
rı Yiiksek evsaf arzetmektedirle~. Ar· 
Paların yüksek nışasta derecesı bun
lara yemlik arpa olmak cihetind~n 
Pek bü ··k · t"kbal vadetınektedır. yu ıs ı f d 
Türk afyonlarının yüksek mor 11: e-
tecesi (% 28 e kadar) onları. cıhan 
afyonları arasında ilk ınevkı_de. tut
lllaktadır. Lazım olan şey basıttır ve 
Yüksek morfin dereceli tohumları 
bı"l ·ı· b" . d k ve onları gı ı ır şekıl e seçme . 
süratle teksir etmekten ibarettır. 

Anadolu haşhaşları gübre fosfor 
v~ kireçle .ıslah edilmiş toprakta e: 
k~ldiği takdirde, afyonda ınatHib ~ 
lan üç esas zirai • ekonomik vasfı bır 
arada temin etmektedirler; erken ye· 
ti§nıe, yüksek m0rfin derecesi ve .s· 
lalı neticesi olarak yüksek afyon de· 
recesi, yüksek yağ derecesi, Anadolu 
•usamlarının bir hassası olarak tes
bit edilmiştir. Hardal ve kabakc;_ıkla· 
rı da keza bu arada zikretmek la~1?1· 
dır. Anadoluda % 8 den ziyade eterı ıh: 
tiva eden Anizet ve % 5 kadar eterı 
ihtiva eden anason ve keza Anadolu 
anasontarı arasında eter muhtevası 

~ 
Propaganda 

Şüphesiz yeni Türkiye'yi ~bnak 
ve sevclirınek için en doğru ne§riyat 
yolu buluıımu§lur: ba§ta Bum Umum 
Müdürlüğünün neıretmekte olduğu 

ecmualar, bro§Ürler ve albümler ol
~ üzere, yeni Türkiye nqriyab 

h r tarafta ınüsteına bir rağbet bul -
e . il 

mu§tur. Bunlar nca e verilmekte de· 
v il rica ile aranmaktadır. 
g ' • • tı, hakika Sır basıtbr: sana te yar-
dmı ettirmek, cumhuriyetin rnilli ol
duğu kadar insani eıerine, ve bu ese
ri herkesin 1eveceğine inanmak, en 
çiy ve kuru rakamların bile güzel bir 
a r z ' a muhtaç olduğunu bilmekte
dir. M. T. A. dahi dürüıt, yeni ve 
müessir telkin vasıta.ıru bilen mües• 
seıeıni:tdir· Bazan bu nqriyatta israf 
görmekte olanlar bulunduiunu bilmi
yor değiliz: fakat ekseriya yerinde bir 
masrafın hakiki bir tasarruf olduğunu 
nihayet herkeı kabul edecektir. Neıri
yat, okutmak. aratmak ve kütüplıııme
de muhafaza edilmek gayesini elde et• 
medikçe, harcanan para sokağa atılı • 
yor, demektir. 

En maliiın §eyler bile, mütemadi
yen ve yeniden l a n ı t ı 1 m a k 
için tekrar edilmek ihtiyacındadırlar. 
Avrupa tehirleri caddelerinde ıık sık 
e h r a m reklamlan görütümüzün 
sebebi vardır. Bütün dünya mekteble
rinin ilk dersleri arasında öğretilme~ 
Mısır ehramları için kafi bir tanınma 
sebebi te§kil etmez. Yeni Türkiye ise, 
bugün olduğunun tam zıddına öğre

nilmi§ olan, ve bizim propogandamı· 
zm güçlüğü, yalmz yeni bir §eyi an• 
latmak değil; milyonlarca insanın ka
fasından eski, yerleıik bir Türkiye ha· 
yalini silmek olduğunu göz önünde 
tutmalıyız. Avruparun bazı gazetele
rinde ba§bakanlamnızm resmi olarak, 
eıki kollekıiyonlardan alınma, ımnalı 
kılıçlı bir oımanb sadrazamı reımi 
konduğuna hala tesadüf ettiğimiz olu-
yor. 

Doğru olduğu kadar güzel, nefis 
ve kendini kabul ettirici tarzda olmak 
§arb ile, bütün faaliyet §ubelerimizin 
ne§rİyata bilhaısa ebemiyet vermesi, 
daha uzun seneler, tam yerinde bir 
himmet olacaktır. 

temeli dün törenle ablclı 

eoıkun tezahiirler arasında 

Atatürk Diyarbakırdan 

EIAzize hareket buyurdular 
Diyarbakır, 16 (Hususi surette gi

den arkada§tınızdan) - Atatürk bu
gün öğleden evvel umumi müfettişlik 
binasını ve kolorduyu şereflendirdi
ler. Büyük Şefin hükümet konağı~a 
teşriflerini haber alan halk büyük b~r 
tehalükle hükümet bahçesini, caddesı
ni ve bütün sokakları doldurmuştu. 
Atatürk hükümet konağında iken ve 
buradan ayrılırken coşkun bağlılık ve 
sevgi tezahüratı yapılmış yolunun ü-

zerine çiçekler serpilmiştir. Atatürk 
müfettişlikte müfettişliğe bağlı vali-

leri kabul ederek vilayetlerinin umu· 
mi vaziyetleri hakkında izahat aldılar. 

Müteakiben yirmi sene evvel ika
met buyurmuş oldukları Seman köş
küne giderek bir saat kadar orada kal
mışlar ve 0 zamana aid bazı hatırala
rından bahis buyurmuşlardır. Atatürk 
tayyare meydamna gitmek üzere bura
dan ayrılmışlar ve yolda surdan çıkar · 
ken bir müddet tavakkufla Sur ve Ur
fa kapısı denilen şehrin bu methalin
de tetkikatta bulurunuşlardır. Umumi 

(Sonu 5. inci sayfada ) 

Lord Halifaks dün 
Berlin' e hareket etti 

Londra, 16 (A. 
A.) - Lord Hali
falı:s, dış işler ba
kanhğmda B. E -
den ile son bir 
millakatta bulun -
muştur. B. Eden, 
bundan sonra B. 
Çemberlayn ile gö· 
rüşmüştlir. 

Hasta bulunan 
B. Eden, Lord 
Halifaks ile gö
rüştükten sonr<lt 
doktorların tavsi -
yesi üzerine evine 
dönmüş ve yata
ğa yatmıştır. Bu 
sebebten dolayı, 

Kıral Leopold'un 
Londra'ya geli -
şinde Victoria is -
tasyonunda bu -
lunamadığı gibi 
akşam saraydaki 
ziyafete de iştidk 
edememiştir. 

Lord Halifaks, 
saat 14 te Berli-
ne hareket etmiş· 

tir. 
Mumaileyh, hareketinden 

Berlinde alman bll§baltJanltk dairesi 

1 
önce, pazartesi günü Berlin'e dönmüş 

biraz olacağını bildirmiştir. 

-

........................ 44tMlll1111tl•! ................................................................. ! 

Büyük Şef Atatürk 
Malatya da 

tetkikte bulunurlarken 
i ................................. .. ! .................................................................... . 

Hattın temel atma töreninde 

Başvekil B. Celal Bayar 

B. Ali Çetinkaya ve B. Ôzmen 
mühim nutuklar söylediler 
Diyarbakır, 15 (Hususi surette gi

den arkadaşxmızdan) - Bugün saat 
18 de Diyarbakır - İrak ve İran hattı· 
nm temel atma merasimi yapılmıştır· 

Zaten inşaatına başlanmış olan hattın 
töreni Reisi Cumhur Atatürk'ün Di
yarbakırda bulundukları ikinci teşri
nin 16 mcı salı gününe tehir ve tesa
düf ettirilmiş idi. Törende Başvekil 
Celal Bayar, Dahiliye ve Nafia vekil
leri Şükrü Kaya, Ali Çetinkaya, meb
uslar, Abidin Özmen, Çetinkayanın 
davetlileri ve hemen hemen bütün Di
yarbakır halkı hazır bulunmuşlardır. 

Atatürk'ün hususi treni tören ma
halline yakın bir yerde bulunuyor ve 
Büyük Şef töreni yakmdan talrib bu
yuruyorlardı. Bu sırada tayyare ala
yına mensup bir filo uçuşlar yapıy~r 
du. Başvekil Celal Bayar küreği elıne 
alarak açılma töreni dolayısiyle diki
lecek abidenin temeline konulacak 
vesika ve parayı muhtevi torbayı top
rakla örttüler. 

Bundan sonra Atatürk'ün treni me
rasim mahallinden istasyona dogru ha· 
r.eıket etmif ve Atatürk'ün ayrılması 
ile sahada sürekli ve devamlx bir alkı;. 
ba~lamış ve Atatürk'i.in istasyona mu
vasalatına kadar devam etmıştır. Baş
vekil, vekiller ve misafirler istasyo
na gelerek istasyon binasmda hazırla· 
nan büfede izaz ve ikram edilmişler
dir. 

Atatürk istasyona geldiklerinde 
başvekil ve nafia vekilim tebrik etmiş· 
lerdir. Büyük Şefin ve istasyonun et· 
rafını saran halk zabtedilmez bir tea
hülükle mütemadiyen yaşa varol diye 
bağırıyor ve ol<iuğu yerde çırpınıyor· 

du. Atatürk müteakiben istasyon bina
sını gezmişler ve üst kat tarasalarında 
B. Özmen tarafından istasyonla sur 
arasmdaki geniş sahada kurulnı":1'ta 
olan yeni şehir hakkmda verilen . ıza
hatı dinledikten sonra mütemadıyen 
kendilerini alkışlıyan halkı selam!Iya
rak vagonlarına avdet buyurmuşlar 
dır. 

B. Abidin Öznıenin nutku 
Diyarbakır - Cizre hattının açxlış 

töreni münasebetiyle umumi müfettiı 
Abidin Özmen aşağıdaki nutku söy "' 
lmiştir: 

Saym Başvekil ve vekillerimiz, aa • 
yın konuklarımız, 
Diyarbakıra kadar gelen en uzun 

( Sonu 6. rncı sayfada ). 

Fıkra 

İki zümre 
A tatiirk Diyarbakır halkevinde g8r· 

müş olduklarından bilhassa müt~has
sis olmuştur: güzel ve modern bir ~i
na, yeni ve ileri bir musiki, Kemal~s~ 
Türkiyenin yeni cemiyet çehresım 
gösteren bir güzide/er ve halk kalaba· 
lığı! 

Atatürk yirmi sene önce tanımış ol· 
duğu KJsmanlr Diyarbakır'r ile, cum
huriyet Diyarbak11'1 arasında ~a~lr.1? 
ne büyük olduğunu hepimizde111Y,1 bz
lir: onun meşhur şapka seyabatınde, 
bir Karadeniz şehrinde, başka bir ka
labalığa nasıl hitab etmiş olduğunu da 
hatırlarız. 

Tür ki yenin küçük büyük hemen he
men bütün şehir ve kasabalarında es
ki e ş r a f man:ı:.ara!tl, cumhul'i-
et ileri ve garblr güzideleri manzara

:1 ile deği.şti: üstünden sarık ve şal
var kabuğu kalkan türk cemiyeti, yeni 
derisini bağlamaktadır. 

Bizler, tanzimattan bir kaç nesil 
sonra, şu basit kravatlı gömleğin 
ve pantalonun dahi bir iki büyük şeh· 
rin belediye hududlarında nihayet 
bulmuş ıolduğu günlere yetiştik. Bu
günler uzak değildir: hatt§ Anadolu 
için yirmi yaşında gençlerin de hatır
layacakları kadar yakındır. 

Büyük bir hız ve hamle ile, Asya 
miskinliğinden ve gafletinden kurtul· 
duk. Cemiyetimiz, garb medeniyeti· 
nin müstesna bir varlığı olarak, sür
atle tekevvün etmektedir. Bütün cep
helerde bozgun veren nuızi mukad
der karanlığa gömülerek, kaybolup 
gidiyor. - FATAY 
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Çahşkan bir dost 
J.\vusturya'mn eski Ankara elçisi Augeat v. Kral, "Kemal Atatürk-· 

Ün memleketi" adı altında 1935 de güzel bir kitab neşretmişti. Türkiye
de uzun müddet bulunmuş o1an V. Kral, bulunduğu memleketle bir 
muharrir olarak meıgul olmak keyfiyetini de ihmal etmemi§ ve topla
dığı esaslı malumatı bir araya getirerek, Türkiye hakkında en iyi malu
mat kitabını yazmıştı. 

Bugün, bu eski dostumuz, kitabının ikinci baskısını çıkarmıştır. Ön 
sözde verdiği izahata göre, birinci baskı tükenmiştir. Demek oluyor ki 
Türkiye ve onun Büyük Şefi Atatürk hakkında yazılan kitablar, sürü
mü en çok olan eserler meyanında bulunmaktadır. Gerçekten, hemen 
her yıl, hakkımızda, hiç olmazsa iki kitab çıkmaktadır. Mesela, bugün 
önümüzde V. Kral'ın ikinci baskısından mada Melzig'in güzel eseri 
duruyor. Geçenlerde ise, Arjantin'de iki eser neşrolunmuştur. Bundan 
bir kaç ay evvel de T ongos, Şefimiz hakkında fransızca bir kitab neş
retmiştir. 

V. Kral'm bu ikinci baskısını, Türkiye hakkında madde ve rakam 
malumatı anyanlara bilhassa tavsiye ederiz. Bu ikinci baskı birincisinin 
hemen iki misli bir hacimdedir. 937 yılma kadar bütün hadiseler takib 
ve kaydedilmiıtir. Mesela Sancak meselesi, ve Hatay türklerinin hak
larını koruyacak olan son tarzıhal kitaba alınmııtır. 

Eski dosta, sevdiği memleketi, böyle adım adım takib ederek harice 
tanıttığı için teıekkür ederiz. Kendisi de emin olsun ki, türk milleti 
onun bu dostluğunu unutmayacak ve daima güzel sözlerle yadede
cektir. -B. 

Bronz on kuruşluklar ve 

nikef virmi bes kuruşluklar 

Eski paralar bir sene 
müddetle değiştirilecek 

Bronz on ve nikel yirmi beı kuru9lukların birinci kanundan 
itibaren tedavülden kaldırılacağını yazmııtrk. Hükümetin bu hu
susta vermit olduğu kararın bazı Yerlerde yanlıı anlatıldığı gö
rülınüttür. 

Bronz on ve nikel yirmi beı 
kuruıluklar filhakika 1 birinci 
kanundan itibaren tedavülden 
kaldırılacaktır. Tedavülden kal
dınlma, yalnız halkın alı§ veri. 
tine inhisar edecek, ve bu para
lar 1 birinci kanun 927 tarihin
den itibaren bir sene müddetle 
malsandıklarınca, hazinenin vez
nedarlığını yapan Cumhuriyet 
Merkez Bankumda ve Ziraat 
Bankasınca tediye ve mübadele 
için kabul olunacaktır. 

1 birinci kanundan 10nra katiyen 
kabul edilmiyeceği anlaşılan ve va
tandaşları ellerinde bu paralardan 
kalması ihtimaliyle telişa düşüren 
bu neıriyat yanlıt değil tavzihe muh
taç bulunmaktadır. Vatanda,lar, yaz
dığımız gibi 1 birinci kanundan son
ra ellerinde kalacak olan bronz on ve 
nikel yirmi bet kurutlukları bir 1ene 
müddetle Merkez ve Ziraat Banka
lariyle malaandıklarma götürerek de
ği9tirebileceklerdir. 

B. Menemencioğluna 

dün ameliyat yapıldı 
Hariciye Veklleti siyasi müsteşarı 

B. Numan Menemencioğluna dün saat 
16 da Nilmune hastahanesinde profe
sör Nissen tarafından bir ameliyat ya· 
pılmıştır. Muvaffakiyetle neticelenen 
bu ameliyattan sonra evine naklolu
nan hastanın sıhi ahvali tamamen nor
maldir. 

Sayın Menemencioğluna sıhat te
menni ederiz. 

lstinye Dok şirketinin satış 
mukavelesi t~sdik edildi 

Ekonomi bakanlığı İstinye dok şir
ketinin fabrika ve havuzlar idaresi ta· 
rafından satın alınması hakkındaki 
mukaveleyi tasdik etmiştir. Fabrika 
ve havuzlar idaresi pek yakında şirke
tin teıellilmilne batlayacaktır. 

ULUS 

Veteriner 
Fakültesi 
mezunları 
Ziraat Bakanlığı Yüksek Veteri

ner Fakültesi mezunlarından asker
liklerini bitirrnit olanların tayinleri
ni yapmıştır. Bunlar §imdilik ıtaji
yer olarak çahıtırılacaklardır. Ta
yinleri yapılanları yazı:yoruz: 

BB. Yaşar, Akagündüz, Mehmed 
Arif, İhsan, Vahid ve Fahrettin Et· 
lik merkez laboratuvarına, Hüsniye 
Behçet, Fehim ve Şükrü Yüksek Zi· 
raat EnıtitüıUne, Halil ve Ziya Pen
dik bakteriyoloji enstitilsilne, Rasim 
Aktuna Erzincan serom müessesesine 
Ömer, Osman, Sadi ve Bekir Karaca
bey Harasına, Nazım ve Hiliınil Sul
tanıuyu harasına, Mehmed Erzurum 
aygır deposuna, Mehmed Sabri, Bur
han ve Şükrü Çifteler harasına, Meh
med Ali ve Burhan Samur yUkıek 
ziraat enıtitUıilne, Fikri Kara mer
kez veterinerliğine, Salih, Ali Yavuz 
ve Ahmed Refik Çukurova harasına, 
Timur İnanlı aygır deposuna tayin 
edilmişlerdir. 

Ziraat Bakanlığı, veteriner fakUl
teıinden mezun olanların iki ıene 
staj görmeleri hakkında bir talimat
name hazırlamaktadır. 

Terfi eden veteriner 
mua,inleri 

Ziraat Bakanlığı muhtelif yerler
de çalı9an muavin veterinerlerin ma
a9larını otuzar liraya çıkarmıştrr. 
Terfi eden muavin veterinerlerimizi 
yazıyoruz: 

Polatlıdan BB. Abdurrahman, A
ma.yadan Namık, Merzifondan Man-

Yurdun ziraat 
bölgelerine 
ayrılması 

ı,ın bir komisyon 
Büyük Önder Kamutaydaki 

tarihi nutuklarında yurdun zi
raat noktai nazarından mınta
kalara ayrılması lüzumuna işa
ret buyurmuşlardı. Büyük Ön· 
derin bu emirlerini yerine getir· 
mek üzere bir komiıyon te~l o
lunmuştur. Komisyon, Başba
kanlık meteoroloji işleri genel 
direktörü B. Ahmed Tevfikin 
reisliğinde Ziraat Bakanhiı zi
raat itleri genel direktör vekili 
BB. Selim, baytar genel direk· 
törlüğünden mütehaıııı Naki 
Cevad, balcılık ıubeıi direktö
rü lhaan, meyvacıhk tubeai di
rektörü Hikmet, orman genel 
direktörlüiü ıube direktörle
rinden Ali Kemal, ziraat müte
hasaıaı profeaör Kriıtiyanzi, pa
mukçuluk mütehaıaııı Bayo'· 
dan mürekkeptir. Komisyon 
dün de toplanmıı ve çalıpnala· 
rına devam etmittir. Komiıyon, 
bu to)l1antılarında yurdun zira· 
at, iktiaad ve hava durumlarını 
tedkik edecek, yurdu mahalli . 
huıuaiyetlere göre mıntakalara 
ayıracaktır. Ziraat Bakanlığı bu 
mıntakaların huıuıiyetlerine 

göre, toprak tevzii, çiftçinin 
kalkınmaıı gibi zirai tedbirler 
alacaktır. 

ıur, Bozöyükten Ali Şerif, Boludan .,.._ _____________ , .... 

E§ref, Karacabeyden Ethem Ali, Mu-
danıyadan Sadi Çanakkaleden Ziya, 
Bigadan Rasim, Çivrilden Vasfi, Ho
pe'den Ömer Lôtfi, Denizliden Ce
mil, Osmaniyeden Hulusi, Tercan
dan Osman Nuri, Seyidgazi'den Ce
mal, Şebinkarahisardan Ziya, Bay
burd'dan Halid, Eğirdirden Hakkı, 
Yalovadan Kenan, Uaküdardan Ali 
Naim, İıtanbuldan Kadri, Pendikten 
Refet, Beykozdan Nimet, Develiden 
Vehbi, Gebzeden Fahri, Kocaelinden 
Nedim, Kandıradan Kenan, Karamilr· 
selden Nurettin, Ereğliden Emin, 
Karamandan Ekrem, Uşak'tan Ali 
Rıza, Elbistandan Makbul, Fethiye
den Ali Cengiz, Ulukışladan Nail, 
Samsundan HilsnU, Kozandan M. Sa
id, Tekirdağından Cevad, Çorludan 
Kazım, Yozgad'dan Hidayet, Keşan

dan Saiıb, Konyadan Mustafa Zeki. 

Öztiirkçe riyaziye ıstılahlan 
tesbit edildi 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Öztilrk
çe olarak tesbit edilen riyaziye ıstılah· 
ları mekteblere tebliğ edildi. Yarından 
itibaren muallimler derslerde bu ıstı
lahları kullanacaklardr. 

Çivi ve 
nar hı 

çivi teli 

kalkb 
Endüstriyel mamul!tın maliyet ve 

aatıı fiatlarının kontrol ve tesbiti 
hakkındaki kanuna tevfikan çivi ve çi· 
vi telinin de toptan aatıı fiatları, Eko
nomi Bake.nhğınca evelce teabit edile
rek il!n olunmuştu. 
Bunların ham madde fiatlarının 

son zamanlarda daimi temevvüç ve te· 
havvilller göstererek teıbit edilen top
tan satış fiatının bile dfuıuna indiği 
görüldüğünden çivi ve çivi teli narhı 
18.11.937 tarihinden itibaren kaldırıl· 
mış ve bu maddelerin timdilik yalnız 
gilmrük resmi himayesine bırakılması 
kafi görülmüştür. 

Karadenizde fırtına dindi 
İstanbul, 16 (Telefonla)- - İstan 

bulda poyraz fırtınası vardır. BUtün 
giln faaılalarla yağmur yağdı. Karade
nizde fırtına dinmiş, Cumhuriyet va
puru bir gün geç kalmak euretiyle 
bugün öyleye doğru ıehrimize gelmiı
tir. 

17. 11 • 1937 

Mahkemelerde 
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6 koyun bir 
eşek 1 çoban 
kaybolmuş! 

Şarablara 
su katan 
bir barcı 

Koçhisarın Damlacık damlacık kö
yünden Abdurrahman oğlu Ali Anka
ranın Uretçik köyüne gelip 90banım 
diye ortaya çıkınıt. 

Şaraba su katmak, belki müşterile• 
rin de lehinedir. Ve hatta gece saat iki 
buçukta bardan çrkıp, iki taraflarına 

garaondan payanda vuran ve ipek tu· 
valetleriyle bazan toz, hazan çamura 
batarak ve yatarak "Ben esmeri fındık 
ile beslerim!,, diye nara atan kimye\'t 
saçlı bar kadınlarının da lehinedir. 

Hüseyin oğlu Mehmed de : 
- Bu adam kimdir? nenin nesidir, 

ben buna yüzlerce canı naaıl teslim e
derim diye düşünmeden kaldırıp 200 
koyununu çobanın önüne katm19 .... 

Çoban katmış davarları önüne sür
meğe başlamış .. Sürüş o silrilt 1 slirü 
yerine çoban kaybolmuf. Altı tane ko
yun da beraber .•.. 

Kurt yok ki kurt yesin 1 nereye gi
der bu koyunlar? ... 

Hüseyin oğlu Mehmed düşünmeye 
başlamıt : 

- 6 koyun ne oldu? .... Çoban ne ol· 
du? •.. 

Derken bir de bakmış ki eşek de 
meydanda yok 1 •.• 

Hadi koyunların ıüdü içilir, eti ye
nir, ya etek ..•. 

SlirUnlin sahibi hakkını aramak Uze-
re mahkemeye bq vurmu\I. 

Hakim soruyor : 

- Peki, bu adam nerede ? .. , 
- Bilmem f 

- Koyunları ne yapmış ... 
- Onu da bilmem ... 
- Satmış mı? .. Ne yapmışı, 
Davacı onu da bilmiyor ..•.. 
- Şahidin var mı ? 
-Yok .... 

Evet phid de yok 1 koyunlar da yok 1 
eşek de yok... ı 

Şimdi keyfiyet Koçhisar mahkeme· 
sine yazılacak, Ali istinabe suretiyle 
sorguya çekilecektir. 

Gazi 

İnfaab 

köprüsü 

ilerliyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Gazi 

köprüsünün inşaatı hayli ilerledi. Mar
tın 1 ine kadar bütün ayaklar tamam· 
ıanacaktır. Marttan sonra da demır ve 
çelik kısımlar ilı:erinde çalışılacaktır. 
Belediyenin kararına göre Gazi köpril· 
slinden tramvay geçirilmiyecektir. 
Şehircilik mütehassısı B. Prost da bu 
tekli kabul etmiştir. Köprünün üst 
kısımlan bu esasa göre yapılacak, 
tramvay direkleri ve rayları da konmı
yacaktr. Belediye tramvaydan gayri 
bütün nakil vasıtalarını bu köprüden 
geçirtecek, Karaköy köprüsilnü yal· 
nız tramvaylar ve yolculara tahsis e
derek izdihamı böylece önliyecektir. 

MUşteri daha az aarhoJ olur. Para 
sarfetmek cihetinden daha imsakli 
davranır, bar kadını daha ayık olduğu 
için barda mU9terileri daha çok para 
sarfı için gayret eder ve ticaret itilo 
böylece yUrUr .•. 

Fakat gel gelelim kapalı fiıeyi açıp 
içine ıu doldurduktan ıonra tıpasını 
bir de kırmızı balmumu ile kapatmak 
yaaaktır. Bardağa iıtediğin kadar sı.ı 

doldur. Fakat balmumulu §ıi9eye ha• 
yırl ..... 

Hele bu tife bar kadınının alın teri 
veya tabir caizse, dana etmeğe mecbur 
olduğu için bacak teri yüzünden fia· 
tından on miıline aatılına .... 

Ankaradaki barda i9te böyle bir M· 
diıe olmuttur. Bir açık göz, tifClerl 
açmı9, f&rapları bo1altmı9, içine de 
yilzde kırk bet niabetinde ıu doldur
duktan aonra tekrar titeleri balınum\1 
iJ~ kapatmıttır. 

Öyle ya kim farkedecek §lıelerde 
su olduğunu? ... Milfteri bir içeceğine 
iki içmiı, devri daim meselesi 1 .. rakt 
değil ki beyaz olıun: krrmızı değil kl 
renği kızanın 1 ... 

Hem tarabın rengi kızarmadan hem· 
de bu adamın rengi kızarmadan şarap• 
ların derecesi böylelikle düşüvermif .. • 
Fakat alakadarlar işi farketmişler, bit 
komiser, bir polis memuru, bir de in· 
hisar memurundan ibaret bir heyet bir 
ağustos akşamı bara gitmişler şişelere 
el koymutlar. Bir de ne görsünler 24 
kadar tarap fi9esinden on kadarının 
tıpaları ve mumları iştihayı değil d• 
şüpheyi davet edecek §ekilde 1... Der· 
hal bir zabıt varakası tutulmuş ve Nea 
cati ismindeki şahıs da mahkemeye 
verilmiş ...• 
Duruşu geçen ayın on beşinde ya

pılmıştı. Fakat polis memuru Mahmud 
s.rlılr. rlrcınA~ ı..:- --lL- -a&&~A"gı ~..a .. 5 -

dan dinlenememiş ve dava bu ayın on 
altısına bırakılmıgtı. 

Dün asliye ceza mahkemesinde reiı 
zanlıya sordu : 

- Şişelere suyu niçin koydun ?._ 
Zanlı açık cürUm karşısında istifini 
bozmadan cevab verdi : 

- Bir kaç tanesi kırılmıştı da ... Bun• 
lan telafi etmek için ..... 
Anlatılan zanlı, zararın neresinden 

dönülse kardır demiş ve kırık şiıeleri 
okuturken "imla., meselesini de unut· 
mamıf! .... 

Diğer taraftan bir takını kimseler 
kumbaralarında bulunan paralarının 
yanmaeı endi,esiyle bankalara hücum 
etmekte ve bankalar bu tehacümu güç 
önlemektedir. Bu hususta kendileri· 
ne müracaat ettiğimiz alikalı ve sall
hiyetli zatlar anahtarları bankalarda 
bulunan kumbaraların bankanın ka· 
aası mahiyetinde olduğunu söylemek· 
tedirler. Bu vaziyete göre kumbara-
1ahiblerinin paralarının yanması ih
timalini düşünerek bankalara hücum 
etmelerine ve endişe göstermelerine 
bir aebob bulunmamaktadır. 1 ikinci 
kanundan itibaren bir sene müddetle 
tasarruf sahihlerinin kumbaralarında 
çıkacak bronz on ve nikel yirmi beş 
kuruşluklar bankalarca kabul ve teb 
dil olunacaktır. 
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Dünkü muhakeme, müddei umuml
likçe evrakın tekrar tetkik edilmesi 
için ayın on sekizine bırakıldı. 

Haber aldığımıza göre tramvay, 
elektrik, sinema, vapur ve tren gişe· 
!erinde bilet ve &aire bedeli olarak 
halktan alınacak paraların tekrar pi
yasaya çıkarılmıyarak §imdiden mü· 
badelesi muvafık görülmüş ve alaka· 
lılara tebliğat yapılmıştır. 

Bu gibi müesseıeler, tahsilat ara-
11nda çıkacak olan bu paraları mal· 
sandıklarına, Merkez ve Ziraat Ban
kaları 9ubelerine müracaat ederek de
ğiıtireceklerdir. 

Finans Bakanlığı bu husuıta An· 
kara, İstanbul ve 1zmir defterdarlık
larına da ayrıca tebliğat yapmış bu· 
lunmaktadır. 

Gümrük tarifesi 

Ucuzluk, duman, 

ateı ve kül 
inhisar idaresinin ucuz crgara çr· 

karacağı haber veriliyor. Yeni çıka
cak cıgaralardan bir tanesinin adı da 
"tiryaki,, olacakmış. inhisar idaresi, 
tiryakilerin hem kendilerini, hem 
de keselerini diişünmeğe başladığı
na göre 15teki tiryakiler de ümide dU
şebilirler. 

Geçenlerde bir tiryaki, fazla cı
gara içtiğinden, paketlerin pahalı

Jrğmdan şikayet ediyor ve bıı suret· 
le "bu zevkin burnundan geldiğini,, 
anlatarak eski şairlerden birinin şu 
zarif beytini okuyordu : 

Ben duban içtim deyu mecliste laf etmem 
hele 

N eyleyim ol zevki kim filhal burnumdan 
rele 

Şimdi, kim bilir, inhisarın yap
mak üzere olduğu ucuzluktan ne ka
dar sevinecek, hele "tiryaki., ismine 
ne bayılacaktır. 

Kömürden sonra tütün ucuzluyor. 
Bu münasebetle kelime oyunların
dan hoşlanan bir dostum diyor ki : 

- Ateş pahası, çoğumuzun halini 
duman ediyordu; yeni hükümet o
nun için hayatı ucuzlatmağa ateş a
lan ve dumanı çıkan maddelerden 
başladı galiba. 

