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ADIMIZ ANQIMIZDll=l. San'at ve fikir 

Elazık ve Tunceli ha büyük efi 
emsalsiz tezahürlerle karşıladılar 

Malatya'da kurulan 
bez ve iplik fabrikası 

. Malatya, (Hususi muhabirimiz-
4'.!en) - Malatyada, istasyondan şeh -
re giden bir kaysı yolu vardır. Cadde
ye bu adın verilmesine sebeb, iki tara
fının sık ve göz alabildiğine uzanan 

tiştirmeğe çok müsaiddir. Ve bu ekim, 
en modern vasıtalarla, bu toprağın 

aradı~ı ideal tohum kullanılarak ya· 
pılacağından en iyi neticeler alınacağı 
tabiidir. 

kayın ağaçlarile r-------------..... ., 
Çevrilmiş olma -
&ıdır. 

Bu ana cad -
denin iki tara

fında, adeta bir 

§ehri andıracak 

kadar azametli 

ve geni§ inşaat 

göze çarpıyor : 

lğdırda bir 
fabrika 

kuruluyor 
bütün bu çevre lidır'da senede bir milyon 
için yeni bir iş kilo pamuk istihlôk edecek 
ve hareket kay - modern bir fabrika kurula-
nağı olan Malat- caktır. Projeler hazırlanmış-
ya bez ve iplik tır. Fabrika 1939 da laaliye-
fabrikaaı burada te Rececektir. 
kurulmaktadır. Bu fabrika aynı zamanda 

Malatya fab- pamuk yai istihsal edece~ 
rik ·ı k k ki aaı e, beş yıl- tıe bu cetıreye yü se na ı-

hk planın doku- Ye masralları tıe ağır mali-
ına endüstrisine yet ile garbtan getirilen sa-
a~rılrnış olan bü- bun ihtiyacını da karşılıya-
Y~k kolu tarna. caktır. 

Malatya kom
binası; bize, bu
güne kadar diğer 
fabrikalarımızın 

veremediği cins
lerde kumaş ve
recektir. Bu ku
maşlar, bilhassa 
ince, zarif ve çok 
aranan cinsler
dir. Bu arada her 
renkte Sirya ja
karları, Anatolya 
Vişi Florida, Zi
fer, ipekli Jakar, 
kreplin j a k a r, 
Manyo fistanlık 
ve ipekli fistanlık 
yapacaktır. Bü
tün bu kumaşla
rın bir sene için
de dokunacak o
lan yekunu 
10.638.000 metre
dir. Fafrika, 1800 
beygir kuvvetin
de iki buhar tür-ı:n•yle gerçekle§- , .... _____________ ~ 

nış oluyor. Buraların dokumacılıkda biniyle cihazlıdır. İşletici kuvvet, bu 
-e külttu-ıu bir~~. M~~; di;.'":-1A- .... ~.+~": •• 1 .... M.. ..ttam .. lrtP-

ruruımakta olan fabrika ile uzun za-
.nandanberi özlenen haklı bir gayeye lfçi 
~~vuşmanın verdiği huzur ve sevinç Malatya kombinası; bütün bu bol, 
ıçındedir. yüksek ve memleketin ihtiyacının bü-

F yük bir kısmını karşıhyacak olan is-
abrikanın kurulmaya başlamasi-le •• tihsalatiyle beraber, günde 2000 işçi 

• ınalatya için bir refah ve hareket 
(Sonu 8 inci sayfada) başlamıştır: inşaatta çalışan işçilerin 

~enıen hemen hepsi yerlidir. Amele 
fıatıarı derhal yükselmiştir. Fabrikaya r-------------
Yakın yerlerde şimdiden modern bir ı ıom· ür fllfl .. nı kontrol ı 
Çar§ının temelini teşkil eden inşaat 
başlamıştır. 

Bu tesis, yalnız hazırlanmış pa
~u ğu istihlak eden bir fabrika değil-
dır · e IA k a· . · vve a, en ı hammaddesı olan 
~uğu himaye edecektir. Pamuk eki
tnini teşvik edecek, cinsinin en ileri 
ve aranan vasıflarda olmasını sağlıya
taktır. Bunun için lüzumlu görecegıv · 
end.. · Ustn şubelerini kuracaktır. 

1 Fabrikanın inşası, 938 senesi son
<lrında bitecek ve istihsale başhya
ta_lctır. İn§aat; her büyük ve ana işi
ltıız gibi, göz karartan bir hızla de· 
~~ın ediyor. Bugün bir malatyahya, 
d~r Yabancı, gösterecek neniz var? 
•ye sorsa, hemen dıvarlan yüksel· 

~ekte olan fabrikayı gösterecektir 
.. alatyalı haklıdır: bu eser; cidden 
ovtnüiecek değerdedir. 

Kombinanın bütün makineleri ta
~rniyle ısmarlanmıştır. Bina biter 
t ıtmez kurulma işi derhal başhyacak
ır. 

F Qbrikanın kapasitesi 
Fabrikanın 10.400 iğ ve 432 doku

~~ tezgaru vardır. İki ekib halinde ve 
tunae 16 saat çalışmak şartiyle senede 
1

·048.870 kilo iplik istihsal edecektir. 
~u İpliklerden 824 bin kilo kumaş 
~~l 7decek ve ayrıca 224.000 kilo ip-
gı pıyasaya arzedecektir. 

Malatya fabrikası bu istihsalat için 
~· 1 ıs.ooo kilo pamuk istihlak edecek· 
.r. İhtiyacını bugün Malatya çevre· 
sına k' , . ı· e e ılmekte olan pamuklan ış ıye-
tek savı g ıyacaktır • 

A f 0 fii rk' iin Ua laty<ı' yı ziy<ıreıleri esnasındt1 ulınmı§ resimleri 

Elazık hakiki bir bayram yapıyor 

Şef T uncelinde bir köprüyü 
açtılar ve Pertek kaza 

merkezine şeref verdiler 
Arabça sanılan Elaziz kelimesi türkçe yurd manasına gelen «El» 
kelimesiyle «gıda» manasına gelen «azığ» dan terekküp etmekte· 
dir. Bu itibarla kelime münbit, mahsullü feyizli manasına geliyor 

Elazık, 17 (Hususi surette gönderdiğimiz arkadşımızdan) -
Elazık Büyük Şef' e kavuştuğundan dolayı emsalsiz bir sevinç 
ve heyecan içindedir. Elazık halkı, bugün saat 13 de trenlerinden 
inen yüce kurtarıcıyı emsalsiz tezahürlerle kartılamıttır. 

Atatürk'ün vagonlarından itibaren istasyon dışına kadar bü· 

Alman askeri 
heyeti İatanbulda 

tün yola, kıymetli halılar dötenmitti. Büyük Onder gardan çı· İstanbul, 17 (Telefonla) - Alman 
karlarken toplar atılıyor ve herkes "Yaşa varol" sesleri &rasmda askeri heyeti bu sabah Ankaradan şeh
Sef'i alkıtlıyordu. rimize geldi. Öğleden sonra yedek su-

bay okulunu ziyaret eden heyet azası 
istasyonda vilayet ve belediye erkanı, parti heyetleriyle, Dör· şerefine akşam Park otelde İstanbul 

düncü Umumi Müfettitlik, Kol ordu erkanı ve bölge valilerinin kumandan vekili tümgeneral Osman 
tazimlerini kabul buyuran Ata türk. selim resmini yapan aske· Tokan tarafından bir ziyafet verildi. 

ri kıtayı teftit ettikten sonra İs· ı---------------------------
taıyondan uzun bir mesafeyi 
yürüdüler ve milletinin cotkun 
sevgi tezahürlerine iltifatla mu· 
kabele buyurdular ve sonra U· 

mumi müf ettitlik dairesine teref 
verdiler. 

Atatürk tam kapıdan girerlerken 
Cumhur Reisliği bayrağı direğe çeki
liyor ve burada da binlerce halk Şefi 
büyük bir şevkle alkışlıyorlardı. 

Umumi Müfetti~ Orgeneral Ab· 
dullah Alpdoğan müfettişliğin ~alış
maları ve bundan sonraki çalışma plan 
ları hakkında Atatürk'e izahat arzet· 
miş ve yenı inşaatın proje, plan ..,e 
resimlerini göstermişlerdir. 

• Bundan sonra Atatürk Başvekil 
B. Celal Bayar İç İsler Bakanı o1e 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka· 
ya, Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetin 
kaya, Orgeneral Kazım Urbaıy, U
mumi Müfettiş Alpdoğan ve diğer 
zevatla birlikte Tunceline gitmişler
dir. 

Ziraat kalkınmamız 

Ziraat aletleri İçin bir 
fabrika kurulacak 

600. 000 çifçinin en kısa zamanda birer 
pul/ufa sahip o/malan temin edilecek 

Malatya fabrikası, Türkiye'n~n 
~~-ku.rova kadar pamuk yetiştirmege 
Uaaıd olan bu mıntakasında beyaz al-

tın ek· · b"l k . •rnmi, azami hadde çıkara ı ece 
·tır .. Bugün Malatyanın bir kayın bah
~eaı sahibine bile tarlasında ne ekmek 
lStedı' ~ • ' ' " a gını sorarsanız ''pamuk 1 cev -
~~ . ı· nin venyor. Fabrikanın, bu hava ı-

en aon kanı toprağına kadar pa
~ulı: ~kilae bile ; onu dahi yoğalta~~ 
8Pbit~ olması, çiftçiye büyük ıtı

lnad telkin etmektedir. 
b ~ilınuk ekimi ; çok çah§kan olan 
~ kö~lU için, diğer ekim maddelerine 

g re etdden çok yüksek bir gelir ola
~~ Toprak, iyi kalitede pamuk ye· 

Kömürl •r botaltılırken 
Ekonomi Bakanlığı, kömür fiatla

rmın indiriliıini daimi bir kontrola ta
bi tutmalanru teıkilabna bildinniıtir. 
Halkın aldablma11run önüne geçilmeıi 
hakkında verilen bu karara aid tafai
Jit üçüncü aayfamızdacbr. 

Yolda Murat suyu üzerindeki eski 
köprüden geçilerek eski Pertek kale
sinin bulunduğu saha önünden gidil
miş ve türk tekniğinin yüksek bir ese· 
ri olan bu köprünün kordelası bizzat 
Atatürk tarafından kesilmek suretile 
küşat resmi icra edilmiştir. Bu köprü
nün eski adı Soyungeç ve Sungeç ol
duğu hakkında kendilerine vaki olan 
maruzat üzerine Atatürk dilimize te
laffuz itibariyle en kolay ,ekli olan 
Singeç adı verilmet1ini tensib etmiş
lerdir. 

Ziraat kalkınma planının tahakkukiyle refaha tıe bayındırlıia 
katıufacak olan köylerimizden biri 

Ziraat Bakanlığı, Büyük Şef'in Kamutayın açılıtında 
İrad buyurdukları tarihi nutuklarında bakanlığı alakadar eden 
emirleri üzerinde bütün ziraat tetkilatını seferber etmi! bulun
maktadır. Bakanlık Şefin emirlerinin en kısa bir zamanda baıa
rılabilmesini temin için itaret edilen meselelerle uğratmak üzere Buradan avdette Murat suyu üzerin· 

de kurulmakta olan ve yüz metre tu-

(Soau 8 inci sayfada) 
komiayonlar kunnuftur. 

(Sonu 8. üıci sayfada) 

FRANSADA 

Sağcıların 
suykasdi 
keşfedildi 

Söylendiğine göre bu 
teşkilôtın onbinlerce 

adamı varmış! 
Paris, 17 (A.A.) - Gazeteler, saf 

tarafın hükümete karşı 16 aydanberi 
müseWh bir hareket hazırladığının 
meydana çıktığını ve Seine polisinin 
bütün Fransada araştırmalar yapmak
ta olduğunu yazıyorlar. Bl6..gizli suy
kast teşkilatının on binlerce adamı var· 
dır. Polis Paris civarında Reuil'de ha· 
kiki bir istihkam haline konan bir vil
la bulmuştur. Bu villanın içi ailih ve 
mühimmat ile doldurulmu§tu. 

"Oeuvre" gazetesi, Bulonys ormanı 
civarında da bir silah ve mühimmat de
posunun meydana çıkarıldığını haber 
vermektedir. 

8. Eden iyile,ti 
Londra, 17 (A.A.) - Bir kaç gtln· 

denberi hasta bulunan B. Eden iyilet
mit ve bugün Bqbakanhk dairesinde 
B •• Çemberlayn'in reialifindeJd kabine 
toplantısına iştirak etmittir. B. Eden 
ayrıca, Londra Belediye Reiainin Bel· 
çika Kıralı şerefine verdiği ziyafottıe 
de bulunmu§tur. 

İtalyan· Japon 

doıtlutu 
Tokyo, 17 (A.A.) - Halen japoa 

milletinin mümessili olarak İtalyada 
bulunan Seyukai partisi şefi lşiro Ha
tayama, Nişi Nişi gazetesine B. Muso
lininin kendisi ile yaptığı bir görü9· 
menin neticesini teJ.efoııla bildirmit· 
tir. 

"- Muaolini, Japonyaya ka111 en 
derin bir dostluk beslemektedir. Hat
ta bana dedi ki, memleketlerimizi kar
şılıklı olarak birib~ri?e b~~laya~ doet
luk hislerinin samımıyetını kehmeler
le ne derece bildirmek mümkünse o 
derece mükemmel bir surette ifade~ 
decek yeni bir pakt imzalamak istiyo
rum.,, 

Fıkra 

Kuru çeşme 

Eğer kömür depolarından bahH
decek olsaydım, tek kelime olaralc 
"Kuru Çeşme" yazmalı idim. lstan
bulun başka bir hazinliğini yıaz•ak 
istiyorum: kuruyan çeşmeler! 

Şimdi Kırkçeşme sular.1 da h!Stile
cek olursa, lstanbul sokalc/annın 
hüznü büsbütün artacaktır. Ve bir 
müddet sonra, tasları leoparı/arak, 
musluklarr sökükttk, bunlar, kesik 
burunlu ve kopuk kulaklı, salaat su
ratlara benziyecekler ! 

Roma gibi, lstanbul da, fakat büs
bütün ayrı üs/übta, çeşme ve sebil/e
ri ile meşhurdu. Akar su, güzel türk 
!jehrinin ~akrayan, gülen gönül fe
rahlandıran sesi! 

Bari bunlardan tcrkos suyu akıtıl
sa ve sebil/erde iyi su dağıttırı/sa 
veya sattuılsa! 

Dikkat edilecek bir nokta daha 
var: lstanbulda w azaldıkça ve ha
mam kapatıldıkça, kalaba,ığın koku
su fenalaşıyor! Kırk çeşmenin has
talıklı suyunu müdafaa etmiyorum: 
fakat p a r a s ı z s u 'yu müdafaa 
etmek istiyorum. Birçok fakirkr, 
eğer çe§melerde su baluyorlarsa, iç
mekte, ve evlerine taşıyvı,.ak. ça11111şır
Jarım ve derilerini t~mek~ir
ler. - Fatay 
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Umumi Meclis dünkü toplantısında şehrin, gece tenviri için makam 
emrine yüz bin liralık tahsisat kabul etti. Bu para ile, Bayazıd'da, Tak
sim'de, iki yangın kulesinde, Şemsipa§ada, Çamlıcada devamlı tenvir 
tesisatı yapılacaktır. 

Türkiye - Hollanda ticaret 
nı uka veleleri 

Türkiye ile Hollanda arasında 
1934 yılında imzalanan ticaret muka
velesinin müddetinin bitmesi üzeri
ne hükümetimiz ile Hollanda kırallı
ğı arasında milzakere cereyan etmiş 
ve 19 mart 1937 tarihinde yeni bir 
mukavele imzalanmıştır. 

Mareıal (akmak 
mektebll ve lıcllerl 

takdir eHI 
Cumhuriyetin on dördüncü yıl

dönümü dolayısiyle yapılan büyük 
geçid resminde bulunan mektebli ve 
izcilerin intizam ve ciddiyetini Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, KUltür Bakanlığına gönderdiği 
bir mektubla tebrik ve memnuniye
tini ızhar etmiştir. Maresal Fevzi 
Çakmağın mektubunu yaz;yoruz: 

Bir hiç yüzünden bir ocak 
nasıl söndürüldü ? 