Bu dost, her dolaştığı yerde "ar
tık kiil olmayız!,. deyip duru
yor.- T. 1. 

Gilmrük ve İnhi9arlar Bakanlığı, }' Pni hir vPmPk: srınka 1 
eıyanın gümrük tarifeıine tatbikini ----------
kolaylaştırmak, gUmrilk memurlarının 
ve tilccarın eşyanın tarifedeki yerini 
kolayca bulabilmelerini temin etmek 
için umumi bir fihrist hazırlamakta 
idi. Bakanlık, bu fihristin J harfine 
kadar olan kısmını bitirerek bastırmış 
ve alll.kalılara tevzi etmiıtir. Kalan 
kısmın bitirilmesi için çalı~malara de
vam olunmaktadır. Bunların da en kı
aa bir zamanda bitirilerek fihristin ta
mamlanmasına çalışılacaktır 

i'\VU~tura.y<ı.u.. ... .... ı.tada aivri 
akıllı mı araraınız - adamm biri: 

- Bana yüz ıual sorun, eier 
bunlardan hiç olmazsa, doksan 
beı tanesine cevab veremezsem 
ıapkamı pişirir, yerimi demiı. 

Ahbabları yüz tane zor ıual bu
lup kendisine aormutlar. Dünyada 
kim vardır ki, kayıdsız tarbız, yüz 
auale birden cevab verebilsin? A
vuıturalyadaki gemi aralaııı da ve-

rememiş tabii. Bunun Üzerine sÖ· 
zünü tutmak lazım gelmiı, o da 
panama şapkaaını parçalamıı, lo· 
kantada güzel salçalarla pitirt· 
miş ve yemif .... 
Yakayı dünkü Uhu'ta okumuı 

olacaksınız. Okuduktan aonra da: 
- Fötr olsaydı, zor yerdi! demiı

sinizdir. 
Şapkanm yiyecek maddelerin· 

den olduiunu bilmiyorduk. Fakat 
bilmediğimiz yiyecekler bu kadar 
değildir. Meaela ıize ''biraz bam· 
bu kamııı yer miıiniz?,, diye aor
aalardı, karıınızdakinin ya ıizi 

döğmek iatediğini ıanır, yahud da 
kaba bir şaka yaptıiına hükme· 
derdiniz. Halbuki çinliler körpe 
bambulardan turtu ve konserve
ler yapmakta ve bunu en makbul 

Amerikan karikatürü 

Yeni Çin Seddi 

çerezlerden birisi saymaktadırlar. 
Onun gibi günün birinde ıapka

larm da yiyecek maddeleri arasm
da ye ralacağına imkansız naza
rile bakmıyalan, Keıki öyle de ol
aa ... Çünkü timdiki halde biribiri
nin batını yemeğe uğraıan insan
lar, o zaman birbirinin baılıiını 
yemekle iktifa edeceklerdir. Fa
kat bunun da sonu külah kapma· 
ya varmıyacak mı? 

Eğer bir gün gelir de ıapkaları 
yiyecek maddesi halinde görür
sek, her halde, bu yeni madde ile 
hindi, balık gibi yyecekler arasın· 
da ebedi bir fark bulunacakbr. 
Malum ya hindi ile balığın yağlısı 
makbuldür; şapkanın yağlısı ise .... 
Evleer tenlik! 

Rir zabıta vaka.~ı! 

Şehrimizde bir zabıta va kası: 
Cebecide bir karı-koca vakaıı ol
muı; aonunda sinirlenen ve kendi
sini tutarnıyan kadm, kocasını 
ııırmııtır. Hadiseye şimdi müddei
umumilik el koymUf bulunuyor. 

Bizde reklamcılık henüz ilerle· 
medi. Efer bu vaka, Amerikada 
olaaıydı, mutlaka dit macunlan 
bundan istifade etmenin yolunu 
bulurlardı: Bu kadm, bizim ma· 
cunlan kullandığı için diıleri bu 
kadar aağlamdır 1 diye. 

Evdeki hesab ! 

Evelki gün ,Ankara mahkeme· 
lerinden birinde zimmetine 81 lira 
geçirmek suçu ile aleyhine dava 
ikame edilen bir mem\ll'\ID muha-

kemeai yapılmıı. 
Bu 81 lira açık ,bakın, nereden 

geliyonnuı: Bu adam, heaaplarmı 
kanıına tuttururmut ve kadmca
ğız da bir aün 90 yazacağı yerde 9 
yazdığı ve cemi de öyle yaptığı 

için arada 81 liralık bir fark olmuı. 
Şimdi bu yanlıı heıab, Bağdaddan 
değil, fakat mahkemeden dönü-
yor. 

Acaba bu bayan, bu yanlııı ne
den yaptı 1 Belki de kendine ao-
rarıanız: 

- Efendim, iti bu kadar büyü. 
tec:ek ne var? Eksik yazdığım bir 
tek ııfırdır; bir arfırm chemiyeti 
mi olur? 

Yahud: 
- Rakamların içinde en ıiıma

nı ııfırdır; ıiımanlardan hiç hoı
lanmam; onun için yazmadan 1 di· 
ye c:evab verebilir. 

Latifeyi bir tarafa bırakalım, 
ıu atalar sözlerinde ne ince hik
metler &İzlendiği gün geçtikçe 
meydana çıkıyor: Tevekkeli ata· 
larımız "evdeki heıab,, ın aley
hinde bulunmamıılarl 

Fransız karikatürü 

Kadın - Galiba rahatsız oldun. 
Siyasi tabirlere alışmış adam :-Ha

yır, makarna, hazımsızlık komitesine 
muhalefete başladı. 

200,000 metre ipekli 
kwnq damgalandı 
İstanbul, 16 (Telefonla) - İpekti 

kuma~lar için beyanname kabul mUd· 
deti bitti. Beyanname vermemiş olan 
fabrikaların kumaşları ayın yirmisi
ne kadar damgalanacaktır. Bu akşama 
kadar 200.000 metre ipekli kumat 
damğalanmıştır. 

Kamutay çağrı lort 
X Dahiliye Encümeni bugün, he

yeti umumLye içtimaından sonra top
lanacaktır. 

X İktısad Encümeni bugün, he
yeti umumiye içtimaından sonra top
lanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni bugün he• 
yeti umumiye içtimaından sonra top• 
!anacaktır. 

Hava kapah geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı ve az ya• 

ğıılı geçmiş, m gece 4, gündüz 10 de· 
rece olarak kaydedilmiştir. Dün yut• 
dun Trakya, Kocaeli, Ege ve cenubf 
Anadolu mıntakalarında hava yağıt11 

diğer yerlerde kapalı ve bulutlu geç • 
miştir. Dlinkü yağııların karemetreY0 

bıraktıkları ıu mikdarları Eskişehird0 
10, Akhiaarda 9, Konya, Manisa ve lS" 

partada 8, Kütahyada 7, Bursada 6, lY 
dirne, İıtanbul, Çanakkale, Yalo\1~ 
Nazilli, Bilecik ve Bodrumda t- 5 kı· 
lograın arasındadır. Dün en dütük ı•' 
11fırın altında Karata 4, en yüksek ısı 
11fırın üıtünde Adanada 21 derecedir· 
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c::: :::::~:!: Ş,::::!:f.:~~:~ ::::::::::ı 
Bir lordun seyahati 

B l.ord Halifalu, Berlin'e ıitmittir• 
u lord hem lnriltere'nin bqvekil 
:-~ .~ de inıiliz avcılar kulü • 

ftUn reıııdır. Acaba hansi ııfatla Al-
:ny~~ ziyaret ediyor? Avcılar kulü-

retıı ıdatiyle nü? Yoksa batveldl 
llluavini olarak mı? Birkaç gün enel, 
MJabate çıkmak üzere bulunduiu .. yi 
~~ zaman, Lord Halifalu, davetin 

•••ne Field namındaki ıpor ınec:· 
-~ • ... taaiyle yapdcbiım bildinnit 
'~vcılar reiıi aıfatiyle Alman1•1• 
~ iini IÖylemek iatemitti. Fakat 
.;.,._~fa Ahnanyaya ıittikten aonra 
-..q~ t.ınular da yapac:ajım ilive 

--~ &ünler ıeç~çe ·~~ Lord 
öa 1:._ lcalank, batvekil muavım Lord 
li P"Ula •blcb. Lord Halifakı'm Ber-iç: ~J'~tli ıi7aıi temaslar 7apmak 
bile ~deceii ve hatti oradan Romaya 
1 .. _ 111tınek niyetinde bulunduiu an • 

~ Niba7et İngiliz batTekili Cbam
eö,ien tarafından Avmı kamarumda 
ti . en IÖzlerclen sonra ba MJaha • 
~ ııyaıi ehemiyeti büıbütün tebarüz 

. Artık Lord Halifalu Almanya' da 
....... cak 
IG nu avlanmıycak mı pek ma• 
~ değil. fakt Almanyayı avlamaya 

fac:ajı muhakkak, 

'-iı. ~ Halihılu, bq'Nkil Cbamber
~ beraber, inailiz kabinesinde 
._, Ja ile anlqnuya taraftar olan 
a· devlet •damı olarak lanmmlfbr. 
.:;:.DÜeyb O.amberlain tarafmdan 
aö1lene heledi1e claireaincle ıeçenlercle 
~il ... tuktan aonra yola çdanuı 
C"-n ~J'ancbr. Hatırlardadır ki 
bir def berlain bu nutkiyle Almanyaya 
lba a_ daha lqiltere'nin elini mat• 
ilci!a~-::Yettedir. Bu, Cbamherlain'in 
•el de n..~~tı oluyor. Bet albay n
lleJı ... -111U11Derlain tarafından aöyle
)'e •eltili llatuktan aonn alman harid
edilnı · •on Nearatb Londra'ya dant 
l.ei ~'' fakat yola çıkmak üzere iba, 

P2it '---• .. -C&Yiz -~ azonme kartı yapılan te-
ti. 1'iizünclen seyahat yapdmamq • 

~ ~ ınaalde bir nutuk ile 

~· lctan ..... i.nriJiz .... ..._ lbQaVİftİ Beri!- - "dj Lon -.c1an 11119 .. yor. -
ı....._, .;,..-;- ~ere balalacak o
~ • .. Halilalca Almanya'nm bir--= ~ haldondald noktai 0 

için ba ..,abati 
~- Garp l...Utere hGküme
- Yaıun ıiyaıi hedeflerini bil • ... _~ ... 
._ ..._, ,A .___ ._ ......... 

~zer&.- ......... ~ 
~ lqilt.e hülriimeliala ... 
olsa dan SOracaiı bam açık ıualler 

·-La.!~ Ro D--IL mih • ...... -~. ma - uwruu ..... 

de J Y• lradv aötüriilecek? Geçenler. 
Palan ~nya'yı ela aralarına alarak ya
p~ tarUb cephenin hedefi nedir? 
liiecek lnaiJtere de bu saallere Ye

.__ .cevaba söre kati cephe almak 
~ . tindedir. lnaiJtere'nin bugünkü 
~)'eti 1904 • ç_. ' aen .. ınde Fransa •• 

lci ide Ruıyaaı ile anlatmazdan evvel-
leneler -...L......d-1...! • • L---! 

)Of' B -nm aaı vazıyetine --
~b· u seneler zarfında frannz • nu 
,_ •Dezonuna .n..: ele •• U "a.!ıı. 
•ı te lciJ •- •P muae es hua• 
..._.. 1 •bnemek için lnailtere Al-
c.ı;~•!• . birçok teklifler yapmrfb. 
liİllJcii tir ki bu tekliflerin birkaçı, bu
CI. • .:. ba_tvekilin baban olan Joaepb 
~ tarafmdan yapılmatb. 
~ • • • n o zaman, alman impara-

İkiftci Vilbelm'e clemiıti ki: 

&...; 2 ier Almanya lnailt .. ile an-
1aı._. Ya Janatmazaa, lnaiJt.e batb 
ti-;~da doıtlar aramak mecburiye -
İlıtiaaaJ kalacaktır. Bunu tehdid delil, 

olarak aö7lüyorum. 
llci11ci V"lb • telcıin • 1 elm'ın Almanya11 bu 

~ l'an ~ reddetti. Ve lnailtere önce 
1a ile .. ile 1904 itilifnu, sonra da Rua-
lellea -~~! •nlaımaaım yaparak mü -

ı.._.... teıkil etti. 

Çat!u defa lnaiJtere pne böyle Wr 
~ol .batında bulunuyor. Roma • 
~ lllihverinin kurulutuma badi 
ıı biı- ~~eh. Sonra lqiltenye kar
... .ı_ ICinıürae davau ileri atddl. Şün... ..., bir. 
be.;. ~n • alman • italyaa cep • 
~. ~dana aeJmittir. lnriltere, 
Jet elıiıden aonra en aaJibiyetli dev • 
.,.. -.:- •aaıtaaiyle bu kombinezonla
acla-ı~ni aalüıiyetli alman devlet 
)'~ aizmdan öfrenmek isti
,.~~ ce.aha söre de harici Iİ· 
~ daha Yazrh bir istikamet Ye-

A. Ş. ESMER 

----------~~ --------------
... Hna ...... 11. 

tiri• ... ,.. ..... . 
~r rin ın, 16 (A.A.) - Havas muhabl-

l i ~ •ınır dı1ma çıkmuı lbnn feldl· 
2'1' • kkındaki karar bu sabah blldiril 

•ıtır. A • 
dıı bak ncak franıız bUyilk elçlsınlıı 
ıtri anı Fon Hoyratla görilpneel ü-
11 i ~e, lllUhabirin sınır dıtma çıkma 
~ın Verilen Uç gllnlUk mUhlet yedi 

e Çıkanlınıttır. 

DÜNYA HABERLERİ 
Kanım~lık t4li komitesinde 

Sovyetler birliği lngiliz 
planını kabul etti 

Londra, 18 (A.A.) - Karqmazlık komiteai buıün A&t 18 da 
toplanmqbr. 

Bir saatte nihayet bulan komite toplantııında, Sovyet heyeti, 
inıiliz pliıımı tam olarak kabul etmiıtir. Bilindiii üzere Sovyet. 
ler Birliii timdiye kadar bu pl&nın lapanyadaki bükümetlere ba
zı mubarib haklmım tanınmuı hU1111UDdald luemmı kabul et. 

Çin hukttmeti, 
Nankinden 
aynhyor 

Japon kıtalan 
Sannehri geçtiler 

memekte idi. Nankin, 115 (A.A.) - Royter mu-
habiri bildiriyor: Çin hükilmeti, ne-

Sovyetler Birliii, pliıım da ı zaretleri Nanlrinden batka bir yere 
taırih eylediii ıibi bu kabulünü Madrid .-.anhesincle nakle karar vemıiftlr. Hariciye, Ma· 
ispanyada harb eden yaıbancı -r liye, Sıhiye nezaretleri, Hankova 
gönüllülerin "esaalı mikdarda" naklolunacak, dlferleri de ya Su,an 
geri çekilmesi tartma talik ey- faaliyet baflaclı eyaletinde Şungkinke yahut da Şan-
lemektedir. Madrid, 115 (A.A.) - Hülrilmet gaay• gidecektir. Nankinde yalnız 

B. Maiıki bugünkU toplantıda yaptı· merkezinin muhtelif cephelerinde aakert daireler kalacaktır. Baıkuman
ğı seyahatte sovyet hükümetinin fik- gece faaliyet içinde geçmiştir. Hü- danlık Nanldni ıonuna kadar mUda
rine göre, muharib haklarının tanm· kümet topçuları Asilerin bulunduğu faaya karar vermit bulunmaktadır. 

k fl'yetı'nı"n y b b 'bl üniversite mahallesini bombardıman maaı ey a ancı mu arı e - Japonlar I01'I nehri geçtiler 
rin geri çekilmesi ile hiç bir alilcaıı ol- etmişlerdir. Kara.bantel bölgesinde 
madığını teyid etmiı ve bununla bera- bükümetçiler mWıim bir arazi parça- Peipinı. 16 (A.A.) - Royter mu-
ber komitenin işini kolaylaştırmak U - ıını ele geçirmişlerdir. habiri bildiriyor: Şangtungun tima-
zere aovyet hükümetinin birbiri arka- Aıiler İepanyanın Akdeniz kıyıla- tinde üç japon kolunun tiddetli tu• 
11na yaptığı fedaklrhkları kaydeyle· rı boyunca mayin d&ktilklerini, isi yiki neticesinde çinliler, san nehrin 
dikten sonra Moskovanın son kararını gemilerin de hUlrümetçilerin elinde 
ıu ıuretle bildimıiıtir: bulunan limanları sun bir kontrol al- atesi.ne çekilmeye mecbur katmıılar-

.. _ Bugün tali komiteye ıuraımı tında bulundurduklarını bildirmekte- dır. Japonlar Tientsfn demfryolunun 
bildirmek salahiyetini haizim: Sov- dirler. her iki tarafında. birçok kilometre 
yet hükümeti, ispanyadaki yabancı uzunluğunca nehrin 9imal sahilini e-
muhariblerin geri çekilmesi hakkmda le geçirmiıterdir. 
karıpnazlık komitesinin pratik itini Filistin' de tenkil Şanıhay'da maiyet 
daha ı:iyade kolaylaıtırmak Uzere, 4 

ı hareketi· baıladı Şanıhly, 16 CA.A.) - Japon kı-aonteırin karar suret ni, hiç bir kayıt talarının ileri hareketi devam etmek-

.,...., , • .,. .... ıq111~. l..a
sıı: ve ıazıttrilm• delegasyonları • l"u

ltardan .,.ğıya doğru: BB. Eden, 
IMlba. ve Nom111a Davis 

Brilksel konferınsnldl 

Zirai kalkınma 
CUMHURIYET'te Yunus Nadi 

yazıyor: 

" Nuariliie biç tabammüli olnll
yan, fakat hakiki ve ameli yürüylfle 
en kolay surette tahakkuk edebilecek 
olduğu halde aahaamm genitliiindn 
delayı ıene çok emek ve zaman isti • 
yen bir ekonomik faaliyet ıubemis 
yardJr ki O da ziruttir, Ziraİ blkm • 
manın tahakkuku ıundan dolayı ni .. 
betle çok kola1drr ki bu branfta köylii 
çiftçi kendisine makul olarak ıöıtere
bildijimiz her iyiliii iyi kabw etme
J'• ve çabuk tatbik etmeye bulr, mn
leiinin ehli - ve hatti. bizim samimi 
itikad.nmu söre dihisi ·bir.-... 
dır. Köylü çiftçiye kendi ikbdaruu ... 
gen ve ameli aahada beama ,.ariiy .... 
dili için ıayri makul de sörünen 
111abab yapbrmlık zordur. Köyli,. 
taalluk eden jyililderde ub ilmen, pm 
ni nazari olarak doina olduiu balcle 
tatbikatta kolay 7ürüyeceii enelclm 
kestirilen bir .,....._. ihtiyaç ·~ 
cbr. Bunu yaparken daima tu hakika
ti söz önünde bulundunmk lUmHbr 
ki · bizim sannedeWleceiimisdea -.. 
ha ~üyüktür, "bir cepheli deiiJ, pek 
çok cephelidir.'' 

Muharrir, bu düıüncelİni mi..U. 
veailralandrrmak için Ziraat Banb11 • 
nm en iyi dnu bir ya7la buidaJ' tipi 
tesbit etmit oll'DJI...,. nlmm batdq 
mahsulümüzü bu tip üerine iatan
dardi&e etmenin ne kadar mütkill bir 
it oldufunu, binlerce lröJ'ii ayn ayn 
7eni bir uıale abttmnanm ne kadar 
zaman ve emek istediiini belirterek 
yu11m fÖy)e bitiriyor: 

ve prt olmakıızın tam•nıile kabul et - _ı 
mektedir. Sovyet hükümeti, diğer bil. Kudüs, 115 (A.A.) - Puarteu ailn· tedir. Çinliler Taning'i de bof8ltmıf-

kU hldiae üzerine hWdimet mabm- lar ve yeni bir müdafaa hattı kura- v rilen karar Jrumetler gibi "esaslı mikdarda geri e tarı ciddi tenkil tedbirleri almıtlardır. rak tiddetli bir müdafaaya ve muka
çekme,, tabirinin tefsirini, bu mesele-

u Memlekette - bü)'iik ifimia .. 
raattir, ve on dayanarak bllmeW..,._ 
timiz, baldı olarak, bükümet ...,..... 
manda taırih edilmİftİr. Ancak lla bJ. 
lanma ba7ale biç yer .....n,..a Wr n
aliıtlikle çok aailam Wr ....,....... 
ballanmak limndır. 

nin komite tarafından gözden geçirile- Revi.aiyoniat yahucll partisi ullann- bil bir taarruza geçecek vaziıyete &fr-
ceği zamana bırakmaktadır . ., dan olup tevkif edilen 45 Jdtiden 24 mi9lerdir. Sukiang elan çlnlllerln e Japonya' ya 

Bildirilmiyecek 

ProanunJarrn en sora. çünkü en 
çok tmek "saman iıti,..U budur." 

taneai Akka Tahtid kampma ıönderil- lindedir. 
mitlerdir. Japon kıtalarınm Sarı nehri geç-BeJçika kralı Dün öğleden sonra Kudüate bir meal üzerine çinliler burada da mü-
arab, bir polis memurunu yaraladıktan dafaaya )ıuırlanmaktadırlar. 

Londra 'da aonra kaçmqtır. Brüksel, 16 (A.A.) - Çin delegesi 

PAUL VALERY'YE AÇIK 
MEKTUP 

AKŞAM'da Hasan Ali Yücel, ..... 
temizin Türkiye baldundaki anbtiae 
Paul Valiry'nia -.ennit oldula cna • 
.. meYS1111 ........... tunlan ,.. • Tayyarelerden ve polis kuvvetlerin Velllngton ku, dokuz devlet konferan-

Londra, 16 (A.A.) - Belçika kıralı den de yardım gören Uç inıili.z bölü • Marepl Grazianl Habeşistan anın dUnldi toplantıamdan sonra A-
Liepoldu hamil olan Prena Alber va- d · daki dağlarda ıı;;ınd h , merlkan murahhası Norman Davil ile ,_, 
puru Duvr limanına vasıl olmuş ve tö- ğü, dün Safe cıvann a- nalbue-- en ayn yor mur çok uı:un bir millikatta bulunnıuıtur. "Sisdea bir ricaı ~u ~~~ 

Dü
k dö Gl rab Asilerinin kuvvetli bir çete.alnl a- 'D- 16 (AA) _ Burada mumrr&· • hem bir fnaaa, hem bir a.-.-...,.... -

renle karşılanmıştır. uçeater raıtırmağa baflamıflardır. ~ Konferanatald lncilla ~eyeti, ~uıilcı rak, aizia :rükM phamJM tevcih et. 
ingiliz kıralı namına miaafir hUkUm- İngiliz Jataatıyle vuku& gelen bir ne denmeden pylalara g8re, Habetil- Briibelden Londraya donmıüıtür. . melde kalmıyac:ainn- Sizin ribi milU 
darı aelimlamıı, bundan ıonra kıral müsademede U.ç haydudun maktul tan naibi marcflll Grazlanl yakmda Dokus devlet konf eranaı, kabul edı- bet-i kiiltüriin llabrancla " hat
ve yanındakiler trenle Lonclraya cit· olduğu haber verilmektedir. Bir in- İtalyaya avdet edecek ve yerine Jr:ra • len ~m T?~yoya t~bliğ~den ve : tebliMde oldajuna kanaat ptirmiı 
mi= lNDl .- 15 de VJlltıôirm~·ciMs neferi. 1aaftf • .,.... -rraJan'!'ll- AWıt 4' Aalte tayin oluna- hatti 3apon elçıııne verılmcıındcn vaz lııitiia Wbik pria ......... a.inaıa 
iatuyonuna varm1ftrr. Hükümdar il- tir. almr. geçmiftir. • arm ria&la ............ ı w.ı .._. 
tuyonda ingiliz kıralı ve bafbakan B. Me.els CenetJre'ye mi r-~=-:.:-no :.:: 
Çemberlayn ile bir çok yWmek .zatlar intikal ediyor ha dox.... ....... ---.... Fakat IMa b. 
tarafından karşdanmıftn'· Kö •• ı d ..... _.1' ... _.._ 

Kıral Leopold valide kıraliçe Meriyi m u r Ucuz a 1 Cennre, 16 (A.A.) - Brüktel kon· dan kifi depl. Meseli AndN ....... 
ziyaret etmiı. akpm da ingiliz kıral ve faranımnı bur mahfillerinde japon roiı "Türkiye':ri az tantdrinna ma..,. 
kıraliçeıi Bukingham aarayında miaa- doeyullllll milletler cemiyetine tevdii "lifim." diyor " siz "Türki,. .....-
fir hUkUmdar tuefine bir aiyafet ver- Halkın naz'•n dikkatin· e lbım geldili hakkındaki mUtaleaya için meçhul bulunmakla ......,.._ .. 
mitlerdir. -.....IU- Cenevre mahfilleri de ittirlk etmek· diyonunu. 

tedir. Müıterek bir harekette bulun- Maurois türfc ~ bn-

Dö La Rok'un gizli 
tahsisattan para aldı§ı 

meydana çıktl 
Paris, 16 (A.A.) - 12 inci ceza 

mahkemeli Albay dö La Rok'un eıki 
batbakan B. Tardiyö ile birçok gaze • 
teciler aleyhinde açtığı daviya bak • 
IDlftn', Basan kahkahalr, hazan gilrill
tWü safhalar geçiren celsede B. Tar
diyö Albay dö La Rok'a gizli tahsisat
tan para verdipıi aöylemiı ve Albayı 
"hain" kelimesiyle tavsif etnüştir. 
da La Rolı:'un B. Tardiyöye "yalancı'' 
demeli üzerine eski baıbakan albayın 
yalancdıtmm darbı mesel hükmüne 
glrdlilnl ve vaktiyle mektebte bulun
duiu arralarda albayın arkadqlarmın 
ona ''La Rok ıibi yalancı" demeği A
det edindiklerini aöylemiıtir. Gelecek 
celsede bu ite kanpn bir çok büyük 
gueteler bat muharrirleri dinlenecek
tir • 

FnıD11Z parlamentom 
ve 1e11&t01U açddı 

Paria, 16 (A.A.) - Bugün öğleden 
ıonra parlamento ve senato mecliıleri 
parlamentonun f evkalide içtimaının 
ilk toplantılarmı yapmı,lardır. Parla
mento ve senato reisleri, ölen uanuı 
adlarmı andıktan sonra tevdi edilen 
kanun projeleri ile istizah takrirlerini 
okumuşlardır. Mebusan mecliainde 
bapekil B. &otan, umumt politikaya a
id biltUn iatizah takrirlerinin bir umu
mt münakıte mevzuunu tefkll eyleme
ılni ve 8teki takrirlerin de bundan 
sonra 11raaı ile görüşülmesini teklif 
etmif ve bu teklif meclis tarafmdan 
kabul edi~mittir. Meclia, umumi poli· 
tika Uzerındeld mUnakatenin organi
zasyonunu, parti reislerinin lı:onfe
ran•ma terketmi9tir. 

Be led 1• ye Re ·1s1 1• >'ıı 1· nd mak il%ere önümüzdeki pazartesiye ya- diaini .. haJ•bm wuc111ınc1an ......,. 
t:I en: pıtacak toplantıya da böyle bir mani dar m1dır7 Oç dört kitümm türkpJe 

1 - Zonguldak ~imendifer hattının açılması verilmektedir. Binaenaleyh Brtıkael çenildiii~ ~-~ etüdler yen-
~ lı:onferanımm kararının tazammun et • bp netredildiiim bili7or mu? Soma 

dolayısile 15.12.937 pazartesi gününden itibaren tiii tekilde mak prk ~~el~ıini tedkl- m, aziz. üstad, et- Türki,. -~ i9• 
• •• • • • w • • ke memur 23 ler kom~teaınm toplantı- ıneçhul ıae, affnuza 11jmarak aöyl6 • 

şehırde csomıkok> peşın para ıle aşagıdaki f ıat- ya çağınllllul beklenilmektedir. yorum, 1914 - 1937 yıllanma mihi 
meçbul&niiz demektir. Bu bW1 mi? 

lara satlacaktır. Ameril«J anlafnuulıiın Milletler Caniyetinin miletlenruı 
halline uğ1'0f(UXJlc fikri iıbirliii tetkilibnda bir akade • 

2 -DepoJarda per.akende satış fiatı vaılngton, 115 (A.A.) - HükUmetin ~ıyen, bü~ :W17':. •= ~ 
•• t • • t• w• 1"1 uzalı: prk ihtillfınm hallinde tqriki tiyle Franaa JI e ÇUi 

«muş erının ge ırecegı Ilan.v vasıta . mesaiye devam etmeğe azmetmit bu- bu ~il mi? •• 

sıy}a kömürü dölanek depo sahibine 25 lira lunduğu beyan eclll~ektedi~. Mama· ~zü uza~~ daha~.:.: 
fi bu tefriki meaaı Amenkarun Ja- malı ııtemmı. '-Cnu~ • 

aiddir.) ponyaya karfı bir harekette bulunaca- İ~ a~ca Yu_ma!ı emelindeynn. r~ 
ğı manbmı tazammun etmez. Amerika kirlerimi, bii,ük rnaanbk kül~ 
hUkUmeti milletler cemiyetinin Brllk- ideali için çarpan bir kalbin..,.~ 
sel konfe~ıı tarafından kabul edilen dinJemenisi " tab~ aay~ 3 - istasyonda vagon içerisinde tes

lim fiatı (asgari bir vagon toptan 
addedilir.) 

23 S lir 
karar suretine muttali olduktan sonra kabul bu)'1U'llllUZI clilenm, azız .... 

' a ne yapacafını beklemektedir. tadf'' A 
1 MEKTEBLERDE SAuL K 

. ... .....................................• "' 
4 - Bu fıatlara kömürün mahalline teslim be - i C • 

deli ve resmi mübayaaJara ait vergiler dahil de- ! uma rtesı 
ğildir. 16 

iŞLERi 
KURUN'da Anm Uı, mekteblerde 

aailık itlerinin ve balamnun ana edi• 
lecek niyecle olmacbinu ileri sirerek 
çocuklann ditlerine daha fala itina 
etmenin lüzumuna i...-et ettiktm aoe
ra diyor ki ı 

" Soma beden terbiyesi için aöste-
S - Halen gelmekte ve bu fiata satılacak olan 

kömürün evsafı : 
Sayf Ol ık bir rilen cimnutik cleraleriniD balPki bir 

aaihk koatrolu ile beraber :rüriimeaİ 

A- 0-10 milimetre ebadı % S nisbetinde 
l· ı ôve ve rece"',· z icab eder. En basit aıda ibtiyaçlannı 1d temin edemiyen, yabud aaihk vaziye-

• tİ itibariyle fU yeya bu tarzda beden 
hareketleri 7apmai• kabiliyetleri bu· 
lumm:ran çocaldarrn jimnastik adı al
bnda tehlikeli )'Ol'IUnluklana sevke· 
idlmet-i ve &u 90CQldann bayatlanna 
mal olalNlecek butalrk krizl.-inin in
kipf etmesine aebeb olabilir. 

B -10-30 milimetre ebadı % 25 nisbetinde ola
caktır. 