1 

Bir sürüyü bir tarlada otlaunalr. 
bir hayatın sönmesine sebeb olabilit 
mi? Bir hiç yüzünden bir hayata Jcı• 
yılabilir mi, ıbir ocak söndürülebilit 

Şehirler, bilhassa, şehir halkına bina dışında eğlence imkanı vermek 
için tenvir edilirler. Bir de tenviratı yüksek noktalarında teksif edilerek 
güzelleştirilen şehirler vardır. Adliye dalrttlerinin 

mef rusat ~edeli Şehir tenviratı, şehirlerin ovada, dağlık erazide, deniz veya nehir 
kenarlarında kurulmuş olmalarına göre, biribirinden farklıdır. Ova bir 
şehir olan Berlin'de, tenvirat büyük caddelerde ve meydanlarda yapı
lır. Atinada Akropol, Peştede kıral sarayı, ve tenviratmm nisbi kifa
yetsizliğine rağmen, Ankarada kale bu şehirlerin gece tenviratmda ilk 
gfr~e çarpan noktalardır. Cumhuriyet bayramı gecesi, Marmara'dan 
bakıldığı zaman, Jstanbulda iki bina göze çarpıyordu, Tünel hanı, bir 
de Üsküdarda hükümet konağı. 

Hükümet bu yeni mukaveleyi tas
dik için meclise vermiş ve meclisin 
iktısad encümeni dün yeni mukave
leyi tasvib etmiştir. 

Yeni mukavele, eski mukavelenin 
aynı esaslar dairesinde iki memleket 
ticaretinin tevazilnünti temin etmek 
için tanzim edilmiştir. 

Yeni mukaveleye nazaran iki taraf, 
kontenjan kararnamelerine tevfik ha
reket etmekte ve itbalit ve ihracatı 
karıılıklı menfaatlerle listelere bağ
lamaktadır. Bu listeler eski mukave 
lenin imzası tarihinden beri hasıl o
lan tecrübelere göre en son ihtiyaç
lar bakımından tesbit edilmektedir. 
Aynı zamanda lüzum görülen saha· 
larda iki memleket biribirine güm
rük tarifelerinde tenziller bahıet
mektedir. Bu teah.hüdler iki tarafın 
ticaretinin menfaat ve zaruretlerine 
muvafık ve uygun olarak inkişaf et
tireceğine hükümetimiz kani bu
luıvnaktadır. 

"Son cumhuriyet bayramımızda 
geçid resmine iştirak eden mektebli
lerimizin gösterdikleri intizam, cid
diyet ve mükemmeliyet her türkün 
göğsünü gurur ve iftiharla kabarta
cak ve İstikbal için daha büyük ü
midler verecek değerde görülmüştür. 
Maarif te§ekkilllerinin gerek sporda 
ve gerekse askerlik yeniliklerine ver
dikleri biiyük önemi, bu fayanı tak
dir tezahürler dolayısiyle Genel Kur
mayın tebriklerini iblağ eder ve çok 
yakın bir fitide bu kıymetli mesainin 
daha feyizli ve semereli neticelerini 
görmek hususundaki samimi temen
nilerimi saygılarımla arzederim . ., 

.> 

Adliye bakanlığı 1937 büdcesiyle a
lınan tahsisattan merkez ve kazalara 
mefruşat tahsisatı göndermiştir. Bu 
paralarla hiçbir daire hariç tutulmıya
rak bütün adıt dairelerin hakiki mof
ruşat ihtiyaçları temin edilecektir. 
Yalnız halkla daimi teması olan sorgu 
hli.kimlerile icra daireleri mefruşatları 
tercihan alınacaktır. 

mi? İşte diln Ağır Ceza mahkemesi· 
nin salonunu dolduran kalabalık haf• 
ret ve dehşet içinde bu suale cevab 
vermeğe çalışıyor ve ~u facianın kah
ramanı olan zanlıyı tüyleri ürpere
rek dinliyordu. 

Şahidlerin sözlerine göre facİI 
şöyle bir silsiJe takib ediyor: 

Bir yaz günü Bfila'nın Karaali kö
yünde, tanrının uçsuz bucaksız kıl" 
larında Dede oğlu Nuri diline bit 
farkı tutturmuş, koyunlarım otlatı• 
yor ... Biraz sonra civarda bir koyuıı 
sürüsü daha beliriyor.. Nuri bUtilll 
dikkatiyle yeni sürüyü takib ediyor, 
sürü gittikçe kendi davarına yaklaf'" 
maktadır. Nuri yeni sürünün çobanı" 
m görünce atılıyor ve: 

Tenvir tarzı, tenvir edilecek binanın büyük cadde üzerinde büyük 
bir meydan veya yüksek bir tepede bulunuşuna göre de biribirinden 
farklıdır. Büyük meydanlardaki ve yüksek tepelerdeki binalann alttan 
ve karııdan bol ışıklarla aydınlatılması bu binaları olduklarından birkaç 
defu daha büyük gösterir, onları abideleştirir. Aynı usulün düz cadde
lerde ve dar meydanlarda tatbiki, tenvir edilmiş sokak veya binadan 
ziyade, aydınlık bir sokak ve bina hissini verir. Bilhassa hiç 5Z\izel de
ğildir. Günün devamı gibi olduğu için yorucudur da. 

Yüksek binaların tenvirinde en tehlikeli şey; renktir. Bu yıl Baya
zıd kulesinin yandan yukarısı yeşil fenerlerle aydınlatılmış ve kule bu 
halile, renkli uçurtma kağıdlariyle donatılan hürriyet taklarına benze
mİfti. 

1stanbulda yüksek tenvirat için, hem tabiat hem de binalar müsaid
dir. İstanbul tarafında, bütün camiler, T opkapı sarayı, Üniversite, Ku
le, Galata tarafında, sahilde Dolmabahçe sarayı ile, Ortaköy camii, 
yüksekte Galata kulesi, Kılıçali camii, denizde Kız kulesi, Üsküdarda, 
gene camiler, Selimiye kışlası, ve Haydarpaıa garı. 

Tenvir planını bir mütehassısa yaptırmak şartiyle, Istanbul dünya-
nın en güzel, gece §Chirlerinden biri olabilir. N. ATA Y 

Müftü adının 
baıimamlığa 

tahvili İçin 
bir teklif 

Mut mebusu Hakkı Kılıçoğlu vila
yet ve kazalardaki "müftü" adının 
"batimam" lığa tahvilini teklif etmiş 
ve bu teklifi büdce encümenine veril
miştir. 
Hakkı Kıhçoğlu, Meclis riyasetine 

yazdığı tezkerede diyor ki: 
"Fetvaların tetrii mahiyeti bulun

duğuna ve teşrii kuvvetlerin Tiirkiye 
büyük mille~ meclisinin manevi şahsi
yetinde toplanmı;ı bulunduğuna, onun 
haricinde verilecek teşrii hükümlerin 
hiç bir tatbik kıymeti bulunmıyacağı
na göre, fetva kelimesinin manası kal
madığı gibi, dlinya işlerinde gökler
den emir almayan ve teşkilatı esasiye
ainde laik olduğunu söyliyen ve işleri
ni o yolda yürüten bir devlet teşkilatı 
eaaaiyeai içinde müftü adının da yeri 
ve manbı kalmamıştır. 

Trabzon, İran trınsff yolunda 

gümrük işleri 

Gümrük ve İnhisarlar bakanlığı 
Trabzon - İran transit yolunda işle
yen ve transit eşyası taşıyan otobüs ve 
kamyonların gümrük muayeneleri 
hakkında bir talimatname hazırlamak
tadır. 

Vakıf İf)etme idaresi 

kuruluyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Yeni va

kıflar kanunu mucibince vakıf suları, 
ormanlıklar ve zeytinlikler için umu
mi müdürlüğe bağlı birer ifletme ida
resi kurulacaktır. İstanbul mmtaka
sında yalnız Sinekli ormanlariyle İsti
ranca ormanlarından bir kısmı için iş
letme idaresi kurulacaktır. Taşdelen 

suyunun işletilmesi için yeni bir tali

matname yapılacak, belki de bu suyun 
işletilmesi Kadıköy evkaf müdürlüğü
ne bağlanacaktır. 

Hilkümet encümende mukavelenin 
esaslarını izah etmi§ ve encümen: 
"Her iki taraf ticaretinin menfatltine 
ve ihtiyaçlarına uygun bir inkişa.f 
vereceği memul olan ve anlaşma ve 
bağlı bulunan mektubları" tasvib et
miftir. 

Motörlü <;{eniz vasıtalarının 
çoğaltılması 

Motörlü deniz vasıtalarının çoğal 
tılmasını temin makaadiyle büküme
tin kamutaya sevkettiğini yazmış ol
duğumuz kanun layihasını iktısad 
encümeni kabul etmiştir. 

Mahalli idareler dairesi teşkili 
Dahiliye encümeni Cemil Uyba

dın'ın reisliği altında toplanarak 
"mahalli idareler dairesi" teşkili 
hakkındaki kanunu görüşmüştür. Ka
nunu esas itibariyle kabul eden en
cümen, tali komisyonun projesi üze
rinde müzakerelerini yapmış ve ba
zı tadillerle layihayı kabul etmiştir. 
Yarın bu Hiyiha Uzerinde konuşnıala
ra devam olunacaktır. 

Denizbank kanun projesi 
üzerinde 

Büyük Millet Meclisi iktısad en 
cümeni Deniz Bank kanunu projesi
nin üzerinde çalışmaktadır. Layiha
nın esaslarından evelce bahsetmiştik. 
Encümen bu esae üzerinde müzake
relerini devam ettirmektedir. Layi
hanın müzakeresi bugünlerde bite
cektir. Bugüne kadar yapılan müza
kerelerde esaslı bir tadil olmamıştır. 

Türkiye Ziraat Bankası 
Umumi Heyeti 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası umumi heyeti pazartesi günü ka-

Kurakhktan zarar 
gören çiftçiye 

yardım 
Ziraat Bakanlığı, tohum temizle

me evleri tarafından yurdun muhte
lif mıntakalarında mevzii kuraklık
tan zarar gören çiftçılere yardım e
dilmesine karar vermiştir. Bakanlık 
bu yardımların yapılması için Ziraat 
Bankası nezdinde de teşebbüslerde 
bulunmuştur. Yapılaçak yardım bi
lecik viliyeti dahilinde kuraklrktan 
zarar gören 8, Anteb vilayeti dahilin
de 1 köyün borçları tecil edilecek, 
Edirne vilayeti dahilinde 10, Zon 
g~ldak vilayeti dahilinde 2, Konya 
vılayeti dahilinde 1 köy ile doludan 
zarar gören Osmaniye kazasında 2, 
Malatya vilayetinde 11 köye tohum
luk buğday tevzi olunacaktır. 

Bunun dışında olarak muhtelif 
kazalara bağlı bazı çiftçilerin borçla
rı tecil edilecek, bazılarına tohumluk 
tevzi olunacak, bazı çiftçilere de pa
ra yardımında bulunulacaktır. 

Kamutayda 
Kamutay dün toplanmış ve içti

mada Kocaeli Mebusu Nedim Boza
tık'ın ölümü bildirilmiş ve merhu 
mun hatırasına hürmetle bir dakika 
susulmuş ve ondan sonra siyasi müs
teşarların intihabına dair hükümet 
reisinin tezkeresi okunarak toplantı 
cuma gününe bırakılmı§tır. 

Alınacak eşya süse, lükse, fantaziye 
müteallik ş_.eylerden olmıyacak, eşya
~ın ~arafet, metanet ve kullanış kabi
lıyetıne bakılacak ve yerli mau olma
sına itina edilecektir. Yol, dıvar halı
sı, saat, telefon, kristal ve yüksek kıy
mette yazı takımı, icarlı binaları döşe
mek için muşamba ve bunun gibi eşya 
alınmıyacaktır. 

Mahkemeler, en ziyade muhtaç bu
lundukları pencere perdesi, ruasa, do
lap, mahkeme kav::.ı ve ::.andalya gibi 
eşyanın daha eve! alınmasını göz ö
nünde bulunduracaklardır. Masa ve 
mahkeme kavislerınin Üzerlerine çuha 
konmıyacak, bu gibi eşya boyatılacak, 
eskileri varsa bunlar da tamir ettirile
cektir. Fantazi eşya alındığı takdirde 
bunlı.nn bedelleri alanlara ödettirile
cektir. 

Yüksek ziraat enstitüsü 
ziraat f akü ilesi mezunları 

- Süril Uz erine sürü sürillmez f 
diye bir çoban vecizesi savuruyor .. 
Yeni sürünün sahibi Bilfü da: 

- Burası babanrn malı değilyal 
diye cevab veriyor. Ve bir ağız ka•" 
gası başlıyor. K&ylüler yetişiyorlar. 
Kavganın büyümesine mani oluyor" 
lar. 

Fakat Nuri, Bilalın çobanlık ya• 
salarım bozmasına, kendisine çatma• 
sına tahammül edemiyor, köye gelin· 
ce kardefi Fevziye hfidiseyi anlatı• 
yor, Biıat'le kavga ettiğini söyliyor. 
İki kardeş birden ellerinde övendire• 
lerle Billilin üstüne yürüyorlar .. Bir• 
az sonra kavga bir facia manzarası 
alıyor, Bilal tabancasını çekiyor: 

- Yana'21tayın yakarını 1 
Diyor. Fakat gözleri kararan ikl 

kardeş, Bilalin tehdidine aldırış et• 
miyorlar. 

Üç el silah atılıyor .. ve Nuri bir 
hiç yüzüne can veriyor .. facianın hi• 
kayesi bu ... 

* Reis şahide soruyordu: 
- İki kardeş bir olsalar .ıman 

döğebilirler miydi? 
- İkisi bir olunca tabii döğerler .. 
- Sonra ne oldu? 
- Bilal da tabancasını çekti.. bir 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün zira
at fekültesinden mezun olanların ta
yinleri yapılmıştır. Mezunlardan B. 
Bn. Sabiha yüksek ziraat enstitüsü 
asistanlığına, Nezahet İzmir bağcılık 
enstitüsü asistanlığına, Mesude ve 
Hikmet İzmir ziraat mücadele istas
yonu teknisiyenliğine, Hacer Adana 
ziraat mücadele istasyonu teknisiyen
liğine, Mahbube tavukçuluk enstitü
sü asistanlığına, Nilüfer Bursa ipek 
böcekçilik enstitüsü asistanlığına, 
Emine Mediha merkez mücadele ens
titüsü asistıınlıi!ına1 Celil İzmir zi
raat mektebı muaı ımııgıne, l<etaa 

el ateş etti. Bir daha bir daha .. Nuri 
sendeledi .. 

İstanbul Ziraat mektebi muallimliği
ne, Sabahattin Adana ziraat mektebi 
muallimliğine, Şerif Bursa ziraat 
mektebi muallimliğine, Hilmi Bursa 
merkez ziraat muallimliğine tayin e
dilmişlerdir. 

Altın fiatı yük!ilcliyor 

Şahidler arasında bir de çocuk 
'\ie1.1u.1. • .&.A'-.&.& •'"" .t'wa.w~u ... ,.,, ... ':ı-----• 

konuşuyordu.. Faciayı çocuk hafıza• 
sına rağmen düzgün anlatı. 

Hakim zanlıya sordu: 
- Bir diyeceğin var mı? 
- Ne diyeyim ... deli o ... ne dedi• 

ğini bilmiyor ki ... 
Yeni şahidler dinlenmek üzere 

muhakeme başka bir güne bırakıldı .. 

mutay umumi heyetinden sonra top 
!anacaktır. Bu toplantı, bankanın 
"Türkiye Cumhuriyet Ziraat Banka
sı" haline kalbinden sonra ilk defa 
yapılmaktadır. 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Altm fi. 
atı yükselmekte devam ediyor. Bugün 
borsa dışında ve sarraflarda bir türk 
altını 1088-1090 arasında ahnıp satıl
mıştır. 

Bir hiç yüzünden can veren Nuri, 
arkasında karısı, çocukları ve babası 
gibi bir de yaslı aile kalabalığx bı· 
rakmıştı. 

latan bul 
İmdi bu adın ve bu mevkiin devlet 

teşkilatı içinden silinmesi mantıki bir 
zaruret olmuştur. Binaenaleyh bu ili
gik olarak liunduğum kanun teklifinin 
Büyük Millet meclisinde müzakere o
lunarak kanuniyet kazanmasını saygı
larımla ar.z ve teklif ederim. 
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Madde 1 - Vilayet, kaza ve nihaye
lerdeki müftü adları başimamlığa 

çevrilmittir. 

Suyu istimal Otobüste ayakta duranlar 

Madde 2 - Başimamların görecekle
ri işler bir talimatname ile tesbit edil
mittir. 

Meşhur bektaşi hikayesini ha
tırlarsmız: bani dede, yanında ta
şıdığı binliğin su ile dolu olduğu
nu söyledikten sonra, YeJJiçeri ağa
sının zoru karşısında, işin anlaşıla
cağım görerek elindeki şa.rab bin
liğin.e dönmüş: 

- Şarab ol, ya mübarıek! de
mişti. 