Çocuklar 
6 - Şehre gelecek kömürün değişik kategori- · Kendileri için dört 

lere ayrılarak satılması imkanı elde edildiği aayf abk ayn bir 
takdirde bu kategorilere göre tesbit olunacak ilave bulacaklardır 
fiat ayrıca bildirilecektir. 

7 - Sömikok alı§mdan dolayı şikayeti olanla
rın en yakın polis karakolwıa veya belediyeye 

Cumartesiyi 

Onun için ilk mekteblerdeki p 
: cu1c1armuzı daimi bir ıailık kontrolü
: ne tabi bulundurabilmemiz için tedbir
: I• almmuı, bunun için de dit muaye
: nelİ itinin dddi olarak bocalar tara
i fJndan yapılman, biç olmuaa ayda bir 
S defa doktor muayenesinden pçirilme
: Iİ, uhi vaziyeti tabaile müaaid oldu-
: iu halde aiır jimnutik hareketleri bekleylnlz 1 ~ yapmat• kabiliyetli olmayan çocuklar 

müracaat eylemeleri nan olımur (4246) 3-6390 : hakkında mekteb idarel ..... tebliiat . "'··················••11••••••••••••11••,. yapılması lizanclır.'' 
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.ANKA.ıu -, 

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

Trenimiz küçük bir istasyon 
önünde durdu! Turhal 

1 
Oğle N eşrıyatI : 12.30 Muhtelif plilr ~ 

riyatı. 12.50 Plak: Türk musikisi veıer 
şarkıları. 13.15 Dahili ve harici babff pili 
Akşam Neşriyatı : 18.30 Muhte 1 k f.11'. 

neşriyatı. 19.00 Türk musikisi ve b~0 S,J 
kılan. (Hüsniye ve arkadaşları) 19:. k tll' 
ayan ve arabça neşriyat. 19.45 Tüt' 5" 
sikisi ve halk şarkıları. (Hikmet Rııa Şt' 
gör ve arkadaşları) Z0.15 Konferans: ~ 
ketSüreyya Aydemir. 20.30 Plakla sıdıl
musikisi. 21.00 Ajans haberleri. 21.15 V~ 
yo salon orkestrası: (1 - P. Tosti Jfe~~ 
mouı;ir. 2 - E. Kalman Die CsardllS u 'it 
3 - Acehcit O sole mio. 4 - Georg~ fi 
nus et Adonis.) 21.55 Yarınki proıır 
İstiklal Marşı. 

Osman paşa olmasaydı Başımızda 
halimiz nice olurdu, bilemem 

Muktedir ve enerjik kwnandanı cezuı ölümdü. Vidinden kaçan bi
sayesinde Vidin ordusunun idaresi, risi, Sırp hududunu Bregova yakm
öteki türk kuvvetlerinden daha larında geçerken yakalanmışb; er
mükemmeldi. Sonra esarette iken tesi gün kurşuna dizildi. Bu esnada 
öğrendiğime göre Bulgaristanın şar- ben de hazır bulunuyordum. Yüzü
kındaki kolordularda Mehmed Ali nün sakin ve mutedil hali üzerimde 
paşanın alman usulü bir disiplin büyiik bir tesir yaptı. Her halde Al
kurmasına kadar, işler gayet kötü lahın rahmetine kendisini daha ön
gitmiş, idaresizlikler ve ihtilaslar ceden teslim etmiş olacaktı. llk 
olmuıtur. Eğer ba§ımızda Osman gördüğüm ölü vücudu bu adam ol
paşa ile onun muktedir Erkanıhar- muştu. Bir kaç ay sonra ise binler
biye reisi Tahir paşa bulunmasaydı, cesini görmüştüm. 
haliıniz nice olurdu, bilemem. Pek- Vidinde çok firar hadisesi olma
aimetlerimiz Vidinde iyi nevi bir dı. Sonra Plevnede ikinciteşrine ka
undan yapılıyordu. Yağına, talan dar pek seyrek ve pek az oluyordu 
gayet sıkı emirlerle yasak edilmiş- Süleyman paşanın kumandasındaki 
ti; fakat arada sırada neferlerin bu ordu istisna edilecek olursa öteki 
işi yapbkları görülüyordu. Lakin türk ordularında vaziyet böyle ol· 
bu hadiseler, çok seyrek kendisini mamıştır. Bunlar, düşmandan kork
gösteriyordu; Vidin ordusunun ah- tokları için değil, kendilerine kafi 
lakı ve disiplini pek yolunda idi. derecede erzak verilmediği için yı· 

Bu açık hava hayatı bana ve ğm halinde kaçmışlar, hazan bir 
Jack'a pek iyi gelmişti. Sıhatimiz ve taburdan üç dört kişi kaldığı olmuş. 
maneviyatımız pek iyi gidiyordu. tu. 

S izi elinizde bavulunuzla göre 
istasyon hamalları üzerinize 

koşarlar, fakat bavullarxmzr derhal 
teslimden ve tiren vaktini kendile
rinden sormaktan sakınınız: benim 
gibi yüreğiniz ağzınıza gelir ve ba
vullarrmzla hamalx bırakarak bilet 
kişesinden haber almağa gidip geri 
dönünce bu sefer de bavullarınızı ve 
hamalı aramak için karanlıklarda 
kendinizi kaybedersiniz. 
Çantalarmır kapan hamaldan sor-

dum: 
- Samsun tireni kaçta kalkıyor? 
- Samsun tireni gideli saat oldu. 

Ayni sual ve cevap dört beş gün e~ 
vel Ankara istasyonunda benimle bir 
diğer hamal arasında teati edilmiş ve 
tarife değişikliğinden dolayı hamal 
haklı çıkmış olduğu için Sivasta bir 
gün kaybetmek korkusu ile koştuğum 
kişede Samsuna gidecek tirenin hare
ketine daha yarım saat olduğunu öğre
nerek rıhtıma, içim rahat, avdet etti
ğim zaman araya araya nihayet bula
bildiğim hamal ile hiddetli konuştum: 

- Herkesin yüreğini oynatmağa ne 
hakkın var? Samsun tireninin hareket 
zamanım bilmiyorsan "bilmiyorum" 
de. Bak daha yarım saat varmış 1 

- Samsun tireni çoktan gitti; İs
tanbul tireninin hareketine yarım sa
at var. Sen Samsuna mı gideceksin? 

-Tabil! 

Bu çadır hayatının romantik tarafı Casuslar divanı harblerde muha
hiç kaybolmuyordu. Allahın temiz kem.e edilir ve eğer cürümleri sabit 
havası içinde ve parlak seması al- olursa ya kurşuna diziHr, yahud da 
tında geçirdiğiın bu hayat ve yap. asılırdı. Ben Vidinde bulunduğum 
hğmı idmanlar, sıhatimin burada sırada, hepsi de bulgar olmak üze. 
bulunduğum senelerde yolunda git- re, beş altı casus, bu suretle ceza- - Öyle ise İstanbul tirenini sorsan 
mesine imkan vermi§tir. landırılınışlardı. Bir çokları ise a- a. 

Yapılan Ufak tefek suçların ce- leyhlerinde delil bulunamadığı için D"' .. kk uşundüm; hamalın ha ı vardı: 
•aları •unlardı •• serbest bırakdmı§lardı. b" t' d . d .. ,.. ır ıren nere en gelırse oranın a ı 

Verilen tayini azaltmak, tecrid Yağmacılık, blristiyan ahaliye fe- ile anılmaz mı? 
edilmiş bir çadırda hapis, angarya na muanıele büyük suç telakki edi- Mahcub, sustı..ım, ve kompartima-

lir ve ağır dayak cezasiyle ceza. 
hizmetine çıkarmak. Daha büyiik landırıhrdı. na girdim. Her taraf hın~ahınç, yal-
auçlar için daıyak atılırdı. nız birinci mevki tenha idi. Yarı ka-

Katil suçu işliyenler idam edilir-
Eskiden tatbik edilen falaka usu- lan uykumu tamamlamak arzusiyle 

lü bir sene önce kaldaılmıt, iki sene di. boş kanapeye boylu boyumca uzan-
aonra da kanun taftlfmdan yasak Bir kaç serseri çapulcu Vidinde dım, battaniyemi üzerime çektim. 
edilmişti. Dayak §Öyle atılırdı : asılmı§, bunlardan bir kısmı da ar· *** 
Suçlunun elleril arkasına bağlanır, kamızdan Plevneye kadar gelmit- T iren fazlaca durursa niyetim 
başı da önüne eğilirdi. Bu suretle lerdi Bunlar cürüm üzerinde yaka· Zile'de inmek, ailede daima 
bacaklarla gerisi tam bir zaviye lanacak olurlarsa kendilerine pek gülümsenerek anılan rahmetli dadı
teşkil ederdi. Sonra suçlunun arak· az merhamet göısteriliyordu. Mayıs- mm memleketini yakından görmekti. 
smdaki elbise, ısopalar inmeğe baş- Derin uykumdan ancak Zile istasyo
laymca tabii derisi de soyulurdu. ta bunlardan bir kaç tanesi bir bul· nunda uyandun. Tirenimiz biraz ge-

Eski Turhal'ın güzel bir görüniişü 

ı ............. ... 

1 

Yazan: 
Nasuhi Baydar 

ti biter bitmez yakışıklı uşakla dadı
nın evlenesi de bir emrivaki halini a
lırmış. 

A ltmışlık, fakat hala neşeli ve 
nekre olarak tanıdığım da

dım yalnız bir sualden sinirlenirdi ve 
bu suali ondan soran kim olursa olsun 
bir kaç gün kendisine dargın kalırdr. 
Bu sual de: "Kalfa merhum, nasılsın?" 
suali idi. Bu suali ona ilk defa genç 
bir uşak ihtiram makaımnda tevcih 
etmişti: akrabamizdan bir paşa ölmüş 
ve evde ralunetliden "paşa merhum" 
kelimeleriyle bahsedildiğini işiten toy 
bir uşak bu kelimeleri saygıya delil 
addederek izin istemek için dadıma 
"kalfa merhum" sözleriyle hitab et
mişti. 

Dadım, bu kelimeleri işittikçe ı 
- Bana kalfa merhum demeyin, hep 

öleceğim aklıma geliyor, derdi. 
Kalfa merhum, bir sabah, kıe.ndinden 

yirmi yaş kadar genç kocasmm yata-
ğında ölmüş olarak bulundu. 

Zavalh kalfa merhııın 1 

ni söyliyerek Turhal karşısında bir 
otel varsa oraya gitmeme müsaade is
tedim. 

- Turhal nahiyesinde henüz rahat 
edilebilecek bir otel inşa edilemedi, 
cevabınr verdi. 

Ve böylece şeker fabrikasının mi
safiri oldum. 

*** M ermer merdivenler önünde ko-
şarak bizi karşılayan kapıcı 

elindeki tüyle fotinlerimizin tıozunu 

aldı. Gene mermerden krsa basamakla
rı çrkarak ofis binasınrn ikinci katma 
geldik. Sağ tarafda bir kapı açan dai
re müdürü: 

- Odanrz, dedi. 
Parke döşeli bir yatak odası; bir ke

narda temiz çarşaflarr görünen bir 
karyola, bir masa, bir elbise dolabr, 
yerde bir seccade, bir iki sandalye ve 
perdeli, ıstorlu ve tel kafesli iki {!eniş 
pencere .. _ 

Bir diğer kapı açarakı 
- Yorgunsanız bir banyo alınız. 
Suyu ıelektrlkle rsman geniş ve ek-

siksiz bir banyo salonu .. _ 
En modem şehirlerde az tesadüf e

dilebilecek derocode konforlu bir da
irede idim. 

t~TANRUI~ : 
Ugle Ne~riyat1 : 12.30 Prn.kla t~_rk ~ 

sikisi. 12.50 Havadis. 13.05 Plakla turk 
sikisi. 13.30 Muhtelif plak neşriyatı· dli_ 
Akşam Neşriyatı : 18.30 Plakla ftıS 

musikisi. 19.00 Bimen Şen ve arkadaftf 
tarafından türk musikisi. 19.30 Hav& il" 
ru. 19.35 Radyo fonik komedi: (Bab•' uf!' 
talığı) 19.55 Borsa haberleri. 20.00 Jd_:\! 
fa ve arkadaşları tarafından türk ınrf? 
ve halk §arkıları. 20.30 Ömer Rıza tst'oar 
dan arabça söylev. 20.45 Nezihe ve arl<lıt~ 
lan tarafından türk musikisi ve halk f >' 
lan. (Saat ayan) 21.15 Orkestra. 22.1· fi 
jans haberleri. 22.30 Plakla solo, operJ I' 
operet parçaları. 22.50 Son haberler fC 
tesi gii.nün programı. 

AVRUPA: 
ti 

Opera ve Operetler : 16 Frankford~ 
diğer alman istasyonlan - 16 König•1eıı (Konser) - 17 Berlin (Gluck'un eser.; 
- 19.25 Viyana - 19.30 Stuttgart (LO -
isseau Fantome) - 20 Droitvich ..... , 
Frankford (Fidelio) - 20.30 Königsb~ 

Senfoniler ve Orkestra knserleri : 8 gJ 
nigsberg, Laypzig - 8.20 Berlin _. 1 
Kolonya - 10 Breslav, Stuttgart - -~ 
Berlin (Schubert) - 12 Breslav, J{ö 
berg - 14.5 Laypzig - 16 Berlin, La1~ 
- 19 London Regional - 19.10 Frank ,1 

Milnih - 19.30 Kolonya - 20.5 B~~~ 
20.55 Prag - 21 Münib - 21.15 Dro1 
22.15 Budapeşte - 24 Frankford. J 

Solo Konserleri : 10.30 Stuttgard - }) ,1 

Breslav - 15.45 Paris (Çelo kons~ıı rJ 
17.5 Stokholm - 17.15 Milano (Pı1:8 ı 
- 18 Berlin, Münib, Paris P.T.T. - ~ 
M_~ih - 19.10 Hamburg - 20.15 il er. 
munster - 21 Varşova (Chopin ko"scı 
- 21.5 Stokholm - 21.10 Kolonya ( •f' 
hoven'den sonatlar) - 22.10 Milano (pl 
no konseri). ti 

Oda Musikisi : 9.30 Münib - 10.20 lt 
burg (Betthoven Seutet'i) - 10.25 L~ 
zig - 15 Hamburg - 15.25 Königs / 
(Piyano Triosu) - 16.30 Beromünstef p_ 
18.25 Laypzig - 19.10 Königsberg - 11~ Berlin - 20.15 Bükreş - 22.30 DofÇ 
Zender (Bad Triosu). 

Nefesli sazlar (Marş ves.) ı 15.30 S~ 
gard - 18.30 Beromünster - 19.10 S 
lav (Marıılar). 

Org Konserleri ve korolar: 8.30 Ft~ 
ford, Laypzig - 10.30 Frankford. ıto 4-J 
ya - 11 Breslav - 11.30 Laypzig - ~l 
Hamburg - 18.ZO Königsberg - '; 
Laypzig - 20.35 Sotena (Bach konseri) 
20.50 Kolonya. 

Halil Miiziıc ı " Kpt.---:- a. ı ~ ıc.aal 
u,aJ-X.<.UUUüY'lr-ırLaypzıg - ıo ~ 

Bir defa bir neferin çok kirli oldu- gar evine taarruz ebni§ler ve he. cikmişti. Mutad tevakkuf zamanını 
ğundan yüzbaşıya §İkayet ebniştim; men oracıkta cezalarnıı giymişler· bile kısaltarak bir vagon alıp hemen 
oda binba§ıya şC;ylemi!ti. Sonra bu· di. Daha sonralan bu canavarlar- yoluna devam etti. Mütemadiyıen de
na doktor muaıyenesin.den sonra el- dan bir kısmı harb aahasmda yaka- ğişen, gittikçe yeşillenip güzelleşen c 

ah. d k d d hakkı d eviz ağaçlarmm ekseriyeti teı-
li değnek atılmasma karar veril· lanmı•, ayni suretle cezalandırıl· t ıatı seyre er en a un n a 

'" b kl dil · ı h''-t> ı · ha kil ettiği bol ağaçlı, yeşil, ge-

Da:ıru mtldUru oonı yaınu bıraıt;:u·4,ı:c 
se&aizoo çeklıldi. - 12 Hamburg ve diğer alınan istas~ 

n - 14 Berlin, Kolonya - 14.15 Kli ı! 
berg - 14.30 Frankford - 15 Bedin ,..... 
Stuttgard - 21.20 Breslav. ,_') 

mi! ve bu ceza benim nezaretim al- mı•lardı. Bunların idamında ben de ana na e mış o an lö.c:ıye en • '" 1 ..ı- niş bir ovadan geçiyoruz. Saat dokuza 
tında tatbik edilmişti Bu iıten hiç hazır bulunmuttum. tır auu.u. 
hoılanmamıştım : fakat geriye dön· Ben, hiç bir cezaya çarpılmadım. Yaşlıca, sevimli, çok hareketli, başr ve tiren dördüncü şeker fabrikasının 
mek imkam da kalma.mı§tl. Sonra yalnız bir defa kendi hatam yü. yemenili, bir çok anahtarların şıkırda- kurulmuş olduğu Turhala yaklaşıyor. 
da memnun olmuştum. Çünkü nefer zünden haklı olarak tekdire uğra- ğı beli kuşaklı hayali daima gözleri- Nihayet, heyaz direkleriyle bir fut. 
adam akıllı ıslah olmuştu. Bir iki mıştnn. Jack ile lbrahimin sicilleri min önüne gelen dadım Zile'den bize bol sahasınr ve iki tenis kortunu aol
gün otururken duyduğu acı, kendi- tertemizdi. on sekiz yirmi ya§:Inda iken getiril- da bırakarak küçük bir istasyonun ö-

Halkevi ıpor 
salonu açddı 

Halk. Musikisi ı 8.10 Breslav - 1 ol' 
Stokholm - 21.20 Budapeşte (Sipıl 
kestrası). (O' 

Dans Müziği ı 20 Berlin - 21.30 B~, 
münster (Hot-Jazz) - 21.45 BükreŞ ( ./ 
hare) - 21.50 Viyana - 22.15 Sotteıı•flıl' 
22 - 23 Stokholm - 23 Milono - z3,30 3 ,O 
dapeşte - 23.55-0.30 Droitvich - z3,Z, 
Grakovi - 23.15 Tuluz - 24-0.30 Liilıf 
burg. 

Halkevi spor komitesin'den : 

sini akıllandırmı§tı. Karargahtaki dini hayata gele- mifti ve evimizde kaldığı kırık sene nünde durduk: Turhal. Bir ovanın Evimizin spor salonu çalışmaya a-
Zabitler, izinlerini geciktirmek, lim : Orada minareye benzer bir zarfında, gidip gelen aşçı;, uşak veya ortasında tesis edilmiş yepyeni bir çılmıştır. Haftalık program aşağıda 
ı. k im k ·b· ı d a aba 1 h "d 1 · b yazrlıdır. İstiyenler bu saatte salonla ıme geç a a gı ı suç ar an ,.ey bulunınadıg~ı 1• ,.1·n iki uzun di- r cı arımızın oşuna gı en erın- şe rin kenarında idim. 

h 
" ~ d b alt ·1 1 · b dan istifade edebilirler. 

dolayı apis cezasiyle cezalandırı- rek dikilmiı, aralarına da bir mer- en eş ısı ı e ev enıp oşanmanın, Nerede kalacaktun? 
lır, bu hal tekerrür ederse o zaman cliven yapılmıttı. Buraya bir adam boşanrp evlenmenin yolunu bulduğu İstasyonda fabrika memurlarından Pazartesi 16 - 19 : Bayanlara - 19.30 AJmanyaya fındık 
V.d. h · h · " d ·ı· gibi kendini daima hakir ve talisiz bir :Eskrim . . ı ın apıs anesme gon erı ır ve çıkar ve basamaklar üzerinde ku· her hangi birinin bulunup bulunmadı-
yahud rütbeleri indirilirdi. Mü§irin randan hır' kaç ayet okurdu. O za· kadın olarak göstermemenin de sırrını - b. da Sah 17 - 19 ı Gilreş, Boıks. satıı)arumz k f tm · t · gını ır polis memurun n sordum. 
miralay rütbesine kadar terfi ettir· man cemaat halın' de toplanan a•- eş e ış ı. B · h · Çar=m.ba '17 - 19 : Atletizm, beden- r .,.. E ak kl b. · enı omen orada daıre müdürü ile .,- tc!BI' 
mek salahiyeti vardı. Sonradan bu kerlerden bir kısmı eğilir, bir kıs- ve Y ışıı ı ır erkek hizmetçı tanıştırdı. terbiyesi. Almanya kontrol dairesi fındr J'c' 
salahiyet feriklik vermeğe kadar mı da iki ellerini göbekleri üzerine alındığı zaman sorarlarmış: Per§Cmbe 16 - 19 : Bayanlara - 19.30 mızın 100 kilosuna sif Hamburg 45 ~ 
yükseldi. Ayni zamanda bir zabi- kavncturarak ayakta dururlardı. - Dadı, nasıl kocandan boşanıp bu- Gazeteci olduğumu, Turhalda bir Eskı.ıim. fiat koymuş ve yeni müsaadele.r ·•' 

Ah' · ·.....,.. na ar ak ? kaç gün kalarak fabrikayı ve muhitini · · .ra..-tin rütbesini indirmek te sala ıyetı Bazıları da dı'z ço""kerlerdi. Çogu- a· v ac mısrn A 1 mıştır. Bu müsaadeler fındık pı~-b~ 
dahilind I

Ah' · · Allah ·· t · ı görüp tanımak istediğimi ve nereye Cuma 17 • 19 : t etizm, beden .. k 1 . . . •• 
eydi; fakat sa a ıyet.ını lınları ve çeneleri yere değmek ve - gos ermesın . . mızın yu se mesını temın etJll"7 ~ 

tatbik ettiğini ben görmedim. arkaları gök yÜZÜne doğru kalk- Bir kaç ay geçer, bizim dadının ko- inebileceğimi sordum. teı.ıbıyesı. lunmaktadır. Fındık satışımız her ııol· 
Kaçma, itaatsizlik, ihanet, nöbet mak Üzere secdeye kapanırlardı. cası huysuzlaşır, tahammül edilmez - Fabrikada kalırsınız. Misafirleri- Cumartesi ıs - 17 : GürCıŞ:, Boks- bir mikdar daha artmaktadır. l{e jJ 

vazifelerini ihmal, daha sonraları bir adam olur ve karısını boşayıp gi- miz için yerimiz vardır, dedi. 17.30 Eskrim. tenin kısa bir zamanda satıhnast 
korkaklık göstermek gibi suçların - Sonu var - dermiş. Ve krrk günltiık iddet mildde- Kimseyi rahatsız etmek istemediği- Pazar 9 Atletizm. timal dahilinde bulunmaktadır. 

~~~~~~~~~~!I!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 
Kim bilir, akıllarına ne meş'um şüpheler, ne karan· 
lık kuruntular gelmektedir? Bu esrarlı gaybubet 
haberi onlara vU"dığı gün mutlaka birinden birinin 
yüreğine inecektir. Doktor Hikmet, baştan ayağa 
kadar titriyerek: "Behemehal böyle bir felaketin 
önüne geçmeliyim,, dedi ve telqla odanın içinde do· 
laşmağa başladı. Bu ısırada, gözleri, bir sandalyenin 
üstünde açık duran el çantasının bir köşesine kon
muş Jeune Turc gazetelerine ilişti. içlerinden bir 
tanesini çekip aldı. Bu, fransızca "Meşveret,, idi. Bir 
saç ilacı ilanını andıran bu küçücük gazeteyi par
ınaklarmm arasmda sinirli sinirli evirip çeviriyordu. 
Ve kendi kendine: "Bunun çıktığı yerin mutlaka 
bir adresi olacak;,. diyordu. Fakat adres yerine pos
tada bir mektup kutusu numarasından başka bir şe
ye rastgelemiyordu. "Hay allah layıklarmı ver~in. 
Bunlar da ne serseri şeylermiş böyle;,. diye düşün-

dü. (Meşvereti) bırakıp kalınca bir broşüre elini 
uzattı: "Tolerance Musulmane,, par Ahmet Riza 
guya, gazetede bulamadığını bunda mutlaka bula • 

cağından eminmiş gibi hemen kabın alt tarafını çe -
virdi. Bunun üstünde müellifin sair eserlerinin listesi 
basılı idi. Doktor Hikmet bu listenin sanundaki sa

tırda şu adresi okudu: ''Place Monge, 14,,. işte, bu 
muhakkak Ahmed Rıza'nın hususi adresi olacak!u 
dedi ve bir hamlede giyinip aşağıya indi. 

- Rica ederim, madam; bana Place Monge'un 

nerede olduğunu söyler misiniz? 

Kasa ba§ında oturan fİşman kadın, son derece 
nazik ve tatlı olmasma çalı§tığı bir tebessümle gü

lümsiyerek : 
- Hemen şuracıkta, Mösyö "Rue des Ecoles,, kö· 

§esini döndünüz mü sağdaki caddeye sapacakısınız. 

BİR SÜRGÜN 
-19-

Bir müşkülata uğrarsanız, polis memurlarına da so
rabilirsiniz. 

Doktor Hikmet, hemen sokağ,a fırladı. Ahmed 
Rıza, şu anda, ona, mukadderetınm anahtarı gibi 

görünüyordu. O, kendisine, hem buradaki hayatı
nı yoluna koymak usulünü öğretecek, hem de mut
laka emin ve gizli bir vasıtayla lstanbula nasıl 

mektub gönderilebileceğini gösterecekti. ilk defa 
olarak Pariste muayyen bir hedefe doğru yürü· 
mek te ona aynca zevk ve neıe veriyordu. Hava

da da tatlı bir sonbahar serinliği vardı. Doktor 
Hikmet, adeta topuklarına kanad taktlmı§ gibi 

yürüyordu. Bir hamlede kadınm tarif ettiği dirse
ği tuttu, fakat gözlerini, karşısındaki binanın kö
şesinde yazdı duran sokak adına doğr'1 kaldrrm
ca baktı ki, bu Ell"adığı sokak değildir. Yanından 
geçen bir adama sordu : 

- Pardon Mösyö, Rue Monge'a gitmek için .. 

- Obür köşe batından sağa sapınız .. 
Doktor Hikmet, birdenbire girgin ve becerikli 

bir insan olmuttu. Be§ dakika içinde (Rue Mon
ge)'u eliyle koymuş gibi buldu. Dirseği döndü. 
(14) numaralı bina elli admı ötededir. işte, kapı
nın önünde kolları sıvalı bir adam, elinde uzun 

YAKUB KADRi 
saplı bir süpürge ile dış merdivenleri temizliyor. 

- Ahmed Rıza bey burada mı oturur ? 

Kapıcı, türk fivesine göre, aceleile söylenen bu 
ismi birden bire anlıyamadı. 

- Pardon kim, dediniz ? 
- Ahınd Rıza bey .. 

- Ne u Amede,, yi, ne de "beği,, tanırım. Fakat 
burada betinci katta "Mösyö Rıza,, diye biri var
dır. Eğer aradığınız o ise ... 

- Ta kendisi .. 
- Y armı saat evvel çıktı. 
- Bir daha gelir~m, kendisini hangi saatte 

bulabilirim. 

- Ooooo... Bu hususta hiç bir §ey söylemem, o. 
zaten akşamdan ak§ama buraya yatnıağa gelir. 

- Yarm sabah da.ha erken gelsem ... 
Herif, süpürgenin üstüne yaf bir bez geçirib ba

samaklarm taşlarım silmeğe batladı. Ve omuzla
rmı silkib hiç cevab vermedi. 

- Y ahud bir tezkere yazıb size bıraksam. .. 
Kapıcı kelimeleri bir çam sakızı gibi ağzının 

içinde çiğniyerek mınldandı : 
- Naad İsterseniz .. 
Fakat, doktor Hikmetin üzerinde ne kağıd, ne 

de kalem vat'dı. Kapıcı da kendisine bu hususta 
bir yardımda bulunacak gibi görünmüyordu. Mah• 
zun bir tavurla : 

- Au rerJoir ... dedi. 
- Bonjeur, Mossieur ! .. 
Doktor Hikmet, ayni caddelerden geriye dörı• 

mek istemedi. Çıkmışken dolaşayım., dedi ve yuka• 
rıya doğru yoluna devam etti. Kafasındaki na:ı:arl 
plana göre, "Sorbon,, a civar bir yerde olduğun" 
tasarlıyordu. Fakat, mesafe hakkında hemen hiç 
bir fikri olmadığı için Rue Monge'u sonuna kadat 
yiirümedi. Sağda, gelişi güzel~ bir sokağa saptl• 
Bunun, kendi hesabına göre (Rue dea Eeole) • 
muvazi olduğunu tahmin ediyor, uzun veya kı&a 
bir yürüyüşten sonra nasıl olsa (St Michel) bulv-a• 
rma çıkacağını umuyordu. Bu hendesi hesablarla 
dalgm yürürken, rüyalarda gibi birdenbire kendi• 
sini, Pantheon kubbesiyle karşı karııya buldu. l• 
manh bir müslümanm üzerinde, (Kabe) duvarla.• 
rmı ve Haceri Esvedi ilk görü§ nasıl bir tesir ika 
eder, bilmiyoruz. Fakat, bu, olsa, olsa, şu dakik•· 
da Doktor Hilanet'in duyduğu tesire benzer bir 
şeydir. Göz kamaşhrıcı bir mucize önünde gibİ 
dona kaldı. Çocukluğundan beri boyalı boyası~~ 
büyük ve küçük, kabartma ve muhaddep türld 

türlü resimlerini seyrettiği bu mukaddes binaD1~ 
huzurunda, bütün ufak tefek kaygıları, kederlerı, 

sıkıntılan dağılıverdi ve dini bir cezbeye tut~· 
muş gibi bu şanlı ölüler türbesine doğru yiiriidU. 
Merdivenlerinden bacakları titriyerek çıktı ve g"'" 

nİ§, mermer divanhaneye, ayak basınca uzun b~ 
müddet ne yapacağını §aşırıb kaldı. Bereket ki, 

- Sonu var-
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Otomobilde yolculuk 
. . Benzin fiyatı ucuzladığı için mi
d ~r, yoksa halkın paraıı ve vakti• 
nın kıYıneti arttı da ondan mıdır, 
her nedense otomobiller gittikçe da· 
ha ziyade görülüyor. Şehir içeriıin· 
de gördüklerimiz çoğaldıktan bat
ka, tehirlerin, köylerin bile arala
rında gidib gelen otobüslerde artı
Yorlar. Huıuıi otomobil aahiblerin
den bir çoğu da kendi arabalariyle 
Uzun Yolculuğa çıkıyorlar. 

tir. O vakit Jaıtik boru yara ile ko
lun veya bacaiın nihayeti araamda 
bir yere sarılır. ııkılır.. Açılan yer 
boyunda, yüzde, dudakta olunca, 
tabii yaralının boiazmı aıkamazaı
nız. Gelen kan çok defilae boyun· 
daki kan damarmuı üzerine, yahud 
yüzde, dudakta yaranın üzerine, 
parmağa temiz bir gaz bezi ıardık· 
tan sonra, baıarımız. Kan boiaz
dan çok geliyoraa, dikmekten bat· 
ka çare yoktur. Onu da hekimden 
baıkaıı yapamaz. 

Servetifünunun hassas ve ince şa
irlerinden Hüseyin Siret Özsever 
uzun bir ıUkfitten ıonra bize yeni bir 
9ilr kitabı vermif bulunuyor. "Kı
vılcmılı kUl,, gibi mütevazi bir ad ta
ııyan bu eser aruz vezniyle yazılmış
tır. ''Atatürke,, hitab eden bir şiirden 
aonra "Boğaziçi notları,, ba~ığı al
tında altı ,ur, "Kır çiçekleri,, ba91ığı 
altında altı ıiir, "Divanyolunda,, baş
lığı altında da ıekiz gazel görUyo-

Atatürk Diyarbakırdan 
EIAzize hareket buyurdular 

Bir türk kazasında 
sporcu gençlik 

?tonıobillerin artması yollarm da 
c;t.galnıasına ve gittikçe daha ziyade 
Uzebneıine aebeb olduğundan bu

h~ nıenınun. olmak lazım. Otomo-
ı Yolculuğu pek keyifli bir ıey ol· 

~akla beraber, sağlık bakımından 

1 
a ·bazı iatiınaları varaada ·zarar· 

ı Cleğildir 

1 
yalnız bir cihet var : Otomobil

herde kaza ihtimali dalına önceden 
.h•~a gelmelidir. Vapurlarda bu 
1 .~1nıal daha az olduğu halde, bü
~klerinde hekim ve eczahane, kü
rklerinde hiç olmazsa bir ilaç do· 
ahı b..Ieuıdurulur. Kaza ihtimali

ne kartf" otonıobillerdede bir ilaç 
b~ndığı bulundurmak ihtiyatlı, iyi 

1 .ır tedbir olur. Şehir içerisinde it· 
1
!,en otomobiller, bir eczahane ö
~~e gidenıiyecek kadar kmlıalar 
kı e, Yakındaki eczahaneye birinin 
0§lnaıı mümkündür. Fakat uzun 

'ola giden otomobil bir ıehre veya 
y as:baya uzak münasebetsiz bir 
e~ e kazaya tutulabilir. 

k 
aten otomobilde bulundurula· 

ca ·ıA 
l>ek 1 açlar ve pansuman vasıtaları 
bıob ~t karııık, çok değildir. Bir oto· 
bit· 1 kaaazmda üç türlü netice ola· 
lir u-b! çok kan akar, baygmhk ge• 
La' ;'" Yara açılır. Bunlara kartı 
§İf z~ anacak ilaçlar ve vasıtalar • 
. . e ırıldıiı vakit dııan akmamak 
ıçın • derid b' . . . k nut b en ır çanta ıçerısıne o• 
k ; otomobilin mümkün olduğu 
laa 

1
•r az aarıılacak bir yerinde sak· 

ru ır Bu . d f"" .• h . h k" · Yerı e fO or ıup eıuz 
e ıınden iyi bilır" ç k . ~ kan akmasına kartı : Uzun• 

ca. hır la t•k b v 
• 1 onı (hava gazı ocagı-

Jtrn boruau bu • . .. .. ) ·ı b" na (b ııı gorur ı e ır pe-
lıu peunu da eczacıntz size bulur). 
kı§tırı na açılan küçük damarlan sı
kan /etnıek içindir. Kan kırmızı 
kırnı atnarından geliyoraa parlak 
ıa11 ;:~ o~uı; ve kesik kesik gelir. Açı· 
ligtik bo 0 ela """' u L ... - ... ı. ..... 1 ...... 

.,,da b• ru yürekle yaranm araam-
ı_ ll' Yere aarılarak sıkılır. Akan 
l[an • 
ııtrı .. aıyahııntırak renkte ve yara-
:rıa kllzerinde taşıyor gibi akarsa ka-

an damarından geliyor demek-

Seferberlik 

t direktörleri 
•. ç bakanlık açrk bulunan Bolu EHi· 
.. ız E · • 
la ' . rzıncan, Malatya, Samsun, Kırk-
d 'telı, Seyhan vilılyetleri seferberlik 
ıktektörlerini bugünlerde tayin ede

ce t " 
dok ır. ~akanlık, Açık bulunan diğer 
le . u~ vılayetin seferberlik direktör
'lfer~nı tayin etmek üzere hazırlıklar 

etkiklcr yapmaktadır. ' 

Yakalanan eroin kaçakçdarı 
tll İstanbul, 16 (Telefonla) - Gümrük 
.. Uhafaza memurları Ramiz adında bir -.ro• 
.ı~n kaçakçısı yakaladılar. Bununla 

adar olarak Şükrü ve Mümtaz a-

Bayılmıya kartı : Bir ıiıe keskin 
sirke, bil" tite eter (zaten bu yara· 
ların temizlenmesi için de lazım~ 
dır) bir ıiıe 90 derecede alkol. Bi· 
rer kutu kafur yafı, kafein ve eter 
ampulleri, bir de küçük ımnga ta• 
knnı. Sayılan yolcuya airıke, eter 
koklatılır, alkolle otuıturulur. Bazı· 
ları birdenbire bayılmaz da, baygm• 
hk yava§ yaVa§ ve kan aktıkça ge· 
lir. O vakit ilkin, kafur yağından 
bir ampul, biraz sonra açılmazsa 
bir ampul kafein, gene açılmazsa 
bir ampul eter ıırmga edilir. Fakat 
hepsi biribirinin arkaamdan defil, 
bir kaç dakika aralık vererek. 

Yarayı temizlemek ve sarmak 
için : Söylediğim eter ıiıeıi, bir ti· 
ıe de okıijenli ıu. Küçük yaralar, 
bereler için tentirdiyot. Gu bezi, 
pamuk, sargı bezleri ... Yaranm Ü· 
zerine eter dökülür. Hafif, ıathi 
olursa oksijenli ıu yetiıir. Sonra 
pamuğun üzerine gene eter döküle
rek yaranın kenarlan aıkıca temiz
lenir. Kenarlar iyice temiz olduktan 
sonra, yaranm Üzerinde yabancı 
parçalal" kesilir iyice ayıklanır. Y •· 
ranın üzerine bir kaç tabaka gaz 
bezi konulur, daha aonra pamuk, 
en sonra da sargı ile sarılır. Bunları 
yapmadan önce ellerinizi eterle te· 
mizlemeği, yaralı bir tehre, kaaaba
ya varınca hem panıumanı deiit• 
tirtmek, hem de lü:nım görÜrae, 
tetanos serumu yapmak Üzere he
kime müracaat etmeyi elbette unut· 
mazsmız ... 
Bazı ıöförlerin itikadtıtca, araba• 

larmda her türlü tamir takımı ta• 
mam bulununca, otomobilde hiç bir 
anza olmazmıı. Bu itikat aaçma ol· 
aa da tamir takunını tamam bulun· 
durmak lüzumlu bir ihtiyattD'. 0-
-·- 0llııö, ... 51.ı. t ... ı.nı:ı... .Wa tamam 
olsun, otomobilinizin ve i9iıııcle.ldl._ 
rin hiç bir kazaya kartı gelmemele· 
ri, ıizin de, benim de en büyük te
mennimizdir. 

G.A. 

Maliyede tayinler 
P. T . T. genel direktörlilğü hukuk 

müşaviri BB. H~mid Çiftçioğlu hu
kuk müşavirliği başmilşavirliğine, a
çıktan !sınail Şevket İstanbul haıine 
avukathğına, açıktan Cernal Sarıka
mış hazine avukatlığına, Fenike vari
dat memur muavini Nihad terfian 
Milli Müdafaa Bakanlığı muhasebesi 
memurluğuna, Kadıköy tahakkuk me
muru Münir Denizli tahakkuk şefliği
ne, açıktan Senai bakanlık tahrir şu
besi daktiloluğuna, Eşme maliye vez
nedarı İbrahim terfian milli emlak 
direktörlüğü memurluğuna tayin edil
mişlerdir . 

dında iki kişi daha ele geçirildi. Bun • 
ların hepsi mahkemeye verildi. 

ruz. 
Bu ,urıerde pirin eaki uılfi:bu faz. 

la değitmemifSe de lisanı biraz daha 
aadelettirmeğe doğru bir gayret fark 
edilmektedir. S2 1ayfayı ihtiva eden 
ve üzerinde 65 kuruı fiyatını tatıyan 
bu kitabda zevkle okwıacak güzel 
parçalar vardır. 

Fikir Hareketleri 

13 sontetrin tarihli 212 inci ıayısı 
şu yazılarla çıkmıttır : C. Beugle : 
İlmin bugünkü haline göre meslek 
istidatları, Cbristophen Dawson : 
Avrupa medeniyeti nasıl doğdu ?, 
Hüseyin Cahid Yalçın : Meşrutiyet 
hatıraları, Andr6 Gide : Rusyada ha
fiyelik bir husumet vazifesi, A. M. 
Hocart : Teknik, G. Mosca : Siyast 
mezhebler tarihinde mühim simalar, 
Joseph Prondhon ve Balrovnine, HU
seyin Cahid Yalçın : Matbuat haya
tı : Halk kitablarına dair. Will Du
rant : Filozoflar hayat ve mezheble
ri, Clavijo: Timurun sarayında bir 
İepanyol sefiri. Kitablar arasında, 
küçük notlar. 

Muğla 

Muğla Halkevi tarafından ne§rcdi
len aylık derginin bfrincitetrin ta
rihli sekizinci aayısında 9u yazıları 
görüyoruz : Ta. Hay. Tolga : Bir a
dun daha, Ekmel İzdem : Bozkır -
Dazkır, C. Aker : Menteşe oğulları 
tarihi, Ekmel İz<lem : Yurdumun 
rengi ve kokusu, Ta. Hay. Tolga : 
İdeolojimiz ve edebiyatımız, Zekai 
Eroğlu : Muğla villyeti veteriner, S. 
Yatağan : Sığır yetiştiriciliği, Şük
rü Şa. Aral : Leyleğin günfiln, Zekai 
Eroğlu : TUrkler elinde kartal, Kad
ri Ak~aal : Zeytincilik bilgileri, Ta. 
Hay. Tolga : Mücrimi, C. Aker : Ma
niler, C. Aker : İhtiyar canavar (ma

aal). Medeniyetin menşeleri. 

19 Mayuöt 

Samsun Halıkevi tarafından çıkarı
lan bu aylık derginin eylQl tarihli 22 
inci sayısı da şu yazılarla çıkmıştır : 

Porofesör Afet : Vatan ve hürri
yet, H. Hızal : Ailede çocuk terbiye
si, G. N. Arr : Tarih kurultayı, K. 
Dilcimen : Behşeti ve tarihi, C. K. 
Tunçoğlu : Bayrak sevgisi, bayrak 
saygısı, Dr. R. Güngör : Cild hasta
lıkları. Haberler, hareketler. 

• \t-

Arkitekt 

Bu aylık derginin (80) inci sayısı 
intişar etmiştir. Bu sayıda Mimar E
rip Erbilenin bir villbı, Ankarada 
yapılacak sıra evler projesi ile, Mi
mar Behçet Ünsalın, zamanımız mi· 
marisinin morfolojik analizi, Mimar 
Kemal Altanm klasik tilrk mimarla· 
rı, Sergiler ve fuarlar, yazılariyle 

dünya mimari faaliyetlerinden bah
sedilmektedir. 

Bu dergiyi mimar ve mühendisler, 
Belediyelere, Nafialara tavsiye ede· 
ri.:. 

(Bsıı 1. lncl sayfada) 
müfetti9 Abidin Önncn ıoır ve kapı ü
zerindeki tariht nakı9 ve sanat eserleri 
hakkında izahat vermittir. 

Şehri istasyona bağlıyan genit bul· 
varın bu noktaıında Sur, kapı ve diğer 
eaki eaerlerin muhafaza ve korunmaaı 
hakkında bazı emirler veren AtatUrk 
buradan ayrılarak tayyare meydanı
na gelmitlerdir. Tayyare alayı kıtaatı 
tarafından ıelamlanan Atatilrk tayya
recilerimizin önünden yürüyerek geç
mitler ve iltifatta bulunnıutlardır. 

Müteakiben tayyare alayı kuman
danmın, tayyarecilerlmizin yeti9mele· 
ri, uçuşları ve hangar teaisatı hakkın
da verdiği izahatı dinledikten ıonra 
iıtasy.ona huauıt trenine avdet etıniı· 
lerdir. 

Halk Büyük Şefi geçtiği her yerde, 
coşkun tezahürlerle selamlamakta ve 
alkıtlamakta idi. Her keı seviniyor 
Yaşa Atatlirk, varol diye bağrışiyor
du. diyarbakırlılar, Atatürk'ü bağırta-

Dr. Rüştü Aras 
istanbulda 

Iatanbul, 16 (Telefonla) - Dıı i!• 
ler bakanı Dr. Tevfik RiiJtil Aras bu· 
gUn lstanbula geldi. Kendiai dişlerini 
tedavi ettirmek ilzere bir kaç gün §eh· 
rimizde kaldıktan .aonra Ankaraya dö
necektir. 

ft•i(üçük -D;~ Habe;i~';"""I 
X Moıkova - İhtilllln yıldönü

mü ıenliklerine iıtirlk etmek üzere 
Moskovaya gelen yabancı delegasyon
lar B. Kalinin tarafından kabul olun • 
muşlardır. 

x Belarad - Yapılan mütemmim 
belediye seçimlerinde hilkümet parti -
si olan yugoalav radikal birliğinin 

partisi kazanmıştır. 
X Havr (Franıa) Norınandi 

transatlantiği Amrikadan Fransaya 
102 fıçı ve 12 sandık altın getirmiştir. 
Bunların kıymeti 300 milyon frank 
kadardır. 

X Roma - Hu.sual mahkeme fa§i&t 
aleyhtan bir çiftçi grupunu 1 ile 10 
sene arasında muhtelif hapla cezaları
na mahkO.m etmi§tir. 

X Atina - Enterna,syonal demir
yollar kongresi burada çalışmalarına 
başlamıştır. 

X Londra - İngiltere hükilmeti 
Paris sergisindeki pavyonunu bu ıe • 
neden itibaren kapatmaya ve gelecek 
seneye temdid işine iştirak etmemeğe 
karar vermiştir. 

Gümrük memurlan 've mu
hafaza subayları için evler 

. Gtimrilk ve inhisarlar bakanlığı, te· 
hır ve kasabalara uzak, kira evleri bu
lunmıyan yerlerde gilmriik memur ve 
muhafaza subaylarının aileleriyle he· 
raber oturmalarını temin edecek evler 
yaptırınağa karar vermiştir. Bakanlık, 
bu kararın ilk tatbikatı olmak üzere 
lslfilıiyede altısı bekarlara ve onu ev
lilere ttıahaus olmak Uzere 16 daire in
şa ettirecektir. Bu husustaki hazırlık
lara başlarurut bulunulmaktadır. 

rmda bum.akla en büytık ve en mutlu 
günlerini yaııyorlar. 

El&si:ıse luırelU!ı 
Diyarbakır, 16 (Huauai ıurette gi

den arkadafımızdan) - Atatürk refa· 
kat ve maiyetindeki zevatla birlikte 
bu aktam 18.45 de El!zize mütevecci
hen hareket etmitlerdir. 

Hareketlerinden evvel vilinin v!li 
konağında tereflerine veırdiği çayda 
bulunmutlardır. 

Başbakanın reisliğinde 
bir topl.antı 

Diyarbakır, 16 (Huıuıt ıurette gi· 
den arkadaıımızdan) - Bugün Diyar
bakırda baıbakanın reisliğinde yapı
lan bir toplantıda iç ve baymdırlık 
bakanları ile birinci, dördiincü umumi 
müfettişler, üçüncü ordu müfettişi, 
kolordu komutanı, emniyet umum mü
dilrliı jandarma kurmay baıkanı, bölge 
vallleri bulunmuılardır. İçtimada böl
genin umumt itleri görüşUlmilştiir. 

Anadolu hakkında 
büyük bir tetkik 

(Ba~ı 1. lnci sayfada) 

Arpa, çavdar, bizans yulafı, fik, 
gra, nohud, afyon haJlıa9, ka.bak, la
hana, pamuk (yerli) bu bakımdan ön 
pllnda gelirler. 

Kııa ve ıoğuğa miltehammil kabi
liyeti Anadolu yoncası, Bizans yula
fı, anlzet, kı91ık keten ve eaparset'le· 
ri de bilha86a yüksek derecededir. 

Anadolu kültür nebatlarından pek 
ç.oğu bu ifaret edilen değerli vasıf· 
ları bakımından daha §imdiden Sov
yetler Birliği ziraatlnde yer almış
lardır. 

Sebzeler arasında Anadolu havuç· 
lan, bflhaasa ihtiva ettikleri yükaek 
Jlmonet derecesi itibariyle al!k.a u· 
yandırmaktadırlar. Kaıyaeri viliyeti· 
nin gayet iri lahnaları yarovizaayon 
usulilnün tatbikatından aonra Sov
yetler Birliği ziraatinde iyi yer 
alabilir. 

Anadoluda çekirdekli (nevati) 
meyvalar ıılab ve aaire bakımından 
müstesna bir ehemiyet arzederler. 

Uzum killtilril keza ayrıca ehe
miyet arzetmektedir . ., 

• Muharrir burada Anadolu kültür 
nebatları hakkında uzun bir bahis 
geçtikten ve bilhassa tUrk buğdayı
nın hususiyetlerini anlattıktan son
ra, Anadoluya "umumi coğrafi bir 
bakış" faslında föylc diyor : 

Memleketimizde aporcuya, ot~ 
ıyıl evel~ deli nazarile bakılır ve ken· 
diıinden ıiddet1e çekinilirdi; kadın• 
larm peçeli ve gençlerin lalab gez• 
dikleri lıtanbul sokaklarında kıııa 
pantalon ve kolsuz gömlekle kopnak 
için hayli ıivri akıllı olınak gerekti. 
Ve o çağlarda İstanbul imparatorlu
ğun payitahtı idi. 

Bizde apor, cumhuriyetle beraber, 
Anadoluya dahi ıirayet etmiıtir. 
Dün bir kaza futbol takımı Ankara• 
da Türkiye futbol i'rup birinciliğinJ 
kazandı. 

Yanbı bir kanaat vardır: Sporun. 
yedi yüz bin nüfuslu lıtanbulda çok 
inkitaf etmiı oldutu sanılır. lstan• 
bul aporculan, aayı baknnmdan el• 
bette çoktur. Fakat dün Ankara 
stadyomunda kartılatan Bafra ve 
Kocaeli gençleri, hususi itina ve ilti· 
fatlara mazhar olmamrı sporcuların 
da bize en temiz spor zevkini vere• 
cek yüksek bir beden kültürüne aa• 
bib olduklarmı göatermittir. Milli 
klime dışında kalan futbol takımlan• 
na mahıuı grup birincilikleri ibdaı 
ederek bu gruplarda ıampiyon olan• 
ları Ankarada karıılaıtınnak fikri 
türk apar kurumunun en verimli te
ıebbüılerinden birini tahakkuk et .. 
tirmiıtir. Seyhan, Bafra, Balıkesir, 
Kocaeli futbolcularınm Ankarada 
yapmıt oldukları grup birincilikle • 
rinin Yarı •on ve aon maçlan, ve dün• 
kü Bafra - Kocaeli maçı, kendileri• 
ni ıeyretmiı olanlar üzerinde en mü. 
ıaid tesirleri icra etmittir. 

Dünkü Bafra - Kocaeli maçının 
vermİ§ olduğu ıpor heyec.anmı yıl .. 
lardanberi hi11etmemit olduklarında 
eski sporcular ittifak ediyorlardı. 
Kocaeli takımında herhanai bir AV• 
rupa takmunda yer alabilecek bir• 
kaç futbolcu vardı. Bunlar yüksek 
teknik bilgilerile takmılarmın galibi
yet ümidini eon dakikalara kadar 
idameye muvaffak oldularJ fakat 
bafralılarm hakiki sporcularda gö
rülen tükenmez cehdi, nihai muvaf• 
fakiyete eritmek azmi ve bu azim ve 
cehdi el birliği ile bir noktaya teksif 
etmek kabiliyeti kal'§ıaJDda §erefli 
bir mağlubiyetten kendilerini kurta• 
ramadılar: Yukarıda dediiimiz gibi 
Türkiye grup birinciliiini bu sene 
ilk defa olarak bir kazanın dinç ve 
çevik sporcuları kazandı. Kendileri • 
ni tebrik ederiz . 

Dün ıunu anladık ki amatör aport• 
menlerin futbolu en güzel futboldur. 

Bafra ve Kocaeli gençlerini Ankara 
ıporculan daima sevgi ile anacak· 

)ardır. Şu da kayda layık bir cihettir 
ki futbolda tekniği bazan azimki.rlık 
geride bırakabilirmiı: Zaten sporcu• 
Iardan beklediğimiz teknikten ziya• 
de ııağlam vücud, iyi ahlak ve zeka 
değil midir? - N. B. 

"Nihayet Anadoludayız, çok şa
yanı dikkat olan şu coğrafi hadiseyi 
(fenomen) mü,ahede etmekteyiz: bu 
hidise, tohum malzemesinin tecanU· 
sil, zer edilen nebatların, çok şekilli 
olmalarına, mürekkeb cins ve popülas· 
yonlarr ihtiva etmelerine rağmen ar
zettikleri tecanilsildür. 

Anadolunun kadim kültür nebatla
rının eberislnde insan elinin eseri, 
insanın maksada müteveccih ıelB.h 
faaliyetinin damgası ~ze çarpmakta
dır. 

lıırı yüksek aanat vıe mimari eserleri 
kartısında duyduğumuz hayranlık 
duyguları duymaktayız. 

Bu kadim mlih faaliyetinin izleri 
ve damgaları, bilhassa sert buğday
larda, kılçıksız yumuşak buğdaylar· 
da, bezelye, nohud, mercimek, susam. 
kavun, kabacık, patlıcan ve havuçta 
en fazla tebarüz etmektedir.,. 

Bu yüksek kültür vakası kar§ııın· 
da biz, birçok kadim milletlerin ya
rattıklan ve bize yadigar bıraktık-

Dikkatle etrafına bakıyor: 
- Yalnız mıyız? 

Hayat, sen ne güzelsin! 

TAARRUZ 
-18- · Nakleden: N. B. 

' Yaranı yavaş yavaş iyileşiyor; kur
~n ne bir kemiği kırmak ve ne ~ bir 
t ınarı kıoparmak nezaketsizliğini gös-

lerde yapmış ve şehirlerin kirli hava
sını teneffüs etmemiş bir çiçek gibi 
tertemiz kalmış .... Onda hayatın biçi
mini almamış bir ruh var: zamanın 
ve şiddetli ışığın tahrib edememiş ol
duğu bir aynaya benziyor. 

yandığı halde o kaynağın suyunu 
i91lleden evel uzun tereddüd devrele· 
ri geçirir. 

Ben işte o serseriyim: kaynağrmı 
buldwn, fakat ateşimi ancak onun ta· 
zeliği ve serinliği ile gidermeği kafi 
bularak saflığını bozabilecek olan e
limi uzatmağa cesaret edemiyorum. 

Onda henüz çocuklara has samimi
yet ve tecessüs var: hayatım hakkında 
sualler soruyor ve kendisine yalan 
söylemeğe beni mecbur ettiğinden do
layı üzülüyorum. Güzin aldatmamak, 
istediğim ilk kadındır. 

du~um münasebetsizliğin bu kadar iyi 
netıc~lenmi, olmaama adeta beni mü
teesaıf ediyor. 

İşte uzun zamanlardan beri ilk defa
~ır .. ki aakin, gtirUltUıüz, durgun bir 
o~ur slirüyorum. Böyle günler geçir
mıt olup olmadığımı hatırlamak için 
çocukluğumu dllşilnmem icab ediyor. 
~albuki o günler bile leyli bir liseye 
gırmek üzere olduğum fikriyle acı 
geçmifti. Başka bir insan olmakta bu
lunduğumu his ediyorum. 

Tophane sırtlarındaki konak, vur
makla ihtiyaçlarımı tatmin edeceğim 
~ervan~n peşinde çöllere dilftDCdcn 
once yıyip içerek kuvvetimi topladı· 
ğmı bir vaha hiaai veriyor bana. ... 

- Evet, İsmail Zeki ifine gitti, kı· 
zı da içeride ..•. 

Üzerine uzanmıt olduğum şezlon· 
gun kenarına ilişip esrarengiz: 

- Bir haftaya kadar kalkarsın.. İ~
t~ artrk .zamanıdır ... Oyunun ilk par· 
tisini kazandım, ikinci partiyi kazana
cak olan ıenain ... Ve kabil olduğu ka
dar ayni muvaffakiyetle ... 

Ka§laruru çattım; bu vaziyetin neai 
vardı? Halbuki i'te hayat beni eski ha
le davet ediyor. Evet, hayat alaymm 
melQnları arasında gene yerimi almam 
lhıın .... 

Cici'nin bu eve gelebileceği mUta· 
taleası, beni, sebebini tayin edemedi
ğim bir isyana sevk ediyor. Bir an.d~ 
onu ve Zizi'yi karşı karşıya görür gıbı 
oluyor, ve, mukaddes bir feye hürmet
sizlik ediyormuşum gibi aaabiletiyo
rwn: 

- Katiyen olmaz, anladınmı, kati
yen böyle şey olamaz. O buraya adımı
nı bile atamaz. Ve şayet israr edecek 
olursa, sana izin veriyorum, def et, 
geldiği yere gitsin .... 

Cttneden onıuzun etini sadece delip 
geç.nı · . k" . ış. Şunu da itiraf etmeliyim ı, 
\'azı\1et " . . k 

~ 1mın düzelmesinde evın ızı· 
nın ·· i gostermekte olduğu sonsuz it na· 
nın t ..... · . 

-.oırı yok değil. 

r:~zin Zeki on sekiz yaşında, ufa· 
lta ' ınce endamlı, hatta zayıfça .... Ar· 
t daşları Güzin ismini • son zamanla· 