Crll~tecilerden bir fehid daha Yeni kiiprii. ue tramvay 

Dün, Y eniıehir otobüıünde on 

iki kiıiden fazla müıteri, kaç kiıi
nin ayakta durup kaç kiıinin otura
cafını sarahatle yazan emaye lev· 
hanın önünde ayakta duruyordu. 
Müıterilerden birisi biletçiye sor
d u ı 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Şehit 
meclisi bugünkü toplantısında 935 he· 
sabı kati raporunu müzakere ve kabul 
etmi§ ve belediye zabıtası talimatna· 
mesinin müzakeresine devam etmiştir. 
Müzakerede lokantaların da camekfin· 
larında yemek teşhir etmelerinin de 
yasak edilmesi temenni edilmiş ve ta• 
limatnameye böyle bir madde ilave e• 
dilmesi kararlaştırılmıştır. 

Madde 3 - Bu kanunu başvekil yürü
tür. 

Madde 4 - Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Z iraat mektepleri 
kad rola rı kuvvetleniyor 
Ziraat bakanlığı, ziraat mekteblerini 

takviye etmek üzere bu mekteblerde 
ameliyat muallimlikleri ihdas etmi§
ti. Bakanlık, şimdiye kadar ahnan 
müsbet neticelere bakarak bu mekteb
lerde bir ek ameliyat muallim muavin
likleri ihdas etmiştir. Bu muallim mu
avinliklerine bu yıl yüksek ziraat ens
titüsünden mezun gençler tayin edil
mittir. 

Ziraat bakanlığı, zirai kalkınma se
ferberliğinde ziraat mekteblerine de: 
büyük bir ehemiyet vermektedir. Zi
raat mekteblerinin lise haline getiril
mesi ve mekteb sayılarının fazlalaştı· 
rılması etrafında tetkikler yapılmak
tadır. 

Kamutay çağrıla rı 
X Arzuhal Encümeni 19-11-1937 

cuma günü umumi heyet içtimaın

dan sonra toplanacaktır. 
X Maliye Encümeni bugün saat 

on bette toplanacaktır. 

Dün yapılan bir muhakemenin 
tafsilatından anlıyoruz ki Ankara
da bu hikiyenin tam zıddı geçmiiş, 
bir bar sahibi, içi şarab dolu ve te
peleri mantarlı, mumlu ıarab şişe
lerine: 

- Su ol ya mübarek! demiş, fa
kat yak;ıyı ele vermiştir. 

1 çkiye su katmak çok eski ve 
ehli katrnda, oldukça, önemli mese
lelerden birisidir. Bilmem, divan e
debiyatının bu bahisten ilham bile 
aldığım bilir misiniz? 

1 çkiye su katılmasına taraftar o
lan eski şairlerden birisi, bakın, ne 
diyor: 

Badeyi lb ile amihte kıl ey dki 
Hayli demdir ki hakimane ırünah 

itlemedik. 
Halbuki bir başka şair, bu fikir

de değildir; o da şu beyti yumurt
lar: 

Suıuz nOı et, harama hiyle katma 

G
.. . bade içtikçe 
o.ziin do:ysun, bir az hürmetli doldur, 

aade içtikçe 
Ne '~hakimane günah" ı, ne de 

hara:m ıle helalı düşünecek devir
lerde değiliz. Fakat devlet inhisar 
idaresi tarafından mumlanıp Jııapa
nan bir şişe içine hiyle katılması
na göz yumamayız doğrusu. 

Kapalı şişelerdeki şarablara kat
mak için "stlyu istimal,, eden bar 
sahibi, sade ''suyu istimal" le kal
mamış, "suiistimal" de yapnuı
tır. - T. İ. 

Habeı harbı devam ederken o
rada haber almak uirunda b ir iki 
gazetecinin öldüiünü hatırlanı
nız. 

lıpanya harbı da birkaç mea
lekdatınıızm baımı yemifti. Şimdi 
Şanghay'da da bir gazetecinin can 
verdiğini öğreniyoruz: Bu meılek
dq İngilizdir ve adı Stefbana Pam
broke'dir. 

Eaki h arbla rda yalnız eli ailah
lı ola nlara aaldınrlardı. Yeni sal
dırganlık harbları, ıilahıızları ve 
sivilleri hedef tutarken eli kalem
lilerden de ıehid vermeğe merak 
sardırdı raliba. 
Meslekdaıımızın hatıraımı aay

gı ile anarız. 

İngiliz karikatürü 

- Baba, hayat niçin pahalılapyor. 
- Ôlüm ucuzluyor da ondan oğlum. 

latanbul'da Gazi köprüsünün in
ıaatı ilerlemektedir. Belediyenin 
bu köprü hakkında ne gibi kararlar 
verdiğini öğrendiniz mi? Yeni Gazi 
köprüsünden bütün nakil vasttalan 
geçecek, yalnız tramvaylar geçmiye
cektir. Bu karan ıehircilik müte
hassısı B. Proıt da muvafık bulmuı
tur. 

O tramvaylardan çktiğini an· 
latmağa bu kısa fıkralarda imkan 
bulamadığımız İstanbul halkı, timdi 

yeni köprülerinden onun geçirilmi
yeceğini haber alınca, kimbilir. ne 
kadar sevinmiılerdir!. 

Kaza sporu 

Karadeniz ıampiyonu Bafraspor 
takımı, evvelki gün Ankara stadyo
munda Akyeıili 3 - 1 yenerek Tür

kiye grup fampiyonu oldu: Maçtan 
çıkanlar konuıuyorlarclı. 

Birisi: 
- Ben, dedi, Bafranın yalmz tÜ· 

tünü meıhur samrchm; futbolu da 
meıhumıuı meğer! 

Gene iki kiti aralarında §Öylece 
konuıtular: 

- Kaza sporlan iyi İmi§; ben 
farkında değildim. 

- Kaza sporlan iyidir; fena o -
lan spor kazalandır cloııtum. 

- Neye bu kadar mütıeri alıyor
sunuz? Otobüste kaç kiti ayakta 
durabilir? 

Biletçi büyük bir aükiinetle ce
vab verdi: 

- Yinni kitiye kadar alabiliriz. 
Bu aofuk kanlı olduiu kadar 

soğuk cevab, yolcuların hiç de ho
ıuna ritmedi. 

Bu yeni ve rahat nakil vasıtala
rnnızdan bahsederken lıtanbul 

tramvayları aibi "iıtif", "aardalya" 
gibi tabirler kullanmağa mı mecbur 
o lalan. 

Fransz karikatürü 

Çinli - Ne yapalımı kendi kabaha
tımızl .. Vaktiyle barutu icad etmemeli 
imiıiz. 

Yeni yolcu 
tayyaremiz 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Londra· 
ya ısmarlanan dört motorlu yolcu taY" 
yarelerimizden dördüncüsü de bugün 
Yeşilköye geldi. Tayyare on iki yolcu 
ve üç tayfa ta,ıyacak büyüklüktedir" 

Hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu gcçınif 

ısı gece 6, gündüz 15 derece olarak 
kaydedilmiıtir. Dün yurdun Karade
niz mıntakası yağışh, diğer mıntaka· 
ları bulutlu geçmiştir. Dünkü yağışla· 
rın karemetreye bıraktıklar su ınik· 
darları Zonguldakta 19, Afyonda 12, 
Eskişehirde 11, Bursada 8, Kocaelide 
ve İstanbul da 7, Nazilli, Bilecik ve Ya· 
!ovada 6, Sinob, Antalya, Kırşehir, lio• 
rum, İsparta, Kütahya, Kastamonu• 
Bolu, Muğla, Akhisarı Balıkesir ..,e 
Çorluda 1-5 kilogram arasındadır. Piiıt 
en dü§ük ısı sıfırın altında olmak üze
re Karsta 4, en yüksek ısı da Aoanada 
sıfırın üstünde 24 derece olarak ka)'" 
dedilmiştir. 



c:~~~~:~::::::::::ı 
Brezilya ve otoriter 

devletler 
Bir kaç gün evvel Brezilyadan ge

l~n haberler, bu memlekette de faşist
l~k rejiminin kurulduğunu bildirmiı
h. Bu haber üzerine yeni dünyadaki 
bu Yeni faşist devletinin Roma - Ber• 
lin ·Tokyo komünist aleyhtarlığı pak
~na iştirak etmek üzere bulunduğu 
akkındaki ıayialar da ileri atıldı. 
. Hakikat şudur ki Brezilya' da fa. 