ltı her · · · ·ını i n · ısmı ve hele genç krz ısı er -

d 
1 

20Cuk lisaniyle değiştirmek itiya
z~n~ uyarak • Zizi haline getirmiştir. 
/

21 bana hep- Cici'yi hatırlatıyor. 'GÜ· 
ındc cıa· . . lı b una dıkkatıme çarpan şey tat-

nı akı~Iı mavi gözleridir; yeni doğ· 
v u~ çocuk gözleri gibi saf, istifham 
t~ ayranlık manalariyle dolu gözle· .... 
Çc ~er kısa boylu genç kız gibi canlı, 
~ uV~k~ harek etli olan Zizi' de tek oldu
!ıa ıçı? fazla yiız verilmiş çocukların 
Yetazı hoyratlığı yok. Önce mürebbi
ta ~le ve ekseriya 1stanbuldan uzak· 
d ' anastırda, büyük anasının yanın· 

a Yaşamış olan Güzin tahsilini sör· 

Ömrümde bilmemiş olduğum kar
deş sevgisini bana tattıran küçük bir 
kız kardeş gibi Güzinin refakatinden 
zevk alıyorum. Kadın olan genç kır
larla ve aile kadını olmıyan kadınlar
la düşüp kalkmağa alıtmış olduğum 
için Zizi'ye fevkalbe~er bir hadise, en 
chemiyetsiz ihtiyatsızlığın tuzla buz 
edeceği nadi~ bir biblo gibi bakıyo· 
rum; öyle bir biblo ki billurunda en 
küçük bir çizik yok; fakat bana, en ha
f~f .aarb~ ile toz haline gelecekmit his· 
sını verıyor. 

Bezgin ıeyyah geçtiği yolların to
zundan toprağından usandığı ırrada 
berrak bir kaynak bulacak olursa bu 
kaynak onun na.zarında değeri ölçill
mez bir servet olur. Kirli elleriyle o
nu b~landıı:madan eve!, yorgunluğu
nun ızlerinı tafıyan yüzünü onda bir 
aynada gibi seyreder; auauzluktan 

Bunun içindir ki, ona kendimi sade, 
pek terbiyeli, dünyayı şöyle böyle an· 
larruş bir delikanlı gibi tanıttım. Bana 
inanıyor mu ? Bundan emin olmak 
isterdim; halbuki bazı zamanlar 'Gii
zinin parlak bakışları koyulaşıyor, bu
run kapakları titreşiyor; insiyakının 
sevkiyle şüpheleniyor; zira o esrarlı 
kadın hisliliği onda milbhem şüpheler 
uyandırıyor. Bununla beraber gene 
bir kahramanlık heykeli gibi üzerinde 
bulunduğum kaideden aşağı inmiyo· 
rum: babaaımn hayatını ben kurtar
dnn. O mahud pusuyu ona yüz kere 
anlatmağa mecbur oldum. ve her sefe
rinde de, - melun ınuhayyelem her hi
kayeyi ıüılemek itiyadında olduğun
dan - kullandığım kelimeleri bile de
ğiştirmeden ayni masalı tekrara mu
vaffak oldum. 

Güzinlo bu meseleyi görii~ürken 
duyduğum utancı o tevazuuma atfedi
yor. Ve bundan dolayı da, yapm19 ol-

"'** Kışlık bahçede uzanmıf, içeriki sa-
londa Zizi'nin piyanoda çaldığı İtal
yan barkarolünü bir ninni gibi dinli
ycr~k uyuklarken, içeri giriveren Hli
s.ey~ -ı::uğrulun ağır adımları bana. bir 
devın üzerime hücum ederek haf u· 
cumdaki periyi de kaçırmıı olduğu 
duygusunu veı.Ji. 

Hüseyin Tuğrul her .zamanki gibi 
neşeli idi. "vaka" dan beri onu neşesiz 
görmedim. Zaten konağa o da benim 
gibi Ya:11annııştı. Her yemekte onun 
da tabagı ve peşkiri sofraya konuyor· 
~u. Fakat Hüseyin, kibar bir adam ha
lıyle bu ikramdan ancak zaman zaman 
istifade ediyordu. 

- Ey, yaran ne halde bakalım? 
- Cerahatlenmiyor, yavaı yava9 ka-

panıyor .... 

- Ne yapmamı iıtiyorsun? 
Bu sualdeki bezginlik muhatabımı 

şaşırtmıyor: 

- Nasıl? ne yapacağını bilmiyor 
musun? beyefendi burada rahatı bul
mut ya ... Dünya umurunda değil ... Oğ
lum, günler geçiyor, bayat dunnuyor. 
Yarın lif dinlemiyor .... Cici de öyle ... 
Sahih, Cici ıö.zü açılmışken haber ve
reyim: kız, gelip ıeni görmesine mani 
olduğun için fena .halde hiddetli ... 
Ben de onu; milaaadenle, haksız bul· 
mıyorum. Cici tetl'biyeli kızdır ... Bir 
teyzezade gibi gelip seni görmesine 
acı çıkarmayabilirdin .... 

Ve, ne olıa, terb.iyeıi kıt olduğu i· 
çin, yilzsU.z, ilave ediyor: 

- İs.mail Zeki bunu da pek alA yu
tardı... Henüz işin başlangıcındayız: 
kim bilir ona daha neler yutturmıya
cağızl .... 

Hüseyin Tuğrul bende görmeğe a
lışmamış olduğu bu şiddete şaşıyor, 

fakat sebebini aramıyor: 
- Peki, onu bırakalım da kendi i§i

mize bakalım. Bu hususta bh" fikrin 
var mı? 

Bana pek münasib görünen bir fik
rim var ama bu fikrin Hüseyin Tuğru
la uygwı görüneceğinden şüpheliyim. 
İsmail Zeki, son görüşmelerimizde 

zevkim ve istidadım hakkında beni a
deta sorguya çekti. İyileşir iyileşmez 
beni kendi fşlerinden birinin başına 
getirmek arzusunda bulunduğunu zan 
ediyorum. Böyle bir teklifte bulunur
sa kabulde fazla tereddüd gösterme
mek niyetindeyim. İstikrar fena mı? 
dümensiz ve yelkenlerini kaybetmit 
bir gemi gibi daima fırtınalı denizler
de çalkalanıp duracağıma bir liman 
köşesinde küflenmek daha çok i~ime 
geliyor. Tasavvurumu kabil olduğu 
kadar gizliyerek en iyi vaziyeti temi· 
ne çalıtıyorum. 

(Sonu var) 
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Atatürk'ün Malatya' da tetkikleri 

Hattın temel atma töreninde 

Başvekil B. Celal Bayar 
B. Ali Çetinkaya ve B. Ôzmen 
mühim nutuklar söylediler 

(Başı 1. inci say/ ada) 

türk trenini İran ve Irak komşuları -
mız hududuna kadar götürecek demir
yolunun temel atma töreni Diy~b~
kır için ve hepimiz için çok şerafh bır 
günün tarihiyle anılacaktır. 

Sayın büyüklerimiz, 
Anadolunun doğu güneyinin mede

niyet, saadet ve refah ttlısnnın~ ,bu tö
renle açıyorsunuz. 

Sayın dinleyicilerim, 
Ulu Önderimiz, Cumhur Rllsimiz, 

B. M. Meclisinin bu defaki açılışında, 
demiryollan bir ülkeyi medeniyet ve 
refah nurlarıyla aydınlatan kutsal bir 
meseledir, diye buyurdular. 

Bölgede yaşayanlar bu vecizeyi 
mücerred ilim ve bilgi sahasına bir 
esas olarak kabul etmekle kalmazlar 
onu tatbik sahasında görmüş, denemiş 
kimselerdir. 

tki sene önce, bölgemizin batı sını
rına pekaz geçerek Diyarbakıra gelen 
tren doğu vilayetlerimize umran, re -
falı getirmiştir. Ve bugün meseleyi da
ha ileriye götürmek için hamle yap
maktadır. 

Sayın büyüklerim, arkadaşlar, 
Maddi ve manevi hiç bir varlık 

yoktur ki, yoldan yürümek ihtiyacın -
da olmasın. 

Bir bölgeye ekonomik hareket, fen
ni ziraat, bayındırlık, kültür, adalet, 
hatta emniyet ve asayiş, kısa söz me
deniyet ve refah yolla girer. 

Her yol her nakil vasıtası kendi is
tidat, sürat ve kabiliyeti nisbetinde 
bunları götürebilir. 

Yol insan vücuduna nisbetle, mem
leketin kan damarı olduğu ötedenberi 
.c>ylenen sözlerdendir, tam hakikattır. 

Sayın dinleyicilerim, 
Dört köşesi gezildiği zaman mu -

.ıakkak muhayyel cennetten güzel ol
duğu görülen mukddes yurdumuzun 

Anadolumuzun haritasına bundan on 
dört sene önce baktığımız zaman her 
hangi bi rAvrupa ülkesiyle mukayese
sini göz önüne getirir yüreklerimiz 
sızlardı. 

O zaman Anadolunun göbeğine doğ
ru uzanan bir hatla Ege bölgesindeki 
birkaç kilometrelik iki üç çizgi devle
tin hazinesini, milletin kanını emmek 
içn yaratılmış brer sondaj borusu his
sini verirdi. Ve bu hatları yapanların 
gayesi de esasen bundan başka bir şey 
değildi. 

Bu güzel ana vatam parçalayıp hiç 
bir devirde esaret altına girmemiş olan 
milletini yurdsuz bırakmak fırsatını 
bulduklarını zanneden hariçteki düş
manların ve dahildeki hainlerin aku -
rane hücumlarına karşı milli şefi. 
ulu önderi etrafında teshir edilmez bir 
kale gibi toplanan türk milleti o büyük 
varlığın, şahsın gösterdiği yolda yürü
mek suretile istiklaline kavuşmuş ve 
yine Atatürk'ün yarattığı her güna 
devrimleri olan derin itimadı, bağlılı
ğı yüzünden derhal benimsemiş ve 
memleketin günden güne her sahada 
yükselişi meydana gelmiştir .. 

Daima ileri adım 
Baymdırlrk sahasında da layık oldu

ğu dereceyi bulmak için daima ileri 
adımlar atılmaktadır. 

Büyük şefimizin direktifleri dahi -
!inde çalışan kıymetli teşrii, icra ve 
fen adamlarımızın gösterdiği emek sa
yesinde bundan on dört sene önce 
mülke, millete metresi başına tahayyül 
edilmez zararlar vermekte olan gerek 
işletmesi ,gerek maliyeti ecnebiler e~ 
linde bulunan demir yollarının satın 

alınmasiyle beraber yeniden yapılan 

hatlar devlete bugün yedi bin kilomet
reyi mütecaviz şimendifer yolu kazan
dırmıştır. 

Anadoluda örülen ağ göğüslerimizi 
kabartmaya başlamıştır. İktisaden en 

..... - .., 

yüksek ve maliyece en kuvvetli adde· 
dilen devletlerin büdce açıkları kar -
şısında mütevazin büdcesile on dört 
sene zarfında 500 milyon liradan fazla 
demiryolları için para sarf eden cum • 
huriyetimiz mali, iktisadi durumunu 
bu sarfiyat ile takviye, tarsin etmiş ve 
yeni kudret bulmuştur. 

Bundan sonra memleketimize karşı 
herhangi bir gayri şuuri düşman ihti
rasının önüne geçecek başlıca vasxta
lardan birinin de demiryolları olduğu· 
nu hatırdan çıkarmamalıdır. 

Onun içindir ki, devlet ve millet bu 
yolda gayret gösteren, devlet ricalini 
unutmıyacağı gibi namını ilelebed 
hürmetle anacağına da şüphe yoktur. 

Bölgem ve şahsım namına bölgeyi 
sadete kavuşturan bu tören ve hasıl o
lacak neticelerinden dolayı Ulu Öndere 
Büyük Millet Meclisine, hükümetimi
ze derin şükranlarımı sunmayı bir ve
cibe bilirim.,, 

B. Ali Çetin Kaya'nın nutku 
Nafıa vekili B. Ali Çetinkaya 

Diyaııbakır • Cizre hattının bugün 
yaprlan temel atma töreninde aşağı
daki nutku söylemiştir: 

"- Muhterem Başvekil, sayn ar
kadaşlarnn ve yurddaşlarım; 

İki sene evel 22 teşrinievel 1935 
de burada bu güzel yurdda demiryo
lunun açılşını tesid ederken her şey· 
den evel, Atatürk'ün pek yakından 
tanıdığı ve çok sevdiği Diyaııbakır
lılara kıymetli selam ve sevgilerini 
getirdiğimi tebşir ederim, demiş ve 
buna Atatürk'ten aldığım ilham ile 
hat şüphesiz DiyaI'bakxr'da kalnuya
cak şarkta dost ve kardeş memleket
lerinin demiryollarma kavuşacak ve 
birleşecektir, sözlerini ilave etmiş
tik. Ne bahtiyarlık ki, her söz ve ha
reketiyle her milli iş ve davamızda 
bize ilham veren Atatürk 21 eylfil 
1925 tarihinde Samsunda demiryolu
nun ilk temel atma merasimini biz
zat yaptıktan 12 sene sonra Diyarba
kır'ı Irak'a ve lran'a birleştirecek o
lan hatların başlanmasx hatırasını te· 
sid için yapılacak temel atma günün
de lütfen Diyarbakrr'ı şereflendir
mekle demiryollarına olduğu kadar 
Diyarbakırlılara da olan muhabbet 
ve aHikalarını bir daha ve bizzat te
yid etmiş bulunuyorlar. 

Büyük menzillere varan hatlar 
Arkadaşlar, 

Atatürk, evelce ıbir vesile .ile "de-

miryolları memleketin tüfekten ve 
toptan daha mühim bir emniyet sila
hıdır" buyurmuşlardı. Bu defa 11 
teşrinisani 1937 de Büyük Millet 
Meclisine karşı da "Cumhuriyetin ilk 
senelerdenberi dikkatle, ısrarla üze
rinde durduğumuz demiryollar inşa-

at siyaseti hedeflerine ulaşnıak için 
durmadan başarı ile tatbik edilmekte
dir. Şark ve -cenubta Sıvas, Diyarba

kır gibi büyük menzillere varan hat
lar geçen yxl içinde Sıvas - Malatya 
iltisakı ile biribirine bağlanmıştır. 
Zonguldak'a varmış olan hat dahi bu 
zengin kömür havzasını iç vatana 
bağlamış bulunuyor. Sıvas'tan sonra 
şarka doğru uzanıp gitmekte olan 
hattın da ilk menzili Divriğe varmış
tır. Bu kol önümüzdeki yıl Erzin
can'a ulaşmış bulunacaktır. Diıyaııba
kır'dan şarka uzanacak hattın da in-
şasına başlanmıştır." beyanat ve teb
şiratında bulunmuşlardır. İşte baş
lanmış bulunan bu inşaatın törenini 
bugün yapmış bulunuyoruz. Hükü
met programında pek tabii olarak 
yer alan ve millete karşı teahhüd e
dilen bu siyasetin meşkur bir netice
si olarak hatlarımızın yakın seneler
de onbin kilometreye varacağını ar
tık emniyetle ifade edebilirim. 

Diyarbakır yolu 
Arkadaşlar, 

Atatiirık'ün "Demiryolları bir Ul
keyi medeniyet ve refah nurları ile 
aydınlatan kutsal bir meseledir.,, sö
zü bilhassa Diyarbakır gibi tabiatin 
çok feyzine mazhar olan havali için 
ne kadar yerindedir. Demiryollanna 
kavuşması neticesi olarak DiyaI1ba
kır'm hei sahadaki imarcılık zihni
yetini bu vesile ile derin bir şükranla 
anmayı vazife bilirim. Cumhuriıyet 

nafıası bu müsaadeyi alır almaz der
hal hattın etüdlerine başlamış ve ilk 
kısım olmak üzere "65" kilometrelik 
bir sahanın haritalarını ve etüdlerini 
ikmal ettirmiş ve bundan itibaren bir 
taraftan Cizre üzerinden Irak hudu
duna bir taraftan da Van gölü sahi
linde Tatvana ve İran hududlarına 
kadar olan sahanın harita ve tüdleri
ni yaptırmakta bulunmuştur. Kısaca 
izah ettiğim • 65 - kilometrelik ilk 
birinci kısım inşaatı münakasaya ko
narak ihale edilmiş ve inşaatına da 
başlanmış bulunuluyor. Umumi ve 

daha şümullü manada Irak ve İran 
hududlarına olan demiryollarınm 
şarktaki terakki ve umranı hendesi 
bir nisbetle her gün arttığında ve o
nun türk camiasında olan kudret ve 
kuvvetini her an daha feyizli ve ve
rimli bir şekilde hissetiğimize şüphe 
yoktur. Bu çelik damarın dost ve kar
deş Irak ve İran bududlarma uzatıl
ması kararına gelince: Cumhuriyet 
hükümeti iki senedenberi bu maksa
dın husulüne doğru l§zım gelen te
şebbüslerde bulunmuş ve 50 milyon 
liralık bir tahsisatın verilmesine da
ir olan hususi bir kanunla Büyi.iık 
Millet meclisinden müsaade istihsal 
etmiştir. Yüksek meclisin yurdu kap
lamakta olan demiryolu şebekesinin 
son parçalarının da bir an evel başa
rılması hususunda gösterdiği yüksek 
alaka ve başlanmaısı demek olan bu 
hattın da Atatürk devrinde vücuda 
ıgelmiş olan diğer hatlarxmız gibi 
yurd için birçok menfaatler ve fay
dalar tekeffül edeceği şüphesizdir. 
Irak hududumuza kadar uzanan ara~ 
zi petrol tabakalarının tesadüf olun
duğu yurd sahalarıdır. Buralarda ya
pılmakta olan sondajların petrol da
marlarını bulması ihtimalinin tahak
kuku tabiatin memleketimize ayrıca 
bir bahşaıyişi olacaktır. Hattın Siird 
önlerinden geçerek Tatvan'da Van 
gölü kıyısına erişmiş olması dahi 
Atatürk'ün Büyük Millet Meclisin
deki nutuklarında yurdun ve halkın 
fikren yükselmesi için alınacak teda-
bir arasında "Doğu bölgesi için Van 
gölü sahillerinde en güzel bir kültür 
şehri yaratmak yolunda şimdiden fi. 
liyata geçilmelidir.,. şeklindeki yük
sek işaret ve iradelerinin tahakkuku
nu daha çaıbuk temin edecektir. Bu 
it~barla bu yeni hatların başlamış ol-
masını bu hayırlı işin de başlangıcı 
saymak pek isabetli olur. Mmümkün 
olan süratle bu havaliye uzanacak o-
lan bir demiryolu asrrlardanberi sü
kfin içinde kalmı' olan güzel ve se
vimli yurd parçalarına nur saçacak 
bir mesele olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken memleket için 
çok mühim olan şu törenin en büyüğü
müz olan Atatürk'ün Diyarbakıra şe
ref verdiği bir günde ve başvekilimi
zin huzuru ile yaprlmasmı yurdun ve 
teşebbüsün taliine olarak her şeyde ol
doğu gibi en mutlu ve en kutlu 
bir. bahtiyarbık sayaı: ve hepinizin hu-

runda eğilerek minnet, şükran dU 
gularunı sunar ve ınilletimiz için Jll 
sahada yeni yeni başarılarla yü.k&t 
refah ve saadet dilerim,, 

80-§bakanın nutku 
Diyarbakır - Cizre hattmın açıl 

töreninde Başvekil Celal Bayar aşağ 
daki nutku söylemişlerdir: 

"- Küreği elime aldıktan sonra ~ 
sevinçli gündeki tehassüslerimi ifa 
arzusundan kendimi kurtaraınad 
Sevincim büyüktür. Bugün resmen t 
renini yaptığımız bu inşaatın nafıa Jı 
yatımızda çok esaslı ve mühim bir tıle 
kii vardır. Bizi iki komşu ve dost Jlll 

leketin hududuna ulaştıracaktır. . 
şüphesiz bu yollar geçtiği bölgede 1 

tisadi hayatta olduğu kadar içtimai lı, 
yat üzerinde de ilerleme vücuda getı 
recektir. Bütün bunlarla beraber 
vincimizi artıran diğer şerefli bir ~. 
sele vardır. O da: Şefimizin, Atat 
k'ün şu dakikada huzurlarile şeref~e 
miş olmalarıdır. İtimad cdersiniı 
Türkiye cumhuriyeti hükümeti ver 
ği bütün sözleri daima tutmuştur. 

1 
Bu inşaatın da değerli ve kıyıfl' 

arkadaşım Ali Çetin Kayanın eliyle 
kendisinin kudretli idaresi altında 
zamanmda muayyen programı ~ 
linde başarılacağına hiç şüphe e&lt 
mez. Bugün hükümetin prograıııJ 
vadettiği işlere başlanmıştır. Ve at 
ettiğim esas dahilinde bitirilece~ 
Bu vesile ile bu işlerde çalışan, bl 
metleriyle, emekleriyle faydalı olafl

0 bedeni mesaileriyle bize hizmet e 
fen arkadaşlarımı unutmak istetll~ 
Kendilerinin liyakatlarına bilgile~ 
güveniyoruz. Muvaffak olacaklar 
kendilerine teşekkürlerimi huzurutl 
da ifade etmek isterim." 

Tren Ankaraya dönüyor 
Nafıa Vekilinin davetlilerini h 

huusi tren bu gece saat 3 de ııare 
edecek ve Erganide iki saat kal~' 
bakır ve krom madenlerinde tetle1 

yaptıktan sonra Çetinkaya ijzeri~ 
Ankaraya dönecektir. - Saffet Gı> 

Yazılarımızın çokluğundan J 
l.ayı dünkü sayımızda çı · 
"Amontill<.ido,, adlı hikaye" 
son kısmını bugün koya 
okuyucularımızdan ö~ür 

leriz. 
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Nasıl Yetişiyorlar? 
Nalbant 
gazete 
kôşiflik 

çıraklığından profesörlüğe 
müvezziliğinden en büyük 
mertebesine eren adamlar 

~., .. .. . . ....... , ............ .. .,.. . ,, .... ..... , tt t 

Otodidakt olma ilminin ilk kademesi bu türlü adamla
rın hayatını bilmekle başlar. Biiyük adam ıercümei 
halleri, birgün mektep protıl'amlarında, fizik, mate-
11Uıtik ve tarih dersi yanında yer alarak ve 0 devrin 
pedagokları bir dersten dönmeğe miisaade ederlerse 
tercemei hal bilgisinden sıfır olanlar behemlıal sınıf ta 
kalacaklardır. 

.. * •o+ • "fi • e ugünün gençlerinden epeyce 
. erken, fakat onlarınkine 

h~sbetle, hemen tarihten önceki de
'Vırlere benzetilebilecek bir zamanda 
\re nı h' ~ 

1 
U ıtte dogdum. Bugünle kıyasa 

ge rnez, sıkıntılı ve somurtkan bir 
~en:1eket havasında, cidden çok geri 
~r. ırfan ikliminde yetiştim. Rabbi 

~sır'le yazıya, Elif üstün enni'le o
h ınaya, Besmeleyle türk cümlesine 
°'~~attırılmış. bir nesildenim. Anla
tu v u~ 7zberlıyen, anlamadığım unut 

Şıtg ıçın dayak yiyen çocukların ya
ıyım. 

13ugü .. he nun gençliğine bakıyorum da 

bl
. ~ onların hesabına sevin..,, hem de 
zı y t. . :s t' . e ıştıren, daha doğrusu yetiş-

~rınıyen ağabey nesle derin bir kalb 
ırgınltv d dü .. .. gı uyuyorum. Fakat biran 

sa Ş;nuyorum : Ya o hocalarda olma
d.!nıı I .. O zaman bu eski biçim a
lem ~ın bile hatıralarına saygı bes
şil t~l~ kendimi alamıyorum. Ye
sınm . .ha meydanına bakan cumba
fendi~~ınde bizim muallim İsmail e
ttıede tn, Yarı belinden aşağısr görün
rnan ~ oturuşu, çocuklara kızdığı za
gibi ~r s~kalının bir hindi kuyruğu 
Yapt ~ nesı etrafında titreye titreye 
tul'Q ı~ı korkunç hareketleri, uslu o
tn ugumuz, dersimizi bildiğimiz za
h ~n yumuşıyan sesin okşayıcr tonu 

b~ a gözlerimde, kulaklarımda ve kal
lOlde. 

Onun talebesi olmak gururunu, en 
ç?~· İsmail efendinin caddeden ge
~ışınde duyardım.. Yeşiltulumba mey-
anının dört k<>şesinde dört kahve 

\'ardı H ı ,,.~~ . . 
1
. • e e a~mları, setrelı, entarı-
ı fer b: s ı, sarıklı rengarenk ve karışık 
dır k~l~balrk bu meydanı doldurur-

u. Bızını muallim İsmail efendinin 
Yolu bu kalabalığın arasına tesadüf 
ettig" i zam:ın .. b" ük b' ha --. onun geçışı uy" ır 

rekete sebeb olurdu. Tanıyan ta· 
n • 
k llntyan, hemen herkes ona ayağa 
alkardı. Demek, bizim çocukluğu

ınuzda mekteb hocasının büyük bir 
Prestiji varmış! 

liocalık ve talebelik ... nesilden ne~ 
tile gere ~ . 1 • :s n manevı mıras arı zam.an ı-
Çinde yorulmadan taşıyan en büyük 
hatıra. Hocalık ve talebelik, analık 
\re babalık gibi her iki tarafın iradesi 
dışında, mukadder veya tesadüfi, fa

kat her halde zaruri bir münasebet. 
:RY!ad, nasıl anasını, babasmı analık 
~e b~~lrktan atamazsa, talebe de 

lendısıne iyi kötü bir şey öğretmiş 
0 anlar .. _ · B I ogretmenlikten azledemıyor. 

u, onlara kızmıya onları acı acı 
tenkid et:m .. ~ d .. ·1 1 K d' . ege manı egı en ı-

ttıızde eksik bir cihet gördüğümüz 
Vakit, b . b' . h . ocayı ne merhametsız ır ıt· 
i~ ıle mesul ederiz. Diln, bu böyle 

1 • sanırım bugün de böyledir 1 
d Bu nıesuliyetde aceba kendimizin 

e esaslı bir hissemiz yok mu ? İn
san, nasıl kendi kendisinin hekimi 
~lınaiıysa biraz da kendi kendisinin 
li<>easr, terbiyecisi olmamalımıdır ? 
. Ususiyle biz de buna ne kadar ih-
tıya . . · ç var 1 Kendi kendinı yetıştır-
~~k·'· kendi kendisini yaratmak .. ~~: 
~un gençliği gibi yarının gençlıgı 

e bu benlik sanatkarlığına mecbur
dur. Autodidacte denen bu tiplere 
ne kadar muhtacız. Bir memlekette 
terakkinin sürati bu tipteki insanla
~ın sayısiyle ölçUlür. Onlar, ev, mek-
cb, hatta cemiyet dı.caında, kendileri-

ne "v . T ogretilenden başka ve ileri ne var· 
~a 0 şeyleri kendiliklerinden araytb 
ul~ıya çalışırlar. 

fızBoyleleri için ne yoksulluk, ne h~
b' a zayıflığı, ne hastalrık, hiç ve hıç 
~r şey kendilerini yaratmaya engel 

~ .. ~az. Nalband çıraklığından profe-

b?~luk ve reisicumhurluğa, fırın ta-
ılıgV • d ' l•V ın en en yüksek muharrır ıge, 

:·~~~te rnüvezziliğinden en büy~k ki-
~ ık nıertebesine ererler. uzvıyetle-
rınde kl ru1-nı sa ı veraset unsurunu, yo 

alc bilmez bir çalrşma ile (deha) ya· 

...... YAZAN: 

Hasan Ali Yücel 
pan, hep bu tip insanlardır. Autodi
dacte olma ilminin ilk kademesi, bu 
türlü adamların hayatını bilmekle 
başlar. Büyük adam tercümeihalleri, 
bir gün, mekteb programlarında, fi. 
zik, matematik ve tarih dersi yanın
da yer alacak ve o devrin pedogogla
rr bir dersten dönmeğe müsaade eder
lerse tercümeihal bilgisinden sıfır 
alanlar behemehal sınıfta kalacak
lardır. 

Gandi, kendi hayatından bahseder
ken büyüklerin tercümeihallerine 
çok meraklı olduğunu söylüyor. Ge
nçliğinde kitablarmı ve hayatlarını 
okuduğu adamlardan en çok beğen
diklerini devir, devir kendisine ör
nek seçermiş. Bir müddet Tolstoi 
ile bir üstad ve bir talebe ~ibi, haya
linde, beraber yaşamış. Tolstoi, onun 
rüyalarına girer, kendisinin hallede
mediği meseleleri çözer, ona manen 
hocalık edermiş. Hakiki hocalar, miif· 
redat programlarım bize nakletmekle 
kalmayıb asıl benliğimizi yuğuran, 
ölümlerinden sonra bile bize müessir 
olabilecek ruh ve zeki kudretini öz
lerinde ve izlerinde yaşa.tabilenler-

dir. 
(Nasıl yetişiyorlar ?) başlığı altın

da bu mevzuda bize örnek olabilecek 
büyük insanları yazacağım. Filoeof, 
alim, endüstriyel, kaşif, romancı, ~
ir, muharrir ... Her meslekten adama 
rastlryacaksmız. Bunlar o suretle se
çilmiştir ki üstadlarının hayırlı te
sirlerine nail olmu\llar bulunduğu gi
bi bundan tamamiyle mahrum olarak 
kendi kendini yetiştirmiş olanlar da 
vardır. Bilhassa bugün yaşıyanlar ve
ya pek yakınlarda ölenlerin hayatları 
tercih edilmiştir. 

Hükümlerde tam birtaraf kalmak 
maksadiyle bizden başka milletler
den olanları aldım. Bunda, henüz 
yazı nevilerimiz içerisinde bu türlü 
etüdlerin bulunmamasının da ikinci 
bir sebeb olduğunu itiraf etmeliyim. 
Bizim de, her meslekten, hayatı ve 
yetişme tarzı yazılacak büyük adam
larımız elbette vardır. Fakat benim 
güttüğüm amaca varacak şekilde on
ları yazmak için senelerce tetkike 
ihtiyaç olacaktır. Bunu bugünkü e
debiyat adamlarımız için yapmak yo
lundayım. (Edebi portreler) adıyle 
onları da ileride neşredeceğim. 

(Nasıl yetişiyorlar ?) başlığına gi
recek adaınlar~n bir kaçının hayatı
nı evvelce Ülkü ve Yeni Türk mec
mualarında bastırmıştım. Muharrir 
A. Maurai, İlmi felsefe otoritelerin
den Mayerson, so~yolog Levy Bruhl, 
filosof Brunschwıc bu aradadır. Bu 
sütunlarda ise il~ olarak radyom ki 
şifi Madame Curıe : Küri ve muhar
rir Maksim Gor kiyi yazacağım. 

Geçen haftaki 
bilmecenin halli 

Geçen haftaki "Gençler sayfası" n
da bir itfaiye merdiveni bilmeeesi 
vardı. Bunu halletmiş miydiniz? 

Doğru hal şekli budur: Eğer or
ta basamağa sıfır dersek itfaiye, ilk 
çıkışta sıfırın üstünde 3 numaralı 
basamağa çıkmış, sonra sıfırın altın
da 2 numaralı basamağa inmiştir. Da
ha sonra yedi basamak çıktığına gö
re bu sefer de sıfırın ililtünde 5 nu
maraya ayak basmıştır. Nihayet altı 
basamak daha çıkarak merdivenin te
pesini bulmuştur. Şu halde merdive
nin tepesi ortasının üstünde 11 nu
maralı basamaktır. Bu 11 adedine or
tasından aşağıda bulunan 11 basa
makla dört basamağı ilbe ediniz: 
bütün merdivende 23 basamak bulun
duğunu anlamıt olu11SUnuz. 

.J••········································································ : ~ . -
~ Anketimiz devam ediyor i 
~••••••••••••••••••••• r· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gençler, sorduğumuz 
suallere cevab veriniz 
Matbaamıza gelen cevablardan 

bir tanesini bugün neşrediyoruz 
Geçen halta Perşembe. günü çıkan "Ulus gençleri aaylaıı,, nda 

genç okuyucularımıza hıtab eden bir anket açmış ve b~ 11Ual 
ıormuttuk. 

Cevablarını verebilmek içi~ üzerinde düşünmek ve tetkikler 
yapmak gereken bu beş mallık ankete devam ediyoruz. Sualller 
fUnlardır l 

1 - Türk tarihinde en ziyadezevki 
nizi ok§ıyan hidiae hangiıidir; 
anlatınız ? 

2 - Yurdda ve cihanda sulhu ken
disi için ülkü edinen Kemalist 
Türkiye'ye ne türlü hizmetler• 
de bulunmak Üzere hazı:rlanı· 
yorsunuz ? 

3 - Türk inkilabı muharrirleri için
de (§air, gazeteci, romancı, 

münekkid ... ) en çok sevib be
ğendiğiniz kimdir ? Hangi e
serlerinden hoılanırsınız ? 

4 - Medeni dünyanrn son keıifle· 
ri içinde en ehemiyetli gördü· 
ğ\inüz hangisidir ? Neden ? 

5 - ULUS gazetesinin gençlik say
fasını nasıl görmek, içinde ne 
türlü yazılar okumak istersi· 
niz ? 

Bu be§ suale, on be§ güne kadar 
cevab veriniz. Bu cevabların içinde 
en iyi bulduklarunızı bu sütünlarda 
neıredeceğiz. Cevablı:ır "Ulus ga
z~tesi, Ulus gençleri sayfası,, adre
sıne gönderilmelidir. 

Bu suallere gençlerimiz tarafından cevablar 
gelmeğe başlamıştır. Bunlardan bir tanesini 

bugün dercediyoruz. 
.. ı ::- T~rk ta:ihinin hangi kısı:nı ?öğüse döğüşüyorlar. Fakat biz dab,a 

türkum dıyen bır ferdin hoşuna gıt· ışgal altındayız. Düşmanın ztil.mü bir 
mez ? .. Evet tilrk tarihi.. Her türkün kat daha artmıştır. Fakat biz bunda 
kafa~ına h7men hemen her sahifesi korkmuyoruz. Çünkü Samsunda do~ 
Perçınlenını 'b · d · -!. gı ~ ır. gan güneş biraz sonra bize kadar ge-
Vatanın dort bır yanı düşman tara· lecek, bizi de ısıtacak, bizi de bağrı

fından kuşatılmış, alnına kocaman na basacak. Düşman Mehmetciğin 
"H:sta. adam,, damgası vurulmuş ol- önünde tutunamadı; kaçıyor. Fakat 
d.u~u bır zamanda 19 mayıs 1919 ta- ne yazık ki güzel memleketimi de 
rıhın~e ~~sundan doğan güneş, tü- alevler içerisinde bırakarak kaçıyor. 
rk mılletının bölünmez bir bütün ol- O zaman henüz ~cuk denecek kadar 
duğunu ''hasta adam,, lakabmı takan- küçüktüm. Askerlerimiz Alaşehire 
lara göstermek için ilk defa şuamı vardılar. Büyük kumandan, büyük 
Erzuruma, Sivasa, Ankaraya vermiş, dahi Atatürk memleketimde istira
S~karyada, İnönünde, Dumlupınarda hat ediyor; Artık düşman ordusu bo
bır ceh:nnem. ateşiyle düşmanını pe- zulmuştur. Düşman ordusunun deni
~işan hır vazıyette bırakmış vatana ze dökülmesine pek az bir zaman 
ıstlkl81, millete eğemenlik bağışla- kalmıştır. 
mıştı. İşte tarihimin bana zevk veren h!-

Bütün elleııi kolları bağlı olarak iş· disesi budur. Bundan büyük tarih, 
gal altında kalmanın ne demek oldu- bundan büyük zevk olur mu ? .. 
ğunu belki gönniyenler bilmiyebilir. 2 - Dünyaca tanınan, takdir edi
Fa~at benim gibi iki sene düşman i9- len, sevilen, hürmet edilen Atatürk. 
galı altında bulunanların işgalden Senin öz evladın olan bizler halde, 
kurtulup istiklSl ve zafere kavuştuk· isti.kbalde bize vereceğin her türlü 
ları gün duydukları zevkten daha üs- vazıfeyi severek istiyerek yapacağız. 
tün zevk olur mu ? S · enın sözünden hiç bir zaman dışarı 

Evet .. : Başkumandan meydan mu- çıknuyacağrz .. 
harebes1 : Memleketin bir çok yer- :urdum için yapmağa hazır ol
leri i~galden kurtulmuş, Dumlupınar- d.u~.uz vazife onun büyük emirle
da tunç yüzlii Mehmetcikler göğüs rını gücümüz yottiği kadar yerine 

TARI HTEN YAPRAKLAR: 

Binlerce yıl önce 

Dünyanın ilk saldırınazlılC 
paktını Türkler İmzalamıştı 

Bu muahede on sekiz maddeden mürek .. 
kepti ve gümtiş levha üzerine kazılmıştı. 

Bu satırları okuyan gençler, yer
yüzünün en büyük felaketlerinden 
birisi sayılan ve tarihin bize pek ya
kın yıllarında vukua gelen dünya 
harbma yetişmediler. 1914 ile 1918 
yıllan içinde geçen o korkun4i sene
lerin mahrumiyet, ıstırab ve dehşet 
günlerini görmediler. Fakat onu ta· 
kib eden yıllarda onun bıraktığı te
sirlerın içinde bucalayan dünyanın 

son hadiselerini onlar da görmüşler
dir. 

Uzun harb yıllarında bütün dün
ya milletlerinin susadığı içki sulhtu. 
İnsanların biribirlerini ateş ve barut
tan cehennemler içinde eritmeğe uğ
raştıkları o savaş yıllarından sonra 
mütareke imzalandığı gün, hemen 
herkes, artık beşeriyetin, sulh deni
len nimetten bir dakika ayrılmıyaca
ğını sanıyordu. Fakat madem ki orta
da yenilmiş haklar, çiğnenmiş top
raklar vardı; bunun reaksiyonları o
lacaktır; buna şüphe edilemezdi. Bü
yük harbtan sonra ilk ve haklı reak
siyon ttirk milli mücadelesi, istiklal 
savaşı olmuştur. 

Türk kendi haklarını bütün dün
yaya tanıttıktan ve çökmüş bir im
paratorluğun harabesi üstünde sarısl
maz ve el sürülmez bir cumhuriyet 
kurduktan sonra kendi prensıpını 

büyük Şefinin ağzından bütün ciha
na ilan etti: yurdda sulh, cihanda 
sulh! 

Bütiln dünyaya harbta en kahra
man millet olduğunu tasdik ettiren 
tilrk, yıllardanberi, cibanxn en sulh
sever milleti olduğuna da herkesi, 
birçok misallerle, inandırmıştır. 

Halbuki ye!'yüzünde imza koyduk
ları muahedeleri karşılarındakine da
nışmaksızın çiğneyen, zayıf millet
lere saldıran bir takım milletler, ha· 

Pislkolojik te<rübe 

la, vardır ve bunlar, dünyanın bir ta .. 
krm bucaklarında harb bombasının 
fitilini lüzumlu, lüzumsuz tutuftur
maktadırlar. 

Ordusu kuvvetli, harb etme kud· 
reti yüksek olan Türkiıye ise bir ta• 
raftan bu kuvvetini artırmakla bera· 
ber, bir taraftan sulhun bir kat daha 
dostu, saldırganlığın bir kat daha 
düşmanı olmaktadır. 

Çünkü türk, tarihinin eski devir
lerinde de hem muzaffer, hem kuv• 
vetli, hem sulhsever, hem saldırgan• 
lığa düşman olmuştur. 

Bu yazıda size onun bir delilini 
vermek istiyoruz: 

Viyananm meşhur tarihçisi Dr. 
Jo<ıeph Struzavic'e göre bundan bin· 
lerce yıl önce yeryüzünün ilk saldır• 
mazlık paktı Mısırlılarla Eti'ler ara• 
sında imzalanmıştır. Bu muahedenin 
on sekiz maddesi vardı ve bu mad• 
deler gümüşten bir levha üzerine ka· 
zılmıştr. Bu "bir sulh ve ebedi dost• 
luk anlaşması" idi. Gene bu muahcdo 
de iki taraf arasında bir ihtillf çı· 
kacak olursa, hakeme müracaat edil· 
mesi şart koşuluyordu. Bugünün mo
dern siyaset çarelerinden birisinin 
dünyaya binlerce yıl önce ilk defa 
kimler tarafından öğretildiğini bu 
şarttan öğrenebilirsiniz. 

Bu paktın son muahedesi de p 
idi: "Kim bu muahedeyi bozacak o
lursa Eti ve Mısır tanrılarının lano
ti onun üzerine olsun I" 

Anadolu topraklarında dUnyanıa 

ilk medeniyetini kuran atalarımız E
tilerin nasıl bir ruh taşıdıklarım l>ğ· 
rendikten sonra aynı topraklarmda 
yeniden büyük bir medeniyet kuran 
Atatürk çocuklarının neden bu tiire
den ayrılmadıklarını daha iyi anlar• 
smız. • N. A. 

j Gell(ler ve dünya bldlseleıl 

Kendinizi herkese Geçen haftaki 
sevdirebilir mjsjniz suallerin cevabları 

Geçen haftaki gençler sayfasında 
psikolojik bir tecrübe yapmış, size 
24 sual sormuştuk. Bunlara samimi o
larak ''evet" veya "hayrr" diye cevab 
verecektiniz. Bu cevabları verdim'zse 
bugün ne§rettiğimiz cevablarla bun
ları karşıla§tirrnız. Uygun düşen her 
cevabta bir puvan kazamrsrnız. Ta
bii yirmi dört sualin de uygun düş
mesi mükemmel bir şeydir. Fakat ek· 
seriya, bu kıadar tesa.düf etmez. Eğer 
17 tanesi uygun düşerse o zıaman, 
kendinizin sevilen hoşlarırlan bir a
dam olduğunuza. kanaat getirebilirsi
niz: 
1 - Hayır 
4 - Evet 
7 - Evet 

10 - Hayır 
13 - Hayır 
16 - Hayır 
19 - Hayır 
22 - Hayır 

getirmektir. 

2 - Hayır 
5 - Evet 
8 - Hayır 

11 - Hayır 
14 - Hayır 
17 - Evet 
20 - Hayır 
23 - Evet 

3 - Hayır 
6 - Evet 
9 - Evet 

12 - Evet 
15 - Hayır 
18 - Hayır 
21 - Hayır 
24 - Evet 

3 - Türk inkilabının yetiştirdiği 
şairlerin hangisinin eseri okunmaz. 
Okuyoruz hepsini okuyoruz. Çünkü 
onları Atatürk yetiştirdi. 

Gazetecilerden türk gazeteciliğin
de ~üyük bir hamle yapan Ulus gaze
tesı başmuharriri sayın B. Falih Rıf-
kı A tay'ı kim sevmez. • 
.~~ncılardan : Reşat Nuri, Aka 

Gunduz, Yakub Kadri. Burnların eser
lerini okurum. Mesela Yakub Kadri
nin Ulus gazetesinde tefrika edil· 
mekte olan (Bir Sürgün) romanı da
ha şimdiden bize çok ışeyler öğreti
yor. Gene ayni muharririn {Yaban) ı 
Türk münevverini tatlı gibi görünen 
acı rüyasından uyandırıyor. Hayalini 
görerek bir bağı irem gibi tasviri en 
güç olarak tanıdrğımız köy hayatını, 
köy çehresini yüzündeki o yeşil mas
keyi kaldırarak bize bütün açıkhğr 

(Sonu 8 iDcİ sayfada) 

Geçen Jia.fta, .genç okuyucularrllU'
za dünya hadiselerini ve onfara aid 
tarih ve coğrafya bilgilerini all.k»
Jandıl'an 16 sual sormu~uk. 

Bu hafta da on altı sualin cevab
Jarrnı yazıyoruz: 

1 - Çin tarihi 4000 seneliktir; miltddan 
önce 2205 senesine kadar uzanır. 

2-Nanking. 
3 - Evvelce Peking idi; sonradan bu i

sim Peiping olmuş; fakat japon işııalinden 
sonra gene Peking denilmeğe baljlaruruştır. 

4 - Rusyadaki Sen Petersburr, önce 
Petrograd, sonra Leningrad olmuş; 1&.kan
dinavyadaki Kristiyanya, Oslo'ya deği~ti
rilmiştir. Avrupalılar tarafından latanbU· 
la verilen Kostantinopl ismi de kaldırıl• 
mıştır; onlarda, artık, İstanbul diyorlar. 

5 - Şanghay, 3,100,000 nufusludur Ye 
dünyanın beşinci büyük şehridir. 

6 - Şanghay'da enternasyonal bir ko· 
misyon tarafından idare edilen bir kıaım 
vardır ki, buraya entcroasyonal bölıe adı 
verilir. 

7 - Güneşten geldiklerini iddia eden ja
pon imparatorluk hanedanı 2600 seneliktir. 
Şimdiki imparator Hirohito 124 ilncü hil
kümdardır. 

8 - Japon imparatorluk diyet meclisi, 
ayandan ve mebuslardan mürekkeb bir ne
vi parlamentodur. 

9 - Japonyanın "yaşlı devlet adamlan,. 
eski baş vekillerle eski nazıcl:ırma deni· 
lir ki bunların memlekette büyiık nüfu
ları vardır. Saionji bunlardan biridir. 

10 - İngilterenin, fransanın, Bel~ika
nın, İtalyanın, İspanyanın, Portekizin Af
rikada toprakları (sömürreleri) vardır. 

11 - Afrikanm cenubundaki i~ili21 d6· 
minyonu bu ismi alır. 

12 - Arjantin, Blezilya, Şili. 
13 - Paraguay ile Bolivya arasındaki 

hudud ihtilah. 

14 - Monroe dokterini, James Monroe 
zamanında İspanyanın latin Amerikadaki 
~s~i topraklarını geri almasını, "mukadd~ı 
ıttıfak"ın yardxmına mani olma" makaadiy
le alınmış bir karardır. 

15 - Londrada çıkan Taymiıı.Nevyork'
ta çıkan Nevyork Tayın.is, B~..,s Airt's'dı 
çıkan La Presna. 

16 - Cebclüttank İn(ilt Arcn, bir aö
milrgesidir. 
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Karadeniz f&lllpİyonu Bafraspor, 
Türkiye grup falllpİyonu oldu 

Dünkü maçta 
Adana 

Bafraspor Akyeşili 3-1, Bahkesir de 
İdman yurdunu 4-0 yendi 

Milli küme dıtmda kalan fehirle
rimiz aruındaki futbol turnuvasının 
final maçları dün tchrimiz ıtadyo
munda oldukça kalabalık bir seyirci 
önünde yapıldı. Maçta sporcu Baka
nımız Şükrü Saraçoğlu ve türk spo
runu idare eden büyüklerimiz de var
dı. 

Birinci oyun Türkiye ıruP üçUn
cWük ve dördüncülüğünü paylapcak 
olan Balıkesir idman Birlili ile A· 
dana idman yurdu aruında idi. Her 
iki takımda da delitiklUder olınuttu. 
Bugünkü takımlar fU tekilde idi: 

Adanı İdman Yurdu: Huıuı. Ba • 
hadır, Hasan, Kemal, Kemal, Avni, 
Kadir, Refik, Musaffer, Yusuf, Yu
auf. 

Balıkesir ldman Birlili: Refet, 
Şefik, Şevket, Turpd, Hilmi, Ali, 
Hüseyin, Sallhaddin, Necati, Şerif. 
İbrahim. 

Oyuna uat 13 de . Saimin idarc
ainde batlandı. İlk vuruıu Adanalı
lar yaptı. Oyunda tevastln var. Her 
iki taraf kartıhklı akınlar yapıyor
ken netice yok. 

Balılut.irlilsrln birinci golü 

Balıkesir lki defa Ustüate fırsat 
kaçırdı. Arkasından bir de ofaayd va
siyetine düttüler. Top hep Balıkeıir
lllerin &yalında ilerliyor, Adana ka
lesine kadar girdiler ve 11 inci daki
kada yerinde bir flitle ilk sayılarmı 
yaptılar. 

Bu aralık ııkrpnlf .ulyette bu
lunan Balıkesirlllerin beki topu eliy
le tuttu. Llkln adanalılar bu ele bir 
daha geçmlyen fırsatı kaçırdı. Kaleci 
gilzel bir yıtr9la aaı k8feye çekilen 
tütil tuttu. Adana aık aık fırsatlar 
kaçırıyor. Birinci haftayım 1 • O Ba· 
trkeslrin galibiyetiyle neticelendi. 

Balıkalrlilsrln ikinci wolli 
İkinci haftayım bqlaclıiJ saman 

balıknirlller •lclaıı kaleye yanaftl· 
Jar, apk, içe paı ftrdi o da beki atla· 
tarak ortaya pu verdi. Santrafor ye
ti .. rek 4 üncü dakikada Balıkeairirı l
Jdncl golilnll yaptı. Adanalılar ~k 
çalı9ıyorlaraa da nafile. Balıkesir a
danalıları balkıya aldı, ukıftırıyor. 
Adanalılar vakit vakit canlanıyoraa 
da kale önlinde fıraatlar eriyor. 

Balikail'lilsrin ~üncü 178 

dördüncü ıolii 
Balıkesir Oıtiln oynamağa bılfladı. 

ikinci haftayımın 31 inci dakikaaın· 
da kale önündeki bir karPfahktan 
iıtifade eden untrafor üçüncü 10lü 
de yaptı. Adanalılar bir iki defa da 
•idan hücum yapmalı denedilerse de 
olmadı. Maçın neticeıine pek u kal· 
mııtı. Kimsenin beklemediği bir an
da, balıkeair1i1erin sapçıfı topu ıU
rerek götGrdU ve herkesi geçerek 44 
tlncü dakikada dördüncü ıolü de 
yaptı. Böylelikle Balıkesir İdman 
Birliği maçı 4 • O kazanarak Türkiye 
crupu llçüncülil oldu. Adanalılar da 
dördilnclllllğe kaldL 

Maç temis ve ,Urilltüailz oldu. 
Her iki taraf da çok çalıfh. Adına
hlarm sayıf olduğu ı&ı:e çarpıyordu 
Balıkeairliler bugün daha canlı oyna
dılar ve çak çalıftılar. 

Türkiye grup birinciliğini belli e
decek olan gilnüri mühim maçına B. 
Kemal Halimin hakemliiiyle ba9lan
dı. Bafralılar takımlarında hiç bir 
:leğl9iklik yapmamıtlar bir glln evel
kl takımı aynen muhafaza ediyorlar, 
:>una mukabil Akyetillilerde ufak bir 
ılelltllrlik var: 

Türkiye grup fampiyonluiunu lıcuanan Balrtı Spor tdımı 

Balra Spor talıumna yenilen Kocaeli Abafil takımı 
Şemıi, LOtfi, Aı.ned, Celidet, 

Nuri, Fethi, Receb, Ahmed, Hakkı, 
SWeyman ve Sadi. 

Oyuna 14,50 ele Bafnblaına vuna· 
tiyle baılandı. Bafralılar ilk f ıraatı 
kaçırmamak için hızla Akyqil kale
aine kadar iniyor. Akyqil bu tehli· 
keyi atlatıyor ve derhal toparlanarak 
Bafra kaleaini ııkıftmyor. Bu teldi 
bir müddet devam ediyor. 

.4.lcyeıU'in Ulc N ıon golü 

Oyun bütün ıüratlyle denm edi· 
yor. Akyeıll solaçığına aık 11k fır
utlar geliyor, ilkin Bafraııuı Ah
med Kara ile kaleciıi bu tehlikeleri 
atlatıyor. Akyetil Uatllnlüiil aldı. 
Top mütemadiyen Bafra kalesi önün· 
de. Z9 uncu dakikada Akye,UUler 
aaidan ıeten bir paatan iltifade ede· 
rek ilk uyılarmı yaptılar. Bafralılar 
bu golden tonra öyle ıeri ve canla 
bqla oyıııyor ki, her an için beraber· 
lik sayılarını yapacakları bekleniyor. 
Hele bir aralık Akyetil kaleıini tüt 
Ylltmuruna aldılar. Lakin giizel oynı· 
yan kaleci ve bek Şevket hepsini kur
tarıyor. Birinci haftayım 1 - O Akye
tilin galibiyetiyle bitiyor. 

Baf ra/,ılann birinci golü . 

İkinci haftayım bqladığı zaman 
bafralrlar daha seri oynamağa bqla· 
dılır ve aantraforlarmm ayağiyle 
30 uncu dakikada ilk gollerini yapa
rak çok alkıtlandılar. Bu vadyetten 
aonra bafrılılar daha açıldı. Daha 
ıert oynmağa batladı. Alrye,illiler de 
çalı9ıyor. 

Bafralıların ikinci golü 
Aradan çok geçmemitti. Baf ranm 

seri ve cotkun oyunu devam ediyor
du. Akyeıil kaleıi çok sıkıfık vazi
yette. Top kornere giti. Bafralılar 
ıilzel bir korner çektiler. Top iyi 
kullanılarak 33 Uncu dakikada ikinci 
ıollerini yaptılar. 

Uç dakika lçeriıinde galil> nsi· 
yetten mağliab vaziyete dlifen Akye
tilliler f&tırdılar. Lakin oyunun lilr
ati ka)ltM»._., ber lld taraf da eyaı 
enerjiyle çalıfıyor. Maçın neticeıine 
bet dakika nr Akyetil Bafrayı 11-

kıftırmağa bqladı. Bafralılar milfkiil 
vaziıyette, gene Ahmed gllı:el bir kur· 
tarıt yaparak oyunu açtı, top Akye
fil kalesine kadar gitti. 

Ba/rahlann llçi1neü goli1 
Top AkyeıU kalesinde oynanıyor, 

hiç beklenmedik bir anda bafralılar 
sıkı bir ,U.tle UçGncll golU de yaptı· 
lar. Oyunun 10D 43 Unci daldkMm· 
da olan bu gol artık vaziyeti belli et
mi9ti, IOl1 iki dakika ortada geçti ve 
maç da 3 • 1 Bafra Sporluların gale
beaiyle bitti. Oyun çok ıeri ve canlı 
oldu. İki tarafı da tebrik ederiz. 

Bir llirab, ıu dolu bir çukura 
dütilP öldü 

İıtanbul, 16 (Telefonla) - Mandı
ra kenarmdakl çukurda Süleyman a
dında birinin cesedi bulundu. Kendf
ılnde aar'a hutalılr bulundufu, bir 
krls eanaıındı çukura dUıerek bolul
dufu tesbit edildi. 

Dünkü çaprll§lk kelimelerin 
halledilmlt tekli 

Bu hangi "ilayeı 
Ben, sekiz harfli bir tilrk villyeti

yim: 
1 - 3, 1, 5 inci harflerim yanyına 

geline hududun öte taraf mda konuıu
lan bir dilde kadın manaıma gelir. 

2 - 3, 7, 8 inci harflerim ıanmak 
manasınadır. 

S - S, 4, 2 inci harflerimden Anka 
raya ballı bir kasa iaml çıkarınmıs. 

4 - 8, 7, 6, 4 tıDcl harflerim edebi 

Miruma konmak için 

Babasını öldürmek 
istiyen çocuk 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Ağır 
ceza mahkemeai çiftliilne ve sen"eti· 
ne tevarU. için blıbaını öldürmek 
latlyen 16 yqında bir çocuğun mu· 
hakemeıine bqladı. Çocuk Bakırkö
yünde çiftli.k sahibi M~dln oğlu 
Huandu. Mehmedin yanqımaı olup 
aynı yqta bulunan Hasan da Mehme
din ıuç ortaiıdır. Bu celsede falıid
ler dinlemniıter ve çiftlik llhibi 
Jılelmıedin mahkemeye gönderdiği 
iatida okunmuıtur. Mehmed bu iati
dumda "oilum beni kafamdan, gö
zümden yarıladı. Bir ll)'danberi teda
vi ediliyorum. Akıt muvuenem bo
auldu. Daimi malOl kaldım. Otlum 
bu cinayeti kırım Fevziye, Çorlulu 
Huan ve Mehmedin çıralı Hüseyi· 
nin tefrikiyle yapmıftır. Bunlardan 
da davacıyım" demektedir. Doayıyı 
tetkik için muhakeme talik edildi. 

latanbul'da motorlu 
tayyare yapılacak 

lıtanbul, 16 (Telefonla) - Nuri 
Demlrai'ın Betiktlfta kurdulu ı.,
yare fabrikasında motörlll tayyare 
inpatına buıünlerde bqlanıyor. 
Fllbrikada tlmdiye kadar Tllrkkutu 
hesabına 20 den fula pllnör yapıl
mııtır. 

MDtevelliler için 
açdaçak imtihan 

tıtanbul, 16 (Telefonla) - Gayri 
müılimlere aid vakıflara tayin edile· 
cek mütevelliler hakkında birçok 
kimseler naımedllklerini kıoymuflar
dır. Bunların araaında kanun! ehliye
ti hais olanlar teabit edilecek ve ta· 
limatname mucibince bir imtihan a
çılacaktır. 

T'-LJ• • id • • AILlllye areunm 
yapbracatı intaat 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Tahlisi
ye umum müdilrlülü 938 yılmda sahil
lerimizde yapılacak yeni inpat için 
hazırladığı projeyi vekalete gönderdi. 
Bu Hile biri lmıir Karaburuncla. diie
rl ~ Akdenisi!e olmak i&ere Ud ye
ni fener dikilecektir. Ayrıca Çanakka· 
lede bir radyofor latuyonu lnp edile
cektir. Bana ald plln ve kepf raporla
rı huırlanmııtır. Tudlld mllteakib 
ite bqlanacaktır. 

Avrupa lfbm'Olderlncle 
tetkikler yapanlar 

GUmrillc ve inhiaarlar bakanlığı, 
güınrilk müfettltlerirıden BB. Hami
diyi Almanyaya, Rahmi ve Zekiyi ı .. 
vlçre n Belçikayı 18ndermi9tlr. Bu 
mllfettifler altı ay müddetle bu aum
rUklerde tetkikler yapacaklar. avdet
lerinde tetkikleri neticesini bakaıılı
ıa bildirecekler, aynı zamanda güm
rükler llserindeki ibtiaularmı da ge
nlfletmit olacaklardır. 

Nalband kanunu projesi 
Kamutay bfldce encümeni nalband 

kanun projesini bttirmlt ve projeyi u
mumi heyete sevkedilmek Us«e bq
taniıla ftrmiftlr. 

yatta yenilile muhalefet etmif bir 
muıUhnin adı meydana ıelir· 
5-1, 5, 7, 4 ttncu harflerim akılaıa, 

ahmak manuma bir ııfattır. 
6 - 6, 4, 5 inci harflerim gön ıa

rUıımiyeıı hayali bir mahlukun adıdır. 
7 - 1, 8 inci harflerim boyun sıddı· 

dır. 
8 - 1, 3, 4, 5, ı inci harflerim pne 

Türkiyedı bir kan ilmidir. 
Benim hangi vll&yet olclupmu bu· 

labillr miımiı 1 

Bu lıar/leri bulunu 
ı - x 
z- x 
3- x 

z x x x 
z x x x 
x x x x 

3- x z x x x 
5- x x z x x 
1 - Frenkge bayan 
2 - Sonuna A ili" edilmit bir mu· 

Ari aipar. 
3 - Kısınısuı kocuı 
4-MW.ebet 
5 - Metrenin binde biri. 
x lpretli noktalara soldan uta dol· 

. u bu aöylediğimb kelimeleri tqldl 
edecek harfleri kıoyunus. Sonra bütün 
bu kelimelerin birinci ve aonwıcu 
harflerini yanyana ptirinil; pne bi· 
rincl kelime pkacaktır. 

Almanya' da 
Yapdan 
Vapurlanınız 
lıtanbul, 1G (Telefonla) - Alman· 

yaya ıamarlanan poata vapurlarmdan 
ilk teslim edileceklerin lnpatmm iler· 
lediği haber veriliyor. Menin hattı 
için yaplnnakta olan orta çaptaki va
purlardan iki tanesinin inpatı ta• 
mamlanmaktadır. Bunlar yakmda de
nize indirilecek ve birincisi 928 tuba· 
tı içinde Almanyada tesellüm edilecek· 
tir. 

Tatanlerimiz 

2,5 milyon 
kilo toton 
satıldı 

Şehrlmbe gelen malQmata g8re 
tün piyualarınm aatı'ı hararetle de
vam etmektedir. 37 milyon kilo ollll 
bu yılm rekoltesinden piyasanın aÇI'" 
hıındanberi 2,5 milyon kilo tütün ... 
tılmııtır.Bugilnkü aatıtlar daha ziyacll 
kalltnl dilfllk engin tUtilnler tızeriacll 

... olmaktadır. Kumpanyalar, tütün liınl-
Almanyada yapılmakta olan yeni tet prketl, inhiaarlar idareai biltOıl 

gemilerimizin inpatına nezaret etmek merkezlerde mUbayaaya devam etmek
üzere ekonomi ba.kanlıiı mütebauıı· tedir. 
tarından kaptan B. Burhaneddin Ye- fnhlaarlar idaresi icab etti~e ınd
niıey ve mühendiı Naci Ark dün ak· dahaleler yaparak utıı fiatlartndl 
f&DI AlmanyaJlla gitmek O.ere lıtanbu- milatahıil lehine tekarrürilnde imil oJ. 
la hareket etmi,lerdir. maktadır. 

Yeni vapurlarımızın memlekete 
gelmelerini temin için altı maldniıtl
miz Almanyaya gidecektir. Bu ma.ki
nistlerimi.ı Ele vapuru bq makiniıti 
BB. Bahaddin, Bartın vapuru bq ma
kinisti Adil, Tarı vapuru ikinci ma
kinisti Nuri ve üçüncü makinisti Nev
zad ile Çanakkale vapuru üçüncü ma
kinisti Mahmuddur. Makinistlerimiz 
bugünlerde Almanyaya hareket ede
cekler ve vapurlarımızın. inpaın.ı ıö-
receklerdlr. · 

Denlıyellm _ .... ............. 
lıtanbul, 16 (Telefonla) - Deniz 

müeueacleri için kabul olunan tekaild 
sandığı kanunu mucibince eaki seyri 
aefain idareaile yeni idarelerdeki biJı • 
metleri kanunun neıri tarihinde ıs se· 
neyi dolduran memurların tekaüd un
dıima vermit oldukları ytisde betle • 
rin kendilerine toptan iadeai lbım 
ıelmektedir. Deniz yolları itletmeai 
memurları bu paraların heıılls kendi
lerine iade edilmediğini ileri •Urerek 
alikadar makama müracaat etmiıler
dir. 

Para iadeıi, denis idareleri umumı 
heyetinden almıc:ak bir karara ballı· 
dır. 

Nalbant kununda 
Ziraat Blbnhlı. okuyap ,,..._ ft 

demir dqmeeinl bilir, eanatta mllma • 
raeal olan 40 nalbadı Trakyadan celb 
ederek Selimlyedeki nalband mekte
binde bunlara bir kun açmıttır. Kur. 
•wı teçhizatı Urmal edllmlt n nalbuıd· 
lara lilsumlu olan ocaklar da yapılımt
tır. Nalbantların kum. bulundukları 
müddetçe orada yatırılacak lqe edile
cekler Ye kun müddetince kendilerlnı 
ve ailelerine bir mlkdar para nrile
cektir .Bu nalbandlara, kursu muvaffa· 
klyetle bitirdikleri takdirde nalband· 
lık saaatı yapmak içln ehliyetname 
nrllecek n onların çırak yetiıtirmt • 
terine de miluade olunacaktır. 

Lıblsarlar ldareelnhı açtığı 
imtihanda kaananlar 

latanbul, H (Telefonla) - lnhiaar
lar idareai tqra memurlukları içln 
açtıi ımGMhaka imtihanına eberial 
yllbek ve lise tahlili ,armut 120 renç 
prdL Derece alanlar peyderpey mtln· 
bal memurluklara tayin olunacaktır. 

a. 

'·· 
8. 

&. 

'-
a ... 
ı .. 
ı. 

B 
BEYAZ 

qu tatlar: 
Kale ı bl, d 
Ata s4,d5 
Pil: cS, c6 
Pi1&d• : b2, fi 
Valr ı b1 
iah: c5 

' ara tatlar : 
Pirade : bl 
Kale: d2 
Sala : clJ 
At: sı. f1 

-
Turing kUIObO reisi 
Avrupadan döndü 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Turbıl 
n otomobil kulübu reiıi B. Rqid Saf• 
fet Avrupadan döndü. Beyanatmcll 
Pariate toplanan otomobil kuKlblerl 
kongre.inde otomobil aeylr ve aefef 
itlerini tansim için milletler cemiyeti 
tarafmdan hazırlanan mukavele met
ninin tedkik edilditinl, bu arada oto
mobil kualarmı önleyecek tedbirlel 
etrafında bir çok teklifler yapıldığını, 
Türkiye turizm ve otomobll kulübtl
nün de bazı millihazalarda bulundu
tunu aöyledl. 

komeyi don toplandı 
lıtanbul, 16 (Telefoala) - Univet 

aite kanler emtitilaüniln Hilede Ud 
defa toplanan konseyi bugiln tıb fa • 
ldllteainde nktar Cemli Bilael'ln bq • 
kanlıimda toplandı. Kon.ey ilk tape 
lantıamı ıeçen sene yaPIDlf n emtl • 
tünün kurulmuına karar vermlttl. Bd 
gi1nldl toplantıda emtiti1ntln nlsam
nametl baklanda konuplmuı .. ça • 
1ıpna tam ki.,.,..., teeblt edllmlftlr. 
Bıa emtltll memleketlmlsde kamer 
helrlnnde Dml tetıld1der ..DIDICILA;;.Jll 
11üıaet macaae1e1ın1n eauıarmı buır-

kJM•tar. -
Tıbbı 

AnJrara birinci mmtaka etıbba oda• 
unca tertib edilen tıbbi milaamereler9 
ıeçen aeM oldutu clbi bu Mile de Nlıo 
mwıe hutahaneai koaferana ulonun• 
da bqlanacaktır, tık milaamere yarna 
uat 18,30 da bqlayacak •e uat 20 dl 
bitecektir. Yarmki milumerenin m..
nlarmı yuıyorus : 

1 - JılilAmere idare heyetinin ... 
çllmeai, 

2 - Ankara tehir alltlerinde Tllber
Jdlloa Ye bang bulli (Prof. Dr. Serftf 
DmlI Tokg8s), 

3 - Arsenik felci hakkmda (Dr• 
Şilkril Sarıbq), 

4 - Aıtma haatalılmda rontgen tr 
davial (Dr. Şemsettin Uıtel), 
5-Amyıdaletomi qo (Dr. Sabri)• 

lstanbulda odun - kömür 
pahalılığı 

tıtanbul, 16 (Telefonla) - OdUO 
lmmilr ftatlarındald pahalıhk yüzün • 
den belediye tetkiklere bqladı. 

Vadeal gelen kuponlar 
!.tanbul, 16 (Telefonla) - Tirli 

borcu tahvillerinin ftdeai ıeten JlOt 
ponlara 79.40 kurut verilecektir. 

Anketimiz 
devam ediyor 

(Bqı 1. inci sayfada) 
ile ıöeteriyor. Tllrk mUnevverbd 
memlekette ah1lk teunüdi1 do&ma" 
için vuifeye davet ediyor. 
AıbcUndllsiln (Yıldıs) ı meeell bO 

roawnın bir yerinde (iyi bir ,..,. 
peıinde kopnlar, millet, cemiyet ar 
adeti dU,Unenler daima h6r, rahatı 
aevgili olurlar) der. Bunda ne biiyÜ 
manalar var 1 

4 - Telefon, teJeraf, telaiz- BO 
bllyilk ihtiyaçlarımızı cidemıit bulıtt 
auyor. Çünkü bunlar vuıtaıiyle dilr 
ya ahvalinden aaati aaatıine haber r 
lryoruz. 

Son senelerde barb teJmiiinin tr 
kemmlU edlfl, ıulıU temine yaractıl' 
lçln hofumuaa gidiyor. 

5 - Ulus pzeteai bizim için b&fle 
bir uyfa tahaiı ettilinden dolayı te
rk ıençliii namına tetekkilr ederid
Bu sayfayı daha futa tekimUl ettir' 

BeJU 07flU' " Udacl llamlede mat 
ııer. 

J mekte bUe dilfilyor. ,.. ,_,.., J'.,,.., 



Bursa' da tifoya karıı 

ııla tetbirler alındı 

!"'"""'"'""" .............. """"" '""" .... "" ...... "." """ ... """"" """" .... ""." ..... "" '" '"" """'""'" ............ "" ...... , 