:~.•tl~k kurulmuş değil, belki diktatör
l~k dan edilmiştir Esasen diktatör· 
uk cenubi Ameri.ka memleketlerine 
~abancı olan bir müessese değildir. 
. vrupa' da faşistlik namı altında oto

rıte ·d C r 1 are kurulmazdan çok evvel, 
t e~ı.ıhi Amerika memleketlerinde dik
~~~orlülder vardı. Bu defa diktatörlü
gunü ilan eden cumhur reisi Vogras, 
~.•asen Brezilya'da diktatöre benzer 

•
1r Vaziyette idi. Bu zat, 1930 sene

•ınde Brezilya cumhur reisliği için 
naınzedliğini koymuştu. Seçimde mu
~~fak olamadı. Fakat Buna rağmen, 
ır _darbe ile ikbdan ele aldı. 1934 se

neııınde demokrasi prensiplerine da
Y~nan bir kanunu esasi tanzim ettir
n:;.i İ~e de bu kanun taınamiyle tatbik 
e 1 nuş değildir. Bu defa yeni seçim 
;~~acağından ve Vogras kuvvetli 
da lerle karşılaşmakta bulunduğun
k an ~ktidarda kalabilmek için daha 
eatırnıe bir yoldan yürüyerek kanu

nu esasiyi büsbütün ilga etmi§ti .. 

k ~.u. darbeyi yaldızlamak için de 
~rnunııtlik korkusu ileri ıürühnüş· 
y ~d M:sele bundan ibarettir. Breziln: aki bu darbenin milletleraraaı mü
t aebetleri bakımından enteresan olan 
~ı, fekli ne olursa olsun, kurula

ca ?lan hükümetin dünyayı ikiye ayı
rand ıdeoloji mücadeleıine kartı takib 
e ecev· · 
h gı sıyasettir. Gerçi Vograıı'in 

areket' b" d b . . ce . ı, ır ar edır. Bu darbe netı-
t .. •ınde kurulan idare de diktatörlük
i ~r. Fakat bu darbeyi haklı göstermek 
Çın ileri ·· "l y l suru en sebebler Almanyada 
,:r.:

1
§tnek için Hitler tarafında ileri 

ru en sebebl r · ere çok benzer. Musso-
ını de oto "t •• • • lik . rı er reJunını aol cenah teh-
esıne atfetın . . 

ter devletler ı enul f mıah· idi? !lu • °.t~ln· 
ri ·· ' o cen tehlikesını ı e•urerek k di 
la.rrı Yeri .~n tneınleketlerinde sağ-
litika ~:.b~ti ~e? ıonra timdi aynı po-

~ ıyeıını ı:r\°U 1 .. 
ıebetlerine de teş \et eraraa• •• munJa
ponya'yı d nıı etmek ıçın a• 
he k a aralarına alarak bir cep• 
R Utrnu!lardır. Acaba Brezilya'nm 
oına • Beri' T -- ---=--a.: ın • okyo mihverine kar-ii -- _, ___ ._., 

cllnıheınen .t~nu aöylemek lb.mdır lci 
kı.ır uı- ;eııı Vogra.ı'ın Brezilya'da 
de~~ ıstediği idare fa~iıtlik rejimi 
k~ ır. Voırras gene bir parlamento 
te!kir0 t-: Bir yüksek iktiıad konaeyi 
l>leh' .ed_ıyor. Yeni kanunu eıaıiyi 
11 ısıt ile halka taıdik ettirmeğe ça-

!IYor. Demek 1 ki • 
deı:nokr . . o uyor zavabırde 
verrni ?sıyı muhafaza etmeğe karar 
ile ftır. Yalnız yeni kamınu esasi 

cutnhur · · 
\>erjJnıe ~eısıne geniş salahiyetler 
faşist ~tedır. Bu da haddi zatında 
dir. bır devlet kurmak demek değil-

flan • .. 
deceğ· ~ı munasebetlerinde takib e • 
deai 

1

8~Y~ete gelince; Monroe kai
l' oky e~Yanın Roma - Berlin -
t.1a1u 0 ;uııverine iltihakına manidir. 
A.ı:ner~ l.lr ki Avrupa devletlerinin 
iıleti~ ~ kıtasmdaki memleketlerin 
ide b'e arışnıalanm meneden bu ka
hi.iki.i ır ~sırdanberi Birleşik Amerika 

llletı ha . ~ . • . el 
!lnı te ki rıcı sıyasetimn tem ta-
hir t şk l etmektedir. Gerçi bu kaide 
Aınerj~ lln istihaleler geçirmİ§tir. 
hi ve bu kaideye dayanarak cenu· 
dahili ?~ta. Amerika memleketlerinin 
rıı hit 

1! erıne nıüdahale etmek hakkı-
e ldd· 

tea ko ~ etmişti. Son Buenoı Ay· 
haki nareıınde birle§ik Amerika bu 
.... , __ a:rından v . k"" .. k " -
•ı..,. b .. k.. azgeçmış ve uçu .n.ıua-

rışrn~ "'tnetlerinin dahili işlerine ka
Atrıerik Yı. teahhüd etmiştir. Fakat 
deaini a hıç bir zaman Monroe kai· 
t"Upa'nn ana Prensiplerinden yani Av
le A.syı~ Ve bugün Japonya dolayısiy
tlıaları a nın, Amerika işlerine karı§ • 
8'eçrh...~1• ıneneden hükümlerinden vaz• 

""'"'ll• ıtir. 
Atrı ., __ 

l' crı~ hl!'-·· • Be ı· R • oky . ...umetı, r ın • oma 
tertıİni 0 rnıhverinde hükümdarlık sis
kua-uır: devanunı temin makııadiyle 
kuauııu tlş olan mukaddes ittifakın ko
ve oto . &e::ı:nıektedir. Filhakika fatizm 
ı rıter .. ·· • fiki et ne l • •ıımler hakkındaki r-
edileın: l.lr~ olsun, şu nokta inkar e
llliiue ~ki bu rejimlerin kurdukları 
IQn ın.~ cephe ile mukaddes ittifa • 
hıyoı-, B. •hale ıiıtemi ihya ed'ilmit o
cekıeri d.~ı lllernleketlerde tatbik ede· 
ltıek İıt e_vlet şekilleri dikte ettiril • 
ht1.ndllıı e~'Yor. Mukaddeı ittifakın da 
ayn1 • B§ka bir iddiası yoktu. Ve 
ilene :ı.ıkaddes ittifaktır ki yüz otuz 
r "J 'W'vel M kai . • 'I • .. u ttıe • onroe desımn ı en su-
0tl.lz ;ıne sebeb olmuıtur. Şimdi yüz 
c~nuht~ so~ra Birleşik Amerika'nın 
l"lnin .lllerıka hükiimetlerinden bi-

Yenı b" k . . • 
trıeain .. k ır mu addeı ıttifaka gır-
• "' arş lAk • 1~. değiJd' 1 a ayd kalJNsı akla gehr 
luiiİnün ~· Esaaen Vograı diktatör· 
hariciye ~iması Üzerine. Amerika 

tnuateşarı tarafından her mil-

· D Ü N Y A H A B E R L E· R 1 .. Dö Larokdavasının İTORKiYE BASINI 
ikinci celsesi de Y~;ds~~~i~i'~~~iil~·t· 

Nankin'in tahliyesi 
devam ed~yor 

Cinliler harbın başından beri 
tahminen 800,000 asker kaybettiler 

Şanghay, 17 (A.A.) - Royter muhabiri bildiriyor: Nankrn
in boşaltılmasına büyük bir faaliYetle devam olunmaktadır. Muh
temel olarak bütün memurlar. cumaya kadar hükümet merkezini 
terketmİf olacaklardır. Nankin' de, harekatı idare etmek üzere 
yalnız askeri liderler kalacaktır. 

Mühim mikdarda sivil halk,.------------
da, şehri botaltmak istemekte ve 
bunun için nakliye vasıtaları 
beklemektedir. Nehrin kıyıları 
cidden insanı müteessir edici bir 
manzara arzetmektedir. 

Binlerce kadın ve çocuk yanların
da paketleri, bardaktan boşanırcasına 
yağan yağmurun altında büyük bir 
izdiham halinde birikmiş oturmakta
dır. Birçokları, dün akşamdanberi 
buradadırlar ve hala nehri geçmeye 
muvaffak olamamışlardır. Zira, bü
tün vapurlar dopdoludur. 

Çang Kay Şek başkumandan
lık vazifesini görecek 

Şanghay, 17 (A.A.) - Güvenilir 
bir kaynaktan haber verildiğine gö
re, Çang - Kay - Şek, icra komitesi 
reisliğini terk ile bütün zamanını 
ba§kumandanlık vazifelerini ifaya 
hasredecektir. Maliye bakanı B. 
Kung, şimdiki vazifesini muhafaza 
etmekle beraber Başvekilliği deruhde 
edecektir. 

Tailıu'da şiddetli muharebele
re intizar olunuyor 

Nankin, 17 (A.A.) - Çin ajansı 
tebliğ ediyor: 

Kuinsan civarında Taihu'da çok 