Kütahyada linyit sondajı 

Uıudağda Kayak 

Kış sporları bu sene 
çok erken başladı 

Uludafa elektrik de geldi 

Bursa, (}{ususi Muhabirimizden) 
- Şehrimizde bu ay içinde artmış 
bulunan tifo vakaları üzerine ilgili 
sağlık dairesi sıkı tedbirle: almaya 
başlamıttır. Hastalık şehirde umu 1i 
bir aşı yapılmasını icab ettirecek ma
hiyette olmamakla beraber tifo va
kaları çıkan mıntakalarda ve civarda 
derhal aşı tatbik edilmektedir. Bu
nunla beraber ayrıca halktan istiyen
lere belediyede parasız aşı yapılm k -
tadır. 

Bursa sağlık direktörti doktor Ke
mal Sargunun bu vakalar hakkında 
verdiği mallimata göre : hastalık la
ğım sulariyle sulanan sebzeıercten 
ve bazı şüpheli içme sularından gec· 
mektedir. İkinciteşrin ayının biri ıden 
i ibaren onuncu güne kadar tc: .. bit 
edilen tifo vakaları (14) il bulmu~· 
tur Vakaların geçen aylara nisbetle 
böyle birdenbire yükselmesinin .>ebe. 
bi, son yağmurların bahçe aralarında 
kurumuş olan pislıkleri eriterek çiy 
sebzeler üzerine ı;etirmiş olmasınd 11• 

dır. 

Bursadaki içme sularından bazıJa . 
! r ınıı da şehir civarına kadar üstleri 
· lÇık olarak gelmesınin bu hastalığın 

sirayetinde rolü oldu ğu kabul .!dil· 
mekte ve buna göre : içme sularımı. 
zm bakteriyolojik tahlillerinin yapıl
ması işi yeniden tazelenmiş buluı.
maktadır. Sıhat müdürlüğü, ıehirı.le
ki umumi çeşmelere fenni süzgeç! r Kütahyada Seyit Omerde yapılan linyit sonda i ları çok iyi neticeler vermiıtir. Sondaj ve l'aleri 

hafriyatından aonra bu havzada en azından 100 milyon ton mikdarında bir linyit damarı bulun
duğu ölçülerek teabit edilmittir. Bununla beraber içinde linyit kömürü bulunan arazi yalnız bu aa· 
hada kalmamakta, daha geniı bir bölgeye doğru uzanmaktadır. 100 milyon tonluk linyit, büyük bir 
tesisatı amorti edecek kadar mühim bir sermaye olduğundan yeni araıtrrmalara lüzum görülme
miıtir. Bu bölgedeki linyit mikdarının belki de bir milyar tonu bulacağı tahmin edilmektedir. 

1 koymak mecburiyetini tatbik ettirmi
l ye başlamıştır. Bu süzgeçler konmuş

tur. Şimdi halkın içme sularını kay
natarak içmeleri lüzumu kendilerine 
öğretilmektedir. 

Bursada tifo vakalarının artması· 
şehirden geçen lağım sularının, teh~ 
rin altındaki sebze bahçelerine gide
rek oralarını bu suların ıulamas111• 
dan ileri geldiği muhakkaktır. Bu
nunla beraber Bugün olmazsa bile 
yarın dahi sıhi bir tehlike teşkil ede
bilecek vaziyette olan bu suların bai.1• 

çelere akıtılmaması veya üstlerinin 
mazbut bir şekilde kapatılarak bahl"e· 
leı haricine çıkac ılması; şehir halkı
nın sıhati bakımından mühim bir ih· 
tiyaç halini almıştır. Bu iş bir para 
ve büdce meselesi olduğundan bele
diyemizin bunu hiç olmazsa her sene 
parça parça yaptırarak Buraanın u 
srhi vaziyetini emniyet altına alması 
kabildir. 

Bursa'da odun ve 

kömür ııkınt111 
Bursa, (Hususi) - Şehrimizde o

dun ve kömür sıkıntısı azalmıf118 da 
son yağmurlar dJlayısiyle köylü şeh· 
re kömUr getiremediğinden çarşıda 
kömUr satan esnaf gene ihtikara baş· 
lamıştır. Bugün kömürün kilosu 7, 
8 ve g kurufCl kadar satılmıştır. 

Villyetin köylerde aldığı tedbirle· 
re rağmen ıehirde yapılan bu ihtiki· 
ra kaflı belediyemizin tekrar mOca· 
dete etmesi temenni oluıunaktadır. 

~'la (H _ __. \ Ut d d 1. k l İçme sularından şllphell &6ril1en· 
bu ' 1111utf MuhaMnmıwl"4ılıl ._ u ağ a Kaya ıs>or arı ler şunlardır : Konyada odun kömür 
Yap~j;e bk erken bqladı. llkteşri~ln on beşinde ilk defa kayak (Pınar ba,r, Kavak) bu hastahk Konya. (Husust Muhabirimizden) 
-al"liil .. 1buhı giindenberi Uludal zirvesiyle oteller havaliıi karla devresinde bu sulardan batka diğer- - Belediye yakacak fiyatlarını tea· 
dek' u lftUJW. Bana datcrl• 1tlüb6n811 lnt u::rramı Halbnüz· terinin de bynatrlara'k ı,nme.1 fllp- bit efmlttlr. Belediye maliyet fiyatı 
S 1 teker bayramını takib eden ilk hafta içinde yapılacaktır. hesiz faydalıdır. üzerinden gehirde yakacak 1atmafa 
Porcuıar bu bayrama hazırlanmaktadırlar. Mua Ataf karar vemıiıtlr. 

çılUludağdaki eski otelle kayak- ı-------------·-----------------------

l'a ''ı oteline timdi elektrik de ADA NA M EZ BA HAS 1 .._;• nıaktadır. lstanbuldan bu-
~ ~ beygirlik bir motör ı• 
h.f ı 111lf ve teıiaat yapılmaya 
•tığ:-';•ttrr. Bu suretle Uludaf 
dır. a kaV\lfllluı bulunmakta-

bu Bura.. vilayeti Uludat oteline 
tirııı~~ Yeni bir k111m ili.ve et
çdar ıtır: ~YDİ zamanda kayak. 
t....._,evını de genitletmİf, açık 
''rrıeftfl ~ınekinla kapatmıf, 
1750 Kırazlr yayla denilen 
laya :~~ İrtifamdaki .bir yay· 
çi11 .. 1.ncı derece kayakçılar İ· 

,,enı b' atl ot • ır otel yaphrmıthr. 
Pdl'llı ~hn de açılına merasimi ya· 
l'tnd f ır. Otel 70 sporcuyu ba
da ~k büyüklüktedir. Bura· 
lund ;:k nıevsimi başla"'ıs bu 
•ı>o..: h ndan herkes bu güzel 

azırlanmaktadır. 

Buraada taka 
IUıünden yaralannut 
nuraa ( 

Çiai ' liususi) - İki fabrika iş 
•rasınd . . 

Jlıeaı.. a geçen gün ıarıb bıı 
lr'l\ıd c .. .. 

hahı Urum ıakası olmu,tur. Sa· 
gi~kalaca karanlığında fabrikaamıı 
lcıtın .. te olan Mükerrem isminde biı 

on"" llııttır Fune arkadaşı Bedriye çık 
· ak tarak b· at Bedriye, batına bez sa 

·ı. ırk"" · 
~Yliikerre .0şe!.e ıaklanmıt ye ansız~n 
ökıurUklrnın onüne çıkarak onu bır 
bu kork e korkutmuttur. Mükerrem 
Yağ1 t ku esnasında ve karanlıkta a· 
lannı a ılarak yere dütmilt ve yna· 

ı'tır. 

IConyada~brikalar 
ICoııya ( . 

urı. İlrj • ııususi) - Şehrimi.ide 4 
Çorap b~arangoz, bir mensucat, bir 
§ehi/ ıı.:r ıııakarna fabrlka1ı vardır. 
berede b~iclnde : Zrvarıkta bir '1rı. 
inada b' ır un, Meramda iki un. Yar· 
ltöyu11d~r .~ Karkrnda bir un. Kulu 
\>e Çuınraıkı ~n. Altınapada bir un 

Oda da hır un fabrikası vardır. 
lg fabr~IDtabaı dahilinde bulunan 
&~. biri adan on UçU un. UçU maran· 
ta11eai d mensucat, biri çorap ve blr 

e lllakarna fabrikasıdır. 

Mezbaha halkın temiz et 
ve buz ibtivacmı karşılıyor 

~·k~den Adanada etler yukarıda gördüfüniiz ılbi keailir ve tpmiz· 
lenırdı. Bus\in Adananm çok modem bir mezbahası var. Yukarıda mo

dern kesim yerini garilyoraunus. 

Adana, (Hususi Muhabirimizden) ı mı9t1. Mubaha tebrin aon ıahillndf' 
_ Muhitin sıcaldılı dolayıaiyle hal· Kartıyalradadır. 

kın sıhatl 16• 6nUnde bulundurula-ı Mubahanın son sistem bus w frl· 
rak, belediye taraf_ından 274.500 lira go tesisatı. paçahanesi .e bafırsak· 
aarfiyle modern bır mezbaha yapıl- haneai Yardır. Günde vaaati olarak 

1.50 hayvan kesilmekte ve mevsimine 
g6re yüzlerce kalıp buz çıkarılmak· 
tadır. Buaun kiloıu yazın, halka iki 
kuruştan satılmıştır. Mezbaha yddd 
150.000 kalıp kadar buz aarfetmekte 
dir. 

Eskiden. şehirde mezbaha yapılma 
dan evvel, hayvan kesilme, taşıma ve 
temizleme şekil ve tarzları pek ipti 
dal vasıtalarla ve gayri sıhi bir halde 
idi. 

Şimdiki modern mezbahanın halka 
bir büyük faydası da, yağ, peynir. 

meyve ve saire gibi sıcaktan mlltees· 
slr olan maddeler büyük bir lntizanı· 
Ja deposundoı ufak bir ücret mukabi· 
tinde saklaması ve fstenlldlfl ı:aman 

bu maddeleri tan bir halde iade et· 

mesidir. 

Adana mezbahasının önünde bir de 
güzel park ve gazino vardır. Halk 
pazar günleri buraya pek raibet gtie· 
termektedir. 

Ni.-Ta. 

Aydında elektrik tesisatı 
iki misline çıkarılacak 
Şehre 400 lamba daha konacak 

Aydın, (Hususi Muhabirimizden) 
- Belediye, bir buçuk yıl önce bele· 
diyeler bankasından 30 bin Ura adil· 
nç atarak 47 bin liraya ,ehir elektri· 
ğini yaptı. Elektrik 80 kilovat cere
yan veren 120 beygirlik motörle i9le· 
mektedir. Halk elektriğe kartı o ka· 
dar bUyUk bir rağbet göstermittir ki, 
mevcud makine halkm ihtiyacını kar· 
tılıyamamaktadır. Bunu dikkate a· 
lan belediye, 240 beyrfrlik bir rnotör 
daha alarak ihtiyacı kartrlamafı ve 
bugünkü motörle de muntazaman 
gündüz cereyanı vermeği kararlıttır· 
mııtır. Bu itin projeıi yapılınca ve
kiletin tasdikinden geçirilerek he· 
men ekailtmiye çıkarılacaktır. 

Belediye bir buçuk yılda, elektrik 
gelirinden ve kendi büdceıinden 13 
bin lira daha sarf ederek tebekeyi ge· 
nişletmiştir. Ayni zamanda belediye· 
ler bankaırndan bu it için aldıiı pa· 
ranın 12 biı1 lirurnı da ödemittir. Be· 
lcdiyc cadde ve sokaklarda 400 lam· 
ba yakmaktadır. Bütün cadde ve so· 
kakların elektrikle nurlandırılması 
için daha 400 lamba koymağa ihtiyaç 
vardır. 

Eu kiraları 
Aydın gittikçe kalabalıklaımakta· 

dır. Ev kiraları bu yüzedn çok yük· 
selmiştir. 

Et ucuzlaJı 
Kasapların ihtikirına karşı beledi· 

yenin halka ucuz et yedirmek içiu 
koyun tedarik ederek kestirdiğini 
bildirmittim. Belediyenin bu hareke· 
ti karşısında kasaplarda koyun eti 
keserek kırk kuı uttan aatmağa baş· 
lamıtlardır. 

O. Becerik 

Karamanda hava 
mey dam 

Karaman, (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Hava yollarının Adanaya iş· 
liyecek olan tayyarelerinin icabında 
istifade edebilmeleri için şehrimizde 
yapılması kararlapn emniyet meyda· 
nının inşasına baş.anmıştır. 500-700 
metrelik bir sahanın düzeltilmesi işi 
onbeş gündenberi devam etmektedir. 
Sahanın tamamiyle dUzeltilmesi için 
Konyadan bir silindir getirtilecekti.r. 

Bu meydanın kurutuıu Karamanda 
bilyllk bir havacılık a~krnrn uyanma· 
sına ıebeb olmuştur. Bu vaziyetten 
istifade ederek Karaman gençliğine 
havacılık konferansları verilecektir. 

K., tiddetli mi olacak? 
lmılr, (Huıusl) - İstanbul rasat· 

hanesi mildUİ-U B. Fatin bir kaç giln 
evvel ıehrlmize gelmitti. B. Fatin, 
lzmirde bir sismograf merkezinin ku· 
rulmasr lilzumuna iıaret etmi,. kııın 
tiddetll ıeçib gcçmiyeceği sualine 
kartı : 

- Bir kaç ay e9Vellnden krtm 'id
detll veya hafif olacafını teabit et
menin imkanı yoktur deml9tlr. 

İzmir gençlitiııde 

havac:ıbk atkı 

lzmirin par"'üt lıalai 
İzmir, (Hususf) - İzmir gençli· 

ğindeki havacılık atkı gün geçtikçe 
artıyor. Her hafta yüzlerce genç pa· 
rafilt kuJeıinden atlryarak havacılı· 
ğın zevkini tadıyor. Son hafta içinde 
paratilt kulesinden 80 genç kız ve 
100 delikanh atlamııtır. 

Konyada ıu ucuzladı 
Konya, (Hususi Muhabirimizden) 

- Belediye meclisi toplanarak, su ta· 
rifesinde üç kuruş tenzillt yapmıı~ 
tır. Bu suretle au halka 8, resmi da
irlere 6, mekteblere ve hastahanelere 
4 kuruıtan verilecektir. 

Adana da 

aıkmtlll 

kömür 
kalkıyor 

Adana, (Hususi Muhabirimizden) 
- Şehrimizde halkın kömür ırkıntı
sı çektiflnl bildinnittim. Belediye 
bu sıkıntıyı önlemek için Osmaniye· 
den ve Dörtyoldan körnUr getirtmit. 
ve halka 4-4,5 kuruşa kömür aatau,. 
tır. Yapılan tetkiklerden kömllrUn 8 
kilosunun 11 kuruf& maledildifi an• 
laşılmıştır. Halbuki ihtiktrcılar HUÇ 

doluıu para kazanmak sevdurnda~r
lar. Bu vaziyetin ortadan kal • 
sı için lhmı gelen tedbirler.-~n.. 
caktır. 4 
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Cumhuriyet Merkez Bankasının 
:AKTiF 

Kasa : 
Altın: Safi kilogram 19.623,242 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

rlariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,909. 
Altına tahvili kabil serbest 

dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 

bakiyeleri 

t:lazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 

karşılıtı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 
Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karşılığı es
( ham ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

. ··,,· ·ı . ., 1 ·-~· .. , . . .,_.>Vı ~yete~-~;_~-~·-.~ 
.. ' ' ·" . . 

Kapalı zarf usuliy le 
eksiltme ilanı 

Tunceli Vilayeti Naha Müdürlü
ğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (Tun
celi vilayeti içerisinde Mameki, Se
yithan, Şehsu, Türüşmek, köprüleri in-
~atıdır.) 

Bu işin keşif bedeli 173,000 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 

9unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi.. 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel prt· 

namesi, 
D - Tesviye! turabiye şosa ve klr-

gir inşaata aid şartname, 
E - Hususi şartname, 
F. - Keşif cetveli ailsilei fiat cet

veli; metraj cetveli. 
G - Betonarme köprüler fenni şart-

namesi, 
İ&tiyenler bu şartnameyi ve evrakı 

8.50 lira mukabilinde Tunceli nafıa 
müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 30.11.937 salı günü 
saat 15 de Elazizde Tunceli nafıa mü
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmey~ girebilmek iç.in is
teklinin 9900 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aıağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A- Nafia vekaletinden alınmış 
937 senesine aid müteahhidlik ehliyet 
vesikası ve ticaret odasından alrnmış 
aicil vesikası. 

B - Bir teahhüdde en az 75000 li
ralık köprü betonarme ve sair inşaat 
yapmış olduğuna dair vesika. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar Tunceli nafıa müdürlü· 
ğü dairesine getirilecek eksiltme ko· 
misyonu reisliğine makbuz mulca!:>ilin
de verilecektir. Posta le gönderilecek 
mektublarm nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4183) 3-6311 

Antalya memleket 
hastanesine ait inşaat 

Antalya vili.yetinden: (kapalı 
zarf usulile eksiltme ili.nı) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Antalya memleket hastanesi birn

ci kısım (61993) lira (27) kuruşluk 
inşaat bedeli keşfinden müfrez 
(30000) liralık kısmı 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık isleri genel şart-

namesi 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli 
G - Proje 
lstiyenler bu şartnamelerle evrakı 

15 lira mukabilinde Antalya Nafıa 

Müdürlüğünden alabilirler. 
... - Eksiltme 29 teşrinisani 937 pa-

13 ikinciteşrin 1937 vaziyeti 
- - ~--==~ -

LİRA 

27.601.659,79 

11.597.443,-

842.922,21 40.042.025,-

579.723,06 579.723,06 

9.118.729,56 

8.605,81 

25.056.087,97 34. 183.423,34 

158.748.563,-

13.577.480,- 145.171.083,-

3.000.000,-
38.279.847,18 41.279.847,18 

37 .636.556,02 

3.602.032,32 41.238.588,34 

104.937,56 
8.646.028,43 8. 7 50.965,99 

4.500.000,-
17.002.951,16 

:YEKON : 332.748.607 ,07 

S~ye: 

İhtiyat akçesi •r 

Adi '" fevkalade 

Husuıt 

Tedavüldeki banknotlar ı 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

;evfikan hazine tarafından vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 

bakiyesi. 

'Karşıhiı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili iliveten ted. 

vazd. 

Türk lirası mevduatı l 

Döviz taahhüdatı ı 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Di(er dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

PASiF. 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158.748.563,-

13.577.480,-

145.171.083,-

19.000.000,-

13.000.000,-

320.323,99 

31.188.017,60 

' 

LİRA 

15.000.000,-

6.621.180,10 

177.171.083,-

11.749.695,67 

31.508.34 ı ,59 

90.698.306,71 

332.748.607,07 

2 Mart 1933 tarihinden itil>aren: 
Iskonto haddi o/0 5 1/ 2 Altın üzerine avans % 4 1/ 2 

zartesi gnü saat 15 de Antalya vill
yeti encümeninde yapılacaktır. Tek
lif mektubları 2490 sayılı kanunun 
32 inci maddesindeki tarif dairesin
de o günü saat 14 de kadar vilayete 
verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacak

tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (2250) lira muvakkat te
minat vermeleri bundan başka aşağı
daki vesikaları haiz olup getirmeleri 
lazımdır. 

Nafıa Vekfiletinden alınmış yapı 
müteahhitliği vesikası ve yaptığı iş
lere aid bonservisi. ( 4087) 3-6124 

Taşköprüde pazarlıkla 

mekteb yapılacak 
Kastamonu vilayeti daiıni encÜ· 

meninden: 
1 - Taşköprüde yapılacak mekte

bin inşası için münakasa müddeti i
çinde talih çıkmadığından 1.11.937 ta
rihinden itibaren bir ay müddetle pa
zarlığa konulmuştur. 

2-24393 lira 37 kuruş keşif bedeli o
lan bu mekteb için bu sene muhassas 4 
bin lira ile halk tarafından mahallinde 
teberru edilen ve talihler tarafından 
aynen kabulü lazım gelen kereste, ki
reç, tuğla gibi malzeme bedeli 3338 li
ra ki ceman 7338 liralık kısmı yapıla
caktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve keşif. 
name evrakı saire encümen kaleminde 
görülebileceği gibi keşifname hakkın
da muktazi malfunat nafıa müdürlü
ğünden öğrenilebilir. 

4 - Pazarlık müddeti 30.11.937 ta
rihine müsadif sah günü saat onda bi
tecektir. Saatin geldiğinde Kastamoni 
hükümet konağında encümen daire
sinde yapılacak pazarlık neticesinde 
ihale edilecektir. 

S - İsteklilerin 7338 liranın yüzde 
yedi buçuğu olan 550 lira 35 kuruş di
pozite vereceklerdir. Bu teminat 2490 
numaralı kanunun on altıncı madde
sinde tadad olunan istikrazı dahili, 
Ergani demiryolları tahvilleri de ka-
bul edilir. • 

6 - İsteklilerin ihale saatından e
vel encümen dairesine gelmeleri ilan 
olunur. (4258) ~446 

İneboluda pazarlıkla 

mekteb yaplacak 
Kastamonu vilayeti daimi encü • 

meninden: 
1 - İneboluda yapılacak mektebin 

inşası için münakasa müddeti içinde 
talih çıkmadığından 1.11.937 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur 

2 - 24820 lira 40 kuruş keşif bede
li olan bu mekteb için bu sene muhaı;
sas dört bin liralık kısmı yapılacak
tır. 

3 - Münakas şartnamesi ve keşifna
me ve evrakı saire encümen kalemin
de görülebileceği gibi keşifname hak
kında muktazi malfımat nafıa müdür
lüğünden öğrenilebilir. 

4 - Pazarlık müddeti 30.11.937 ta
rihine müsadif sah günü saat onda bi
tecektir. Saatın geldiğinde Kastamoni 
hükümet konağmda encümen daire
sinde yapılacak pazarlık neticesinde i· 
hale edilecektir. 

İki katlı bir kargir bina satılacak 
Ankara Defterdarbğmdan: 

Mahallesi Caddesi Cinsi M. 2 Vergi No. Ada No. Parsel No. 

İstiklal Bahriye Kargir bina 357 
(Yeğen bey
Maliye tah-

19/31 228 

sil şubesi) 

Hududu Müştemilatı 

Pilanına göre Bodrum: Üç gözden ibarettir 
Birinci kat: bir büyük bir küçük oda ile bir bölme ve 
bir hela. 
İkinci kat: Bir büyük bir küçük oda ile bir hela. 

13640 lira muhammen bedelli ve yukarda evsafı yazılı kargir bina 
22-11-1937 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli
le artırması 10 gün temdit edilmiştir. 

Muvakkat teminat 1023 lira olup ihale bedeli nakden ve peşinen tedi
ye edilecektir. 

Taliplerin ihale tarihi olan 22-11-937 pazartesi günü saat 14 den 14,30 a 
kadar teklif mektuplarını Ankara Defterdarlığında müte,ekkil satıf ko
misyonu reisliğine vermeleri lazım dır. 

Satış şartnamesini görmek isti yenler Defterdarlık Milli Emlak Müdür-
lüğüne milracaatlarr. (4249) 3-6436 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarrşm, Esmer her tene tevafuk eden yeg!ne sıhhi krem. 

!erdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAM İN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsam.in acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem, gece için, pembe renkli. 

!NGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

Kumbara sahiplerine 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankasından 
Bronz 1 O kuruşluklar la nikel 25 kuruşluklar 30 ikinci 

teşrin t 937 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Sayrn mütterilerimizin kumbaralarındaki bu gibi ufaklıkla
rı deği§tirmemiz için mezkur tarihe kadar kuınbalarım vez· 
nelerimize botaltmalarını tavsiye ederiz. 3--6429 

5 - İstekliler 7338 liranın yüzde 
yedi buçuğu olan 300 lira dipozite ve
receklerdir. Bu teminat 2490 numaralı 
kanunun on altıncı maddesinde tadad 
olunan istikrazı dahilii, Erğani demir 
yolları tahvilleri de kabul edilir. 

6 - İsteklilerin ihale saatından evel 
encümen dairesine gelmeleri ilan olu-
nur. ( 4257) 3-6445 

Satılık Ev 
Saraç Sinan mahallesinde Mescit 

sokak arkasında 1 • 9 No. hane satı -
hktır. 6 oda, iki sofa, iki mutbah, 3 
hela, bir bahçe talip olanlar, Çocuk 
sarayı caddesinde 50 No. da Kuru ye
mişçi İbrahim Akdedeye müracaat. 

3-6327 

Küçük illn 
ŞARTLARI 

Oört satırlık küçlik ilA.nlardaa 
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için 50 kurut 
ttı; defa için 70 kuruş 
Dört defa iı;in 80 kuru:ı alınır. 
Devamlı kliçük ilA.nlarm her defası 
için 10 kuru:ı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kuru:ı 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki bo:ıluklar müstes-

na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 1 
Dört satırdan fazla her satır iı;in ay
nca 10 kuru:ı alınır. 

iş Anyanlar : 

Müsaid şartlarla ingilizce veya al
mancadan türkçeye tercümeler maki
ne ile temize çekilmiş olarak yapılır. 

Adres. Posta kutusu 1042. Yenişehir 
3-6274 

* Muhasebeci - Muzaafa ve Ruf 
sistemine vakıf. Fransızca muhabere 

ve daktilo bilir büyük inşaat şirketle
rinde ve sanayi müesseselerde çalışmış 
bir muhasebeci i~ arıyor. Taşraya gi
der. Adres: M. Ferid Selçuk oteli An-
kara. 3-6314 

İt Verenler : 

Bir kasiyer bayana ve bir de tezgah
tara ihtiyaç vardır - Arzu edenler 
Bankalar caddesinde 48 - 2 No. lu 
Yıldız mağazasına müracaatları • 

Kiralık : 
,; 

Kiralık iki ve üç odalı daireler Ö' 

Yenişehirde elektrik şirketinin ~5' 
nünde Bay Ekrem evinde. Bek 
müracaat. No. 34 3-6267 

* Kiralık daire - Kavaklıdere f~ 
sız macar ve Yugoslavya Sefare dı1 
arasında birinci kat (methal ayrı iil1 
beş oda, geniş bahçe elli lira. ~ 

9 caat: Telefon 3843 3-626 

* Kaloriferli daire - Altı oda ball~ 
v. s. Çankaya caddesi, Sarı köşk tft 
şısı No. 49. Şekerci Hacı Bekire 
racaat. Telefon (3050) 3-641Z 

* Kavaklıderede 6 odalı - J{~~ 
derede Otobüs durağına bir d.PY 

mesafede iki katlı ,altı od~ bir ~ 
bir hol, bütün konforu haiz beş döl! 
bağiyle birlikte yeni bir ev kiralı~ 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3.-62 

* ~ Kiralık oda - Şurayı Devlet~ 
sında, asfalt Dikmen caddesi uıe ~ 
No. 18 Her gün saat 12.30 za kJ 
içindekilere müracaat. 3~ 

Satılık : 
~ 

Her tarafta • Satılık • Arsa, t 1 ~ 
Apartımanlar - Komisyoncu ftı. 
Dilman, Karaoğlan Koç apartııı"' 
Tel: 2181 3-6304 

* Satılık arsalar - Y enişehirde ~ 
lanik caddesinde Maliye şubesi ıta~ 
sında 592, 439, 423, metre murab 
ında. Telefon: 1538 3-6294 

* Satılık karyola - Az kullanl~ 
beyaz nikelli ve iki kişilik bir ka~ 
satılıktır. 1227 numaralı telefonla w 
racaat. 3-6452 

----------------------------~-------------_./ 
3-6433 
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: YOŞiVARA ~ = I 
: P. R. Wilm - Sesu Hayakava f 
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Nikel 25 kurusluklarlo 
.;jl 

bronz 10 kuruşluklar 
Maliye vekaletinden 

2257 sayılı kanunla verilen salahiyete istintı; 
• 

den evvelce ilan edildiği üzere eski nikel yiJ11ll 
beş kuruşluklar la bronz on kuruşluklar 30.1 ı.931 
akşamından sonra tedavül etmiyecektir. 

Tedavülden kalkacak olan bu paralan elle' 
rinde bulunduranların mezkur tarihe kadar bil' 

umum malsandıklarlie malsandıkları vezne' 
darlığını yapmakta olan Zir~at Bankası saJl' 
dık ve şubelerine ve yahut Cumhuriyet Merkeı 
Bankası şubelerine müracaatla mübadele ettif' 
meleri ilan olunur. ( 4216). 3 - 6356 

......__..--~--~----,.--_....._,_, ________ ~ ....... ----...... ------""' 

Kumbar~ biri 

• 
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; 'A. Levazım AmirliOi 

40.000 kilo lahna 
alınacak 

~nkara levazım amirliğinden r 
1 - Ankara garnizon ve harb okulu 

ihtiyacı için 40000 kilo lahna açık ek
siltme ile 24.11.937 saat 14 de Anka
ra levazım imirliği satın alma komia
Y0nunda alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk 
teminatı 180 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda g<>· 

>:ülür. 
İsteklilerin ilk teminat mektub ve 

ya tnakbuzlar.ı ve kanunt vesikalariyle 
~lli giin ve aaatta komisyonda bı 
llnnıaları. (4144) 3-6224 

18.500 kilo sade yağ 
alınacak 

, ~nkara levazım amirliğinden : 
1 - İzmir müstahkem mevki kıta

ıtının 18500 kilo sade yağı kapalı 
zarfla 25 2. teşrin 937 saat 16 da İzmir 
levavnn imirliği satın alma komi&· 
Yonunda alınacaktır. 
, 2 - Muhammen bedeli 17205 lira 
11k teminatı 1290 lira 38 kuruştur. 
~-~rtn~esi her gün komisyonda gö-
ulebılır. Teklif mektubları belli sa

atten bir saat evveline kadar kabul 
~lunuı;: İsteklilerin ticaret odası v.e 
k:°uı_u ve şartnamesinde yazdı veıı· 

larıle komiıyonda bulunmaları. 
(4158) 3--6235 

104.950 kilo sığır eti 
alınacak 

Ankara levazım amirliğinaen : 
llt 

1 - İzmir müstahkem mevki kıta
~nın 104950 kilo kesilmiş sığır eti 
() Pih ~arfla 24 2. teşrin 937 saat 16 
lll~ zınır ~ıl}lada Lv. Amirliği satın 

komısyonunda alınacaktır. 
ilk

2 
- Muhammen bedeli 29386 lira 

h teminatı 2204 liradır. ~artnamesi 
er ·· '.ıl 

lllek ~n komisyonda görlilür. Teklif 
at tu .ları belli saatten en az bir sa· 
lilee~elıne kadar kabul olunur. istek· 

rın ticar n::ı- . et odası ve kanun! şart-
-uesınde 1 b 11" giin yazı ı vesikalarla e ı 

ları. (:
1 

saatte komisyonda bulunma· 
57> 3--()234 

Pazarlıkla 48 ton nohut 
almacak 

J\nkaı-a levaz A • ı· w. d 1 on amır ıgın en : 
e•ıı_: 

1
Ankara garnizon birlik ve mü-

Q ~.e er' ih . 19 lO 1 tiyacı olan 48 ton nohuda 
• -1937 eksiltmesinde verilen fiat 

~:ı:ıalı görUldüğünden 19.11.937 saat 
l" ~. e Pazarlıkla Ankara levazım amir
e~~ latın alına lromi&yonunda alına-

tır. 

te!u• Muhanımen bedeli 4800 lira ilk 
gii natı 360 liradır. Şartnamesi herte:· komisyonda görülür. İsteklilerin 
gü tnat ve kanunt vesikalarile belli 
tı n(:e natte komisyonda bulunnıala· 

. "Tl42) - S-5243 

50.000 kilo ispanak 
alınacak 

J\nlcara l A • ı•w• d 1 evaznn amır ıgın en : 
iht'ıy• Ankara garnizon ve harb okulu 

acı · · eltailtnı ı~ın 50000 kilo ispanak açık 
kara 

1 
e ıle 24.11.937 saat 15 de An· 

ın~y e?azıın imirliği satın alma ko· 

2 _onunda alınacaktır. 
temi l'duhanımen bedeli 4000 lira ilk 
Riin ~atı .300 liradır. Şartnamesi her
hetli ~.ınısyonda görülür· İsteklilerin 
~eya gun ve saatte ilk teminat mektup 
·i~ k~~buzlaıı ve kanuni vesikala-

lllisyonda bulunmaları. 
"4UO) - 3 .. 04 -:::----_ . 

Wiiiii 
Portatif mahkeme 

kürsüsü yaptırılacak 
M. M V k. K . ~on.. · e aleti Satınalma omış.. 

.. ndan. 1 • 
ktır; Tahmin edilen fiyatı 512 lira 72 
kiirs&s~lan bir adet portatif mahkeme 
takt u pazarlık suretiyle yaptmla· 

ır. 
2 

nü ~;azatlık 25.11.937 parşemhe gü-
\ otnisy on birde M. M. V. satın alma 

3 _ onunda yapılacaktır. 
4 İlk teminatı 38 lira 50 kuruştur. 

resi;e Ş_artname, keşifname, plan ve 
kur ko r~ her gtin öğleden sonra mez· 

( 423~)ısyonda görülebilir. 
3-6439 

~ayseri için linyit 
köınürü alınacak 

ııu!'1d· M. V. Satm Alma Konıisyo· 
il)\ • 

1 • Beh
0 

• ta ola er tonuna biçilen ederi 11 lı· 
~Ys 0

• 
1600 ton linyit kömürünün 

erı ta nun i . YYare fabrikasınm deposu-
Palx Çınde teslim edilmek suretile ka· 

2 Z~fla eksiltmeye korunuştur. · 
• A. ah · . . 

Olup "Ik nıın edılen bedeli 17600 !ıra 
ı tenı· 3 • İh 

1 
. ınat parası 1320 liradır. 

&Ünü a esı 19 ikinci teşrin 937 cuma 
saat ıs ded" ır. 

4 • Ekıiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılI kanunun 2, 3 Unçil maddelerin· 
de istenilen belgelerile birlikte temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale gilnti 
en geç bir saat evetine kadar M. :M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4062) - 3-6096 

Fireze makinası 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alına Komis
yonundan ı 

1) Bir adet fireze makineıl pazar· 
lıkla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 8750 lira o· 
lup ilk teminat parası 1556 lira 25 ku
ruştur. 

3) lhalıi 29 ikinci teıırin 937 pazar· 
tesi gUnil saat on birdedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2. 3 UncU maddel~rinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. ıatın alm 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

(4206) 3--6341 

Portatif çadır direği 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 

1 - Hepsine biçilen ederiseksen 
bin dört yüz altını' lira olan iki yüz 
yimıi iki bin madent portatif çadır di
reği ile 245 bin tane madeni portatif 
çadır kazığı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu_ştur. 

2 - İhalesi 20 teşrini sani 937 cu
martesi günü saat 11.30 M.M.V, ea
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 5273 liradır. Şart
namesi 403 kuruta M.M. V. satın alma 
komisyonundan alınır, 

4 - Eksiltmeyegi recekler kanuni 
terninat ve 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublannı ihale saa
tından behemahal bir saat evvel M. 
M.V. satın alına komisyonuna venne
leri. (3674) 3-5459 

250 paybent ve 300 yular 
ba§lığı alınacak 

M. M. Vekaleti Satmalma Komi .. 
yonundan t 

1 - Tahmin edilen fiyatı 1250 lira 
olan 250 adet paybent ile 300 adet yu· 
lar ba,tığı açık eksiltme ıuretiyle sa• 
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 3 B. k!nun 937 cuma 
günü saat on birde M. M. V. satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 93 lira 75 kurugtur. 
4 - Sartnamesi her gUn öğleden 

sonra mezkQr komiıyondan alınabilir. 
(4235) ~i40 

Yolhahsı 
M. M. Vekiloti Satuıalma Komi1-

yonundan;, 

ı - Vekaletçe gali görülen 86.84 
metre murabbaı yol halısı ve işçiliği 
tekrar eksiltıneye konmuştur. 

2 - İhalesi 23.11.937 salı günü saat 
11 dedir. 

3 - Hepsine tahmin edilen fiat 
(1249) liradır. 

4 _ İlk teminatı 93 lira 68 kuruştur. 
5 _ şartnamesi parasızdır. Komiı-

yondan alınır. . 
6 - Eksiltmeye gıreceklerin 2490 

sayılı kanunda g~st~rilen belgelerle 
ve teminatlariyle bırlıkte belli gün ve 
saatmda M. M. V. satın alma komis 
yonuna gelmeleri. (4261) 3-6441 

Ankara Belediyesi 

Ön Cebecide su 
kesilecek 

Belediye Reisliğinden: 
Cebecide Kutlu giln sokağında ya

pılacak boru tadilatı dolayısiyle 17.11. 
937 çarşamba günü akşamı saat 20 den 
ertesi gü 6 ya kadar ön Cebecinin suyu 
kesilecektir. (4263) 3-6444 

Yenişehirde arsa 
satılıyor 

Ankara belediyesinden : 

Yenişehirde 1152 inci adada 1 par
selde 700 metre murabbaı belediye ma. 
h arsa bir ay zarfında pazarlıkla satı
Iacağmdan isteklilerin her cuma ve 
salı günleri saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. 

(4086) -- 3-6110 

Pazarlıkla sömikok 
kömürü alınacak 

Ankara Belediyesinden: 

Belediyeye alınacak 210 ton sömi 
kok kömürü bir ay zarfında pazarlıkla 
alınacağından isteklilerin her salı ve 
cuma günleri saat on buçukta beledi
ye encümenine müracaatları. ( 4082) 

3-6106 

ULU :5 

Bayınd1rhk Bakonhoı 
Talihlerin muvakkat teminat olan 

(1275) lirayı havi teklif mektublarmı 
mezkOr günde saat 14 de kadar komiı-

Bina işleri ilanı yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 vo 3 ınadde-

Nafıa Vekaletinden: terindeki vesaikle mezkQr gUn ve aa-
1 • Eksiltmeye konulan iş: lktısad atte komisyona müracaatları. 

vekaleti birinci bodrum katı penceı:e- (4199} S-6401 
lerine Jelozi kapakları itidir. 

Ke§ıif bedeli: 1681 llra 68 kuruştur. Düzeltıne 
2 - Eksiltme 26.11.937 cuma günü Asken Fabrikalar Umum MUdür-

aaat 15 de Nafıa vek!letl binasında lüiü Satınalma Komisyonundan ı 
yapı işleri eksiltme komisyonu oda- 8.12.937 çarşamba günü saat ıs de 
sında pazarlık usuliyle yapılacaktır. kapalı zarfla ihale edileceği Ankara'-

3 • Eksiltme tartnameai ve buna da Uluı, İıtanbulda Son Telgraf vıe 
müteferri evrak beş kuruş mukabilin- İzmirde Anadolu gazeteleriyle 15. 17. 
de yapı itleri umum mUdürlUfUnden 19. 21 birinci tep-in 1g37 günlerinde 
alınabilir. illn edilen 95 adet elektrik motörü 

4 .. Eksiltmeye girmek latiyenlerin ıartnarneslnin tediye tartlarrnda bazı 
126 lira ıs kurut muvakkat teminat değişikli yapılınuına zaruret haıd ol
verıneleri ve yapı i~lerl umum müdür· duğundan mezkQr günlerde çıkan i
lüğilndeu ahnmıt hususi vesika ibraz !anlar hUkUmsUzdür. (4184) ~400 
etmeleri llzxmdıt. (4198) 3-f5320 

220 ton kok kömürü 
alınacak 

Nifia Vekaletinden ı 
30.11.937 salı günU saat 15 tıe Nafıa 

Vekileti Malzeme eksiltme komisyo
nu odasında 5550 lira muhammen be
delli 200 .t~n kok. kömürünün kapalı 
zarf usulı ıle eksıltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 416 lira 25 ku
ru§tan, 

Bu İfe aid f8rtname ve sair evrakı 
vekalet malzeme müdürlüğünden pa
rasız olarak alınabilir. 

İ~tekli~er tekliflerine ticaret odası 
vesıkası ıle talimatnamesine göre ve
k§letten alınmış malzeme müteahhit
liği vesikasını raptedeceklerdir. 

İsteklilerin teklif zarflarını 30.11. 
1937 salı gilnU saat 14 e kadar kıonıis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(4240) - 3-6391 

Yüksek mühendis 

nıektebi935,36,37 

mezunlarına 
Nafıa Vekaletinden ı 

1 - YUk&ek mühendis mektebinin 
935 ve 936 seneleri mezunlarından dev
let hesabına yetİftİrilmif olanl•rdan 
askerliğini bitirenlerle tecil edilenler 
ve 937 senesi mezunlarından olup ta 
her hangi bir sebeble askerlikten tecil 
edilenler vazife almak üzere vekalete 
müracaatları. 

2 - Müracaat etmly.enler hakkında 
kanuni takibat yapılacağı gibi kendi· 
lerini istihdam edecek müesseseler 
hakkında da 2919 sayılı kanun ahka· 
mı tatbik olunacağı ilan olunur. 

(4251) 3--6442 

Bahçeli evler mahallesi
ne yapılacak su tesisatı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka· 

rada istasyon arkasında Çiftlik yolu 
üzerinde fidanlığın kar,ısmda bahçe
li evler mahallesinde isale edilecek ıu 
tesisatı. 

Muhammen bedell ı (50.211) lira 
(41) kuruştur. 

2 - Eksiltme 7.12.937 tarihine rast
layan ıah nünü saat 15 de nafıa veki· 
leti sular umum müdürlüğü su eksilt· 
me komisyonu odasında kapalı zarf u· 
suliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme tıartnamesi, 
mukavele projesk bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeyi (2) lira (51) kuruş bedel mu
kabilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin (3760) lira (57) kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermesi ve ıs bin lira· 
Jık nafıa su işlerini teahhüd edip mu· 
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su 
işlerini batıamıakta fenni kabiliyeti ol· 
duğuna dair nafıa vek§.letinden alın· 
mı§ müteahhidlik vesikası ibraz etme· 
si, isteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazdı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri li
zımdır. Postada olan gecikmeler ka· 
bul edilmez. (4229) 3--6443 

Askeri Fabrikalar 

Adliye bakanhğı · 
Kriple kömürü alınacak 

Ankara e.dliyeıi aatmalma ko· 
misyonundan : 

ı - Ankara adliyesi için 100 kriple 
kömtlrU açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 1750 liradır. 
3 - Muvakkat teminat mikdan 131 

lira 25 kuruştur. 
4 - Eksiltme 22.11.937 pazartesi gil· 

nü saat 15 de Ankara adliyesi bina· 
ıında toplanacak ıatın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve hususi şartnamesi An
kara C. mUddeiumumiliğinden parasız 
olarak verilir. (4256) 3-6438 

O. D. Y. Umum Md. 

Demir, Putrel, Demir 
levha, saç alınacak 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
U. Md. Sa. Al. Ko. danı 

Beher tıonunun muhammen bedeli 
(110) lira olan atğıdaki liatedo No. 
lan ve muvakat teminat ınikdarları ya
zılı takriben 4854,448 ton muhtelif 
cina demir, putrel, demir levha ve saç 
27.12.937 pazarteııi gUnü saat 15.30 dan 
itibaren sırasiyle ayır, ayrı ihale e
dilmek Uzere ve kapalı zarf uıulU ile 
Ankarada idare bina11nda tatın alına
caktır. 

Bu işe girmek istlyenlerln her li•te 
hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve na
fıa nıüteahhidlik vesikası ve teklifle
rini aynı gün saat 14.30 kadar komiı
yon reisliğine vermeleri IUımdır. 

Şartnameler 518 kuruşa Ankara ve 
Haydarpata veznelerinde ıatılmakta. 
dır. 

Liste No. 
ı 

Tonu muvakkat teminat 
1289.530 8342.42 lira 

2 
3 
4 

1481.514 9398.33 ,. 
941,270 15426.99 ,, 

(4123) 
1142.134 7531.74 ,, 

3-6307 

Harita Umum Md. 

6 adet fotograf 
malzemesi 

Hirata Genel Direktörlüiilnden : 

1 ·Muhammen bedel (780) lira har
ta. fotoğrafanesi için aşağıda cina ve 
mıkdarları yazılı (6) kalem fotoğraf 
eşyası açık eksiltme ile satın ahna
caktı:r. 

2 ~. İstekliler şeraiti anlamak üzere 
hergu~ ve eksiltmeye gireceklerin de 
(58) lıra (50) kuruş muvakkat teminat 
makbuzlarile 30.11.937 sah gUnU saat 
(15) de Cebecide harta Gn. Drk. lük 
satın alına komisyonuna gelmeleri. 
Miktarı 

Adet C t N S t 
1 Asitnitrik koymağa mahsul kapalı kap 
2 Asit rna~rapası 
1 Asitnitrik tenekesi 
1 Asitnitrik tenekesi 
1 Nitratdarjan küveti 

(4210) 

60/70 
70/80 
90/102 

!-6345 

17 .500 metre beyaz bez 
alınacak 

Harita Genel Direktörlüfüııdenı 
1 - Muhammen bedel (7000) lira 

narta genel direktörlüğü için kapalı 
)t.ıkeri Fabrikalar Umum Müdür zarfla satın alınacağı ilan edilen 

lüğü Satınalma Komisyonundan 1 (17500) metre beyaz bezin eksiltme· 

95 adet elektrik motörü 
ve tef errüa tı 

Tahmin edilen bedeli (17000) lira o- sinde talih çıkmadığından itbu bez 
lan yukarıda yazılı 95 adet elektrik pazarlıkla aatm alınacaktır. 
motörü ve teferruatı As~eri fabrika-1 2 - İstekliler ~eraiti anlamalı: üzere 
la~ umum müdürlüğü ~atın alma Jto· 

1
her gü~ ve pazarlığa gireceklerin de 

mıayonunca 3.1.938 p; ıtteıi gUnU ıa· (525) lıra teminat makbuzlariyle 18. 
at 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek~ 11.937 perşembe günü saat (15) te Ce· 
tir. Şartname Pi\rasıı olaı·ak lto;ııi~· ] t>ecide harta satın alma komisyonun< 
yondan V'erilir. · ~ · .... lelmeleri. (4211}. 3-6346 

Gümrük ve inhisarlar B. 

Küçük Yozgatta 
yaptırılacak memur 

evleri 
Inhftarlar Umum MüdürtllÇünden: 
1 §artname, kefifname ve pllnma 

g6re KUçUk Yosgatta yaptırılace.k: 3 
odalı ınemur evinin lntuı pazarlıkla 
eksiltmeye konmuştuı:. 
II .. Eksiltım 23.11.937 tarihine rast

layan ııal.ı gUnU ııaat 14 de Kabata,ta 
levazım ve ınübayaat oubesindeki a
lım komisyonunda yapılacaktır. 

III • Ke9if bedeli 3730.95 lira ve 
muvakkat teminat 280 liradır. 

IV • Şartnameler 19 kuru' mukabi· 
!inde hergün inhisarlar inşaat fubesin
den ve inhisarlar Ankara hafmüdilrlü
ğUnden alınabilir. 

V • İsteklilerin diplomalı, mUhen
diı veya mimar olmaları veyahut bun
lardan biriyle mu,terek bulunmaları 
Uizımdxr. İstekliler münakasa günün
den evel vesikalarını ibraı: ederek pa
zarlığa girebilmek için inşaat şubesin
den ayrıca vesika almalıdırlar. 

VI • İsteklilerin eksiltme için ta· 
yin olunan gUn ve saatte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilAn olu
nur. (7473-4162' - 3-6254 

Sıhat bakanhğı 

Fenni kitab alınacak 
Ankara merkez hıfzıssıhha mües

aeaesi aatmalma komisyonu reisli
ğinden : 

1 - Müessese kUtilphanesi için kıy
meti muhammenesi 893 lira 50 kuruş 
olan 28 kalem fenni kitab pazarlık ıu· 
retlyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 24.11.937 çarşamba gü
nü saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa iştirak edecekler 69 
lira teminat akçesini hudud ve ııahil~ 
ler sıhhat umum mUdUrlUğü veznesine 
teslim edecekler ve ayrıca ticaret o
daeında kitab işleriyle ittigal ettikle • 
rini tevsik edeceklerdir. 3 - 6435 

P. T. T. 
257 ton kok kömürü 

P. T. T. Müdürlüğünden : 
ı . İdare ihtiyacı için 257 ton kok 

kömlirll kapalı zarf uauliyle eksiltme· 
ye çıkanlmııtır. 

2 • Mullamınen bedeli 7131 lira 75 ku· 
ruf, muvakkat teminat 534 lira 88 ku· 
ruıtur. 

3 • Buna ald ~artname ve mukavele
name Ankara P.T.T. MUdi.irliiğünde 
herglln görUlebllir. 

4 .. İhale Nafıa vekaleti malzeme 
mUdUrlüğUnde milte,ekkil komisyon· 
da yapılacağından taliplerin teminatı· 
nı P.T.T. mUdUrlilğti veznesine yatı· 
rarak 30.11.937 tarihinde saat 15 de 
mezkQr komisyona müracaatları ilftn 
olunur. (4222) - 3-15386 

Park tezyinat ustası 
aranıyor 

Karaacbey Haraıı Direktörlü· 
iünden: 

Müessesemiz parkları için 50 Ura 
aıylık ücretle bir tezyinat u&taaı alı
nacaktır. Talip olanların ikinci teş
rin son günUne kadar evelce çalış· 
tıklan yerlerden •alınmı9 bonservis
leriyle Hara Direktörlüğüne müraca· 
atları lazımdır. (7709-4266) 3-6449 
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~KİRALIK KAT~ 
: "Anafartalar caddesinde evel· : 
S ce Bayındırlık Bakanhğınm bu- :E 
S lunduğu apartımanm suyu elek· : 
: triği ve kaloriferi bulunan 15 o· S -: da ve bir salondan mtirekkeb bi· S 
E rinci katı toptan kiraya verile- : 
: cektir. Gerek mevkii, gerekse : 
E dahili taksimatı itibariyle resmi E 
: müe11eıata ve şirketlere çok el- S 
5 veriıli olan bu katı kiralamağa : 
5 talib olanların lütfen Vehbi Koç E 
: Ticaret Evine müracaatları Rica : 
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Mahkemelerden 
Satdik evli bağ 

Ankara icra dainm gayri menkul 
sabt memurluiundan ı 
Ankaranın Kalaba köyü Güllük ka• 

ya mevkiinde tapunun 23/ 18. No.sun• 
da kayıdh prken yol, garben Artin. 
şimalen Seferıe oğlu Kigork cenubca 
dudu oğlu Andon bağlariyle 3676 met.o 
re murabbaı evli bağ aşağıda yazılı 
prtlar dairesinde satılmak üzere açrk 
arttırmaya çıkarılmıttır. 

Evsaf ve mü§temildt: 
Bağda 73 akasya, bir dud, bir kayaı 

ağaciyle henüz yetişmemiş fide halin• 
de yUı kadar muhtelif meyve afacı v• 
bin kadar ilzUm kütUğli olduğu ve ba· 
kımsız oldulu, ve sulu bir kuyusu da 
olduğu, 

Ev: bir taşlık holde iki oda S4fda 
bir oda ufak bir koridor üzerinde bir 
mutbak bir kiler ve taşlık üzerinde caıo 
mekanla böliinmüş gene bir oda ve ka• 
pı, sağdan ahşab bir merdivenle giri• 
lince kartıda halt ve ıolda 12 ayak 
merdivenle çıkılır bir sofa ve sağ vo 
solunda birer oda ve sağdaki oda bir 
tarasası vardır. Dış dıvarlan kerpig 
bölmeler hrmıştır. Tavan ve taban tah
tadır. Üzeri kısmen saç ve kısmen 
Marsilya kiremidi ve evin fimali şarki· 
sinde tC!f ve çamurlarla yapılmıt 40 
metre murabbaı bir arabalık bir ahıc 
vardır. Muhammen kıymeti 3500 lira· 
dır, 

1 - Satış pe'in para ile olmak Uzero 
20.12.937 tarihine milıadif pazartesi 
günil saat 14-16 ya kadar Ankara icra 
daireıi gayri menkul aatıf memurlu· 
ğunda yapılacaktır. Talibler gayri 
menkQle takdir edilen kıymetin % 7 .5 
nisbetinde pey akçesi ve ya millt bir 
bankanın teminat mektubunu veya te• 
minat olarak kabulü lazım gelen tahvil 
vereceklerdir. 
Dellili~ ve vergileri ihale bedelin· 

den ödenir. Tapu harcı tahliye masra
fı müşteriye aiddir. 

2 - Satıı günü arttırma bedeli tak• 
dir olunan kıymetin% 75 tini bulduk• 
tan ve üç defa nida ettirildikten ııon
ra mezkur günün 16 ncı saatinde en 
çok arttıran talibine ihale olunacak• 
tır. 

3 - İtbu arttırma teklif edilen be-
del muhammen kıymetin % 75 ünl 
bulmadığı takdirde 4.1.938 tarihino 
müıadif sah günü saat 14-16 ya ka· 
dar yapılacak ikinci arttırmada en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci arttırmada i
hale bedeli ihaleyi müteakib verilme
diği takdirde ihale edilenin talebi Ü· 
zerine ihale tarihinden itibaren kendi· 
ılne bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle· 
mesi için 7 giln kadar mehil verilecek
tir. İşbu müd<kt zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak 
ve bundan evel en yüksek teklifte bu .. 
lunan talibe teklifi veçhile almağa ra• 
zı olup olmadığı torulduktan sonra 
teklifi veçhile almağa razı ise ihalo 
farkı birinci talihten tahsil edilmek Ü• 
zere bu talibe ihale edilecektir. Tekli· 
fi veçhile almağa razı olmazsa gayri 
menkOl yeniden 15 günlük ikinci art
tınnaya çıkarılacak en çok arttıran ta• 
libine ihale edilecektir. 

S - Borçlu ve alacaklılarla diğer a
likadarların bu gayri menkQl üzerin· 
deki haklarını ve hususiyle faizle mae• 
rafa dair iddilarını evrakı müsbitele
riyle yirmi gün içinde .daire~ize bil
dirmeleri lbımdır. Aksı takdırde hak· 
tarı tapu siciliyle sabit olmadıkça ~
tış bedelinin paylaşdmasmdan hanç 
tu tutacaklardır. 

6 - Arttırmaya i§tirak edenlerin S. 
12.937 tarihinde 931/ 37 Nolu dairemiz· 
deki yerinde herkese açık bulunduru• 
lan şartnamemizi okuyabilirler. 

Talihler daha cvel gayri menkUlUn 
imar vaziıyetini ve aaireyi ve şartnamo 
yi satış şartlarını görmüş okumuş ve 
bunları tamamen kabul etmiş addolu· 
nacağı ilin olunur. 3-6432 

Verasete çağrı 
Bolvadin Sulh Hukuk Hakimli

ğinden z 
Bolvadmın alaca mahallesinden 

İbrahim ağa oğullarından Hacı Meh
met oğlu Ali Osınan ile 22-3-937 ta
rihinde vefat eden karısı Ayşenin 
terekesine vaki taleb üzerine Bolva
dın sulh hukuk mahkemesince el ko
nulmuş olduğundan kanuni mirascı· 
larmm Uç ay zarfında veraset vesika
siyle mahkemeye müracaatları ve ala
caklı ve borçlularının da bir ay için
de belgeleriyle birlikte gelerek kayıt 
ettirmeleri karar mahkeme iktiza.sın· 
dan bulunduğu ilan olunur, 3--6454 -_ olunur. Telefon: 3450 3--6434: --------------- -"lltııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Zayiler 
933 senesi Ankara erkek lisesi 9 

ıınıftan aldığım 2046 No. taadikname· 
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eakiainin hükmü yoktur. Şevki Koru 

* Hüviyet cüzdanımı kaybettim ye-
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük· 
mü yoktur. Ziraat Fakültesi Mehmet 
E;mln 698 3-6453 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane hastanesi nitaiye seriri

yatı sabık muavini 
Birinci ıınıf kadın hastalıkları ve 

doğum mütebaaaıaı 
Hergün öğleden sonra Postahane 

caddesi Devrim ilk okulu karşı
sında Esen apartımanında 7 numa

rada hastalarım kabule başlamış-
tır. felefon: 3549 3-6190 # 
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Günde yalnız bir defa - -
~TÜRK TİCARET ~ 

HASAN 

Diş maCWlu 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. 

Safran hanı satılıyor 
Emlak ve Eytam Bankasından .ı 

YERİ Depozito mikdarı 

'Ankara, Arelanhane mahallesinde Pirinççi hanı soka- TL: 
ğında yeni 40/ 35 kapı 448 ada 12 par sel No. lu Safran 
~1 namiyle maruf gayrimenkul. 2 .000 .... 

MÜŞTEMİLATI: 

Zemin katında ı 1 methal, 16 oda, 1 yazıhane 3 dükkan, t' 
kahvehane, 5 hela, 2 banyo yeri 2 avlu 
Birinci katta: 25 oda, 1 tonoz koridor. 

Evsaf ve müştemilatı yukarda yaz ılı "Safran Ham" namiyle maruf gay
rimenkul peşin bedelle ve açık arttır~a sureti!le satıl~~a~ından .. istekli 
olanların depozito akçeleri, birer vesıka fotogra.fı -~e .. huvıyet ~uzdanla
riyle aahf gününe tesadüf eden 6-12- 937 pazartesı gunu saat on bırde Ban· 
kamur Genel direktörlüğüne müraca atlarr. ( 4267) 3--6455 

Serveti filnun 
1891 

UYANIŞ Serveti fUnun 
1891 

Başyazan: A. İhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

ıretenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabcvidir. Se-

- = 
~ BANKASI A. Ş. ~ - -i Umum Müdürlüğünden ~ -= -
§ KUMBARA SAHİPLERİNE ~ 
= -: 30 ikinci teırin 1937 tarihinden itibaren eski nikel (25) : 
= -§ yirmi beş kuruşluk ve bronz (10) on kurusluk paralar teda- § 
: vülden kaldırılacağı cihetle kumbaralarında bulunan bu E 
§ gibi ufak paraların değiştirilmesi için sayın müşterilerimi- : 
: zin en geç mezkur tarihe tesadüf eden salı günü saat 12 ye : 
: kadar Kumbaralarını şubelerimiz veznelerine botalbnalan : 
: rica olunur. 3-6431 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

KOHİNOR 
Güzel diı istiyenlerin macunudur. 

~---REÇETELERİNİZİ---~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her istediği· 

niz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi husust müessesata azami 
kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında. Tel: 2018 1-5517 

Kaplanh içme suyu 
Eskişehir Belediye Reisliğinden: 

Bittahlil mikyası ( 1) olan Eskişehir Kaplanlı 
içme suyunun 65 - 70 kiloluk damacanaları An
karada Yeni Halde 3 No: da bayi Aziz deposun
da yüz kuruşa satılmaktadır. Sayın halknruzrr 
bu sudan istifade etmeJ eri ilan olunur. 3 - 6394 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Günde 3 defa 

RADYOLiN 
Diş macunu ile dişlerinizi fırçalayınız 

Nikel 25 ve Bronz 10 
kuruşluklar değiştirilecek 

T. C. Ziraat Bankasından 
Bu ayın sonunda tedavülden kaldırılacak olan Nikel 25 ve Bron• 

10 kuruşluklar bütün Şube ve ajanslarımızca deği§tirilmektedir. 
Kumbaralı tevdiat sahihlerinin kumbaralarındaki bu kabil para· 

larını da değiştirebilmek üzere ay sonundan evvel gişelerimize mü-
racaat etmelerini rica ederi%. (4260) ~37 

~!t:MERiHOS iPLil(LERi 
~ İki dil tabii ... ~ -------l--------:: - -- -§ cahllClk 5 - -
: Diş tabibi Hamdi Alagün, diş E 
: tabibi İhsan Çandır ile teşriki : 
: mesa1 ederek şimdilik Anafarta. E 
: tar caddesindeki muayenehancle- : 
: rinde hastalarını kabul ederler. : 

938 PHILCO 

E Pek yakında Yenişehirdeki mu. : 
E ayenehanelerini açacaklarını sa- : 
E yın hastalarına bildirirler. E - -., •....................................• ,.. 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın kJi. 
nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin A
partımannıda hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon: 2022 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevl: Ankara 

YENİ 
BU GON BU GECE 

Bq, dit• nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlarmızı kead. 
lcabmda günde 3 kate alınabilir. 

l•im ve markaya dikkat! T alılitllerinden aalnnını.z. 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
İkinci Keşide 11Birincikanun937 dedir. 

Büyük İkramiye 40.000 liradır 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

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

SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Zarif tebessümlü ve altın renkli sarı 
saçlı Sbirley Teple'in en son 

çevirdiği 

Türk rejisörleri - Türk artisleri ve 
Türk emeğiyle meydana getirilen 

Milli Türk fllheeeri 

GÜNEŞE DOGRU 
ZENGİN ÇOCUGU 
Ayrıca • Dünya haberleri ve öğretici 

film. 

Genel istek üzerine, 4,45 seansında 

LA DAM O KAMELYA 
Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 - gece 9 da 

radyoları geldi 

;, 

Merkezi: 

Şubet 

Oynıyanlar: 

Ferdi Tayfur • A. Dino - Güzin 
Gece programına iliveten: 

ŞANLI ORDUMUZUN EGE 
MANEVRALARI 

Halk Matinesi 12,15 de Gönül Yolu 
Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 9 da 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddeai Tel. 2619 