şiddetli muharebeler olması beklen· 
mektedir. Çin krtalarının Kuisan ve 
Taişung'dan ricatlan müdafaa hattı
nı daha ziyade kuvvetlendirmek için 
yapılmış bir strateji hareketinin ne
ticesidir. Boyuna gelmekte olan tak
viye kıtaatı ile bu hat §iddetle müda
faa olunacaktır. Japonların şiddetli 
• - ... ........ ---· _.,,,,..,._-s.,._ .J&-···---·--·--- --b 
men ıca,ing ve Ka,an'a hiç bir 9cy 
olmamı§tır. 

LU§ov' da vaziyet 

Pazar güniindenberi dliflllan tay
yareleri Şuşova 700 den fazla bomba 
yağdırmışlar ve gerek insanca, gerek 
bina itibariyle çok mühim zayiat ver
dirmişlerdir. Yıkılan binalar arasında 
kızılhaç'a aid müesseseler de vardır. 

74 japon harb gemisi Yanıgıt:ze neh
rinin ağzına gelerek demirlemiştir. 
Asker ihracına mani olmak için icab 
eden tedbirler alınmıştır. 

800.000 ölü 
Su~ov'un parkında çok şiddetli mu

harebeler olmaktadır .Japonlar piya -
delerin ileri yürüyüşünün yolları dol
duran Çin ölüleri yüzünden gecikti-

ğini bildiriyorlar. Çinl~ler ~~nsan'
dan çekilirken harb yennde bın gene
ral olmak üzere be§ bin ölü birakmı§
lardır. 

Beynelmilel kızılhaç delegesi Al
bay Vatevil Çin ordusunun bütün cep

helerde muhaseınatm başından beri 
öl ü ve yaralı olarak tahminen 800 bin 
asker kaybettiğini söylemiştir. 

Japon tebliği 

Tokyo, 17 (A.A.' - Tebliğ: Şang
hayda, Şanghay - Nankin ~mcndifer 
hattında ricat etmekte olan Çin ordusu 
japon kxtalarının devamlı takiblerl 
neticesinde dağılmağa başlamxftır. 

Hang9ov körfezinde karaya çkanlan 
japon ordusu 15 sontegrinde Şangha
ym 80 kilometre cenubu garbisinde 
kain Kashing şehrine taarruza hazır
lanmıştır. 

Şimali Çinde Tsiman istikametinde 
ilerlemekte olan japon kıtalar 14 son-

te,rinde T&iman'm 40 kilometre timali 
garbisinde bulunan Lung§en gehrini 
işgal etmişlerdir. 

Sanghay'da 200.000 japon 
askeri var 

Şanghay, 17 (A.A.) - Şanghay mın

takasına japon takviye kıtaatı gelnıit· 
tir. Yalnız Şanghay mıntakaıunda 'im
di 200 bin japon askeri tehllfJUt etınif 
bulunmaktadır. 

Belçika' da bir · 
tayyare kazası 

on bir kişi öldü 
Brüksel, 17 (A.A.) - Dün Brük

sel ve Londraya gitmek üzere Frank
forttan hareket eden büyük yolcu 
tayyaresi havanın fenalığından dola
yı Brüksele uğramamış, fakat iki yol
cu almak üzere Osland'a inmeğe ka
rar vermiştir. Tayyare koyu bir sis 
tabakası içinde alçalırken bir fabri
kanın bacasına çarpmış ve yere dü
şerek yanmı~tır. İçinde bulunan 8 
yolcu ile 3 tayfa kurtarılamıyarak 
ölmüştilr. 

Tayyaredeki ıyolcular arasında 
Hes Grandükil ile aileai efradından 
beş ki'i de bulunmakta idi. Grandük 
kardeşinin evlenme töreninde bulun
mak üzere Londraya gidiyordu. Bu 
sabah evlenme töreni ı:nahdud davet
liler önünde yapılmıştır. 

Sovyetler birliği 

muazzam bir 

tayyare yaptırtyor 
Baltimor, 17 (A.A.) - Sovyet Rus

ya hesabına burada dört motörlü bü
yük bir tayyare yapılmaktadır. Bu tay
yare uzun mesafe uçuşları içindir. 48 
metre olan bu tayyare 46 yolcuyu ve 
3400 kiloluk ağırlığı 8000 kilometrelik 
1.11• u.A'-Wi~\ıtı f V f.11 ~ L.L.;..ı.. ._.-...tı..h. L. .... 'b:.\;~1.&.tı.. '1-iT 

Komünizmle mücadele 

komitesi kuruluyor 
Roma, 17 (A.A.) - İtalya ile Al

manya ve Japonya arasında komünizm 
aleyhinde aktedilmit olan itilafa mer
but protokolun derpif etmekte olduğu 
daim! komiteyi kurmak üzere görü~
meler yapılmaktadır. 

Almanya ile Japonya arasında an
laşmanın imzası sırasında ikinci teı· 
rin 1936 da tanzim cdilmit olan bu 
protokol, ,imdiye kadar asla tatbik e· 
dilmemi~tir 

İtalya'nın bu protokol ile girişilmiş 
teahhildü yenileyen imzası, ona daha 
müsbet bir aktüalite mahiyeti vermek
tedir. 

B. fon Ribbentrop'un merkezi Ber· 
linde olacak olan bu komitenin batma 
getirileceği muhakkak aayılmaktadır. 

Bu organizmin ne suretle te,ekkül 
edeceği, sarih vazaifi ve nizamnamesi 
şartlarının ne olacağı henüz gözder 
geçirilmektedir. 

Merkezi Berlinde bulunacak olan 
daimt komiteden bafka Roma'da diğer 

bir komite kurulması muhtemeldir. 

.J•·····································"' 

Cumartesi 
16 

Sayfalık bir 
i lôve vereceöiz 

Çocuklar 
Kendileri için dört 
ıayf alık ayn bir 

ilave bulacaklardır 
... 

. . . . . 
• . . . 
• . 

• 

•etin kendi mukadderatına hakim ol- Cumartesiyi 
dufu hakkında IÖylenen aözlerde Bre-

A. Ş. ESMER 

zilya'yı otoriter devletlerle bu yolda : bekleyın·ız I 
münaıeebte giriımekten tahzir eden : 
bir eda vardır. : • 

~ ..............•.................•....• ;: 

B. Tataresko yine 
romen kabinesini 

kurdu 
Bükreş, 17 (A.A.} - Yeni :ata

resko kabinesi kurulmuştur. Kabıneye 
yeni olarak üç kişi girmiştir. Bunlar, 
yeni endüstri ve ticaret bakam Bujoi, 
yeni devlet bakanı Manolesko Strun
ga ve yeni ziraat bakanı Sisesti'dir. 
Başbakan muavini İnkuletz münaka
lat bakam Franasovici ise, eskiden 
başbakan Tataresko tarafından tedvir 
olunan iç işler bakanlığına getirilmiş
tir. Eski endüstri ve ticaret bakam 
Valler Pop, yeni kabinede devlet ba
kanıdır. Dış işler bakanlığında, eski 
kabinede olduğu gibi, gene Antones
ko bulunmaktadrr. ]organın riyasetin
deki nasyonal - demokrat partisi ge ~ 
nel sekreteri Dr. Topa iş siyasi müste· 
şarlığma tayin olunmuştur. 

Yeni ,bakanlar bu akşam kıral hu
zurunda mutad törenle yemin edecek
lerdir. 

B. Tataresko'nun beyanatı 
Başbakan Tataresko, gazetecilere 

yaptığı beyanatta, Jorga'nın reisli
ğindeki nasyonal - demokrat grupu ile 
bir "hükümet anlaşması" ve Vaida 
Voevod'un reisliğindeki "romen cep· 
hesi" ile de bir "seçim anlaşması" 
yapmış olduğunu bildirmiştir. Başba
kanın tasrih eylediğine göre bu anlaş
mada her parti kendi vaziyetini mu • 
hafaza etmekte ve programından bir 
şey feda etmemektedir. Zira, anlaşma, 
sırf seçim için yapılmıştır. 

Paris sergisinde 
Cambodgo sultannın 

hazinesi çalındı 
Paris, 17 (A.A.) - Gazetelerin yaz

dığına göre, beynelmilel sergide gös

terilmekte olan Cambodgo sultanı Ah

malidunun milyonlar değerinde olan 

hazinesi çalınmıştır. Hırsızlar pavyo

na pencereden girmişlerdir. 

Hatay'daki kontrol heyeti 
Adana, 17 (Hususi Muhabirimiz

den) - Hatay'daki Milletler Cemiye
d :rıeyetı bu ayıu yiıuıl ikisinde Ce
nevre'ye dönecektir. 

Kömür 
............. 

heyecanh oldu 

Albay dö La Rok lehinde şeha
dette bulunan sa~cı mebus 

lbarnegare 

Paris, 17 (A.A.) - Fransız sosyal 
partisi reisi Albay dö la Rok'un muh
telif şahsiyetler ve gazeteler baş mu
harrirleri aleyhinde açtığı 12 inci ce
za mahkemesinde görülmekte olan da
vanın ikinci celsesi çok heyecanlı bir 
hava içinde cereyan etmiştir · 

Malfim olduğu üzere, albay aleyhin
de "Şok" adlı gazetede çıkan bir yazıyı 
muhtelif fransız gazeteleri iktibas e
derek boyuna dö la Rok'a hücum için 
bir vesile ittihaz etmişlerdi. 

İlk celsede eski başbakan B. Tardiyö 
albaya gizli tahsisattan para verdiğini 
bildirr.liş ve onu yalancılık ve hainlik· 
le itham etmişti. 

İkinci celsede de sağ cenaha men
sub mebuslardan B. lbarnegare din
lenmiştir. Uzun uzadıya dö La Rok'un 
müdafaasını yapan mumaileyrh B. 
Tardiyö'ye hi.icum etmiş, dö La Rak
un B. Tardiyö tarafından B. Laval'e 
takdim edilmemiş olduğunu ve B. 
Tardiyö'nun eliyle gizli tahsisattan 
para almamış olduğunu söylemiştir. 

Eskiden Eko dö Pari gazetesi ba~
muharriri olup şimdi Epok gazetesi -

nin baş muharrirliğini yapan ve gene 
aağ cenaha menıub mebuslardan olan 

B. Hanri dö Kerillis de, dö La Rok'un 
B. Tardiyö'nun ithamlarını kabulden 

imtinar mutazammm olan sözleri le -
hinde şehadette bulunmuştur. Celse 
esnasında B. İbarnegave ile Aksiyon 
Franaez gazetesi ba§ muharriri B. Lc
on Dode arasında ~iddetli münakaşalar 
olmuıtur. 

Muhakeme 15 gün sonraya brra -
kılmıştır. 

ucuzladı -
Halkın nazarı 

Belediye Reisliğinden: 
1 - Zonguldak şimendifer hattının açılması 

dolayısile 15.11.937 pazartesi gününden itibaren 
şehirde «sömikok» peşin para ile aşağıdaki fiat
lara satılacaktır. 

2 - Depolarda perakende satış fia tı 
«müşterinin getireceği nakil vasıta 
sıyla kömürü dökmek depo sahibine 
aiddir.» 

3 - İstasyonda vagon içerisinde tes
lim fiatı (asgari bir vagon toptan 
addedilir.) 

25 lira 

23,5 lira 

4-Bu fiatlara kömürün mahalline teslim be -
deli ve resmi mübayaalara ait vergiler dahil de
ğildir. 

5 - Halen gelmekte ve bu fiata satılacak olan 
kömürün evsafı : 

A- 0-10 milimetre ebadı 3 5 nisbetinde 
B - 10-30 milimetre ebadı % 25 nisbetinde ola

caktır. 

6- Şehre gelecek kömürün değişik kategori
lere ayrılarak satılması imkanı elde edildiği 
takdirde bu kategorilere göre tesbit olunacak 
fia t ayrıca bildirilecektir. 

7 - Sömikok alışından dolayı şikayeti olanla
rın en yakın polis karakoluna veya belediyeye 
müracaat eylemeleri ilan olW1ur. ( 4246) 3-6390 

tesanüdü 
TAN'da Ahmed Emin Yalman 

ıunerikalıların tesanüdüne ve memle· 
ket meseleleri üzerind'e ne kadar has• 
aas olduklarına dair misaller göıtere• 
rek diyor ki: 

" Yurdumuzda yeni bir devir açı • 
hyor: umumi menfaat ölçüsiyle müs• 
bet çalışma devri ..• Bu devrin hepin_ıiz 
için verimli olması için menfaatlen • 
mizi geniş bir gözle görmek lazımdır. 
Yukaı·daki misalde olduğu gibi, hasad 
zamanı kahvelerde çürüyecek yerde 
kolJarını sıvayıp köylünün imdadına 
koşacak ruhta kasabalılannuz yetiı· 
melidir. Ekin zamanı, çiftçi ile bera • 
ber havayı, tohumu düşünmek, mah· 
sule aid fena ihtimaller karşısında 
amerikalı dostum gibi üzüntü duymak 
hepimize tabii gelmelidir. 

Bugün birçoklarınuz vatanda!§lık 
duygularını fevknlade dakikalara aid 
bir bayramlık elbise diye karşılıyo
ruz. Her günkü ya§ayııımız içinde 
umumi hayata gösterdiğimiz alaka, 
menfi tenkid ve dedikod'u hududunu 
geçmiyor. Fena ve münasebetsiz ola
rak ne duyarsak akıl ve mantık ölçü• 
ıünden geçirmeden ve tahkik etmeden 
inamruya meylediyoruz. 

Sazan yalancı propagandalara kö
rükörüne yem olduğumuzu farkede. 

miyoruz. • 
Yeni açılan müsbet çalııma devn• 

nin zaferi için her vatandaşın menfi 
görüş tarzını bir tarafa bırakmasına 
ve kendi küçük çarkını umumi haya• 
tın çarklariyle beraber döndürmesine 
ihtiyaç vardır. 

Bir angloıakıonun vatanda§lık te
lakkisi ile bizim ferd\ menfaat telak
kilerimiz araıında çok büyük bir me
safe var gibi görünüyor. Acaba az za• 
manda bu kadar mesafeyi aşmanuza 
ve yeni devrin faydalı unıurları olma· 
mıza imkan var mı? 

Evet, vardır. Çünkü vatandqlık 
hammaddeıi feragat ve fedakarlık Ör· 
neği olarak dünyada türkten üıtünü 
yoktur. Bütün i' ıu üç noktadadır: 

Türk ruhunu doğru olarak gör
mek, devlet işlerinde umumi menfaat 
ölçüıünden aynlmamak ve ferqat ve 
fedakarlık huıuıunda niimune olmak; 
yurddqlıia aid yeni vazife teli.kkile. 
rini, bir propaganda havaaı yaratma• 
dan, türk vatandaıma anlatmak.'' 

EDEBiYAT MOKAFATI 
KURUN'da Nizameddin Nazif, 

Nobel mükafatının bir fransız muhar
ririne verilmesinden bahıederek daha 
uzun zaman bir türk muharririne &öy
le bir mazhariyetin naaib olanuyacafı• 
nı çünkü henüz memleketimizde bile 
bir edebi mükafat tesiı edilmit olma • 
dığmı kaydediyor ve §Öyle yazıyor: 

" Mükafatlar sanatkara para yar
dnm yapmak için bulunmut vaııtalar 
suretinde telakki edilmemelidir. Sa • 
nat ve edebiyat aleminde mükafat, 
hakiki sanatkara, cemiyetten, sanatın• 
daki yüksekliği nisbetinde elde ede -
mediği kartılığı temin etmİ§ olmak 
manaıına da belki alınabilir. Fakat bir 
mükafat ıanatkan her teyden evvel 
iç üzüntüsünden kurtanr manevi bir 
haz verir bir manevi haz ki bunu tadan 
artist mutlaka sanat meydanına yeni 
bir deruni hız alarak atılımı olur." 

Ve muharrir bu ıene büdcemizde 
tahakkuk eden 25 milyon lira hasılat 
fazlasından 25 bin liranın bu İşe ay • 
rdması lüzumunu müdafaa ediyor. 

Hindistan' da çarpışmalar 
Londra, 17 (A.A.) - Time& gazete• 

sinin Delhiden aldığı haberlere göre, 
şimal mıntakalarında yaprlan müsade
melerde ingiliz kıtalarr 10 hazirandan 
20 eylUle kadar 58 ölü ve 161 yaralı 
vermitlerdir. Yerlilerin ne kadar za
yiata uğradığı belli değildir. 

Kömür 
fiatlarını 
kontrol 

Ekonomi Bakanlığı, kömür 
fiatlarmın indirilitini daimi bir 
kontrola tabi tutmalarım tetkila
tma bildirmittir. Sömi kokun Fob 
Zon1ruldak toptan ıabt fiatı 
17,25 lira olarak tesbit edilmit
tir. 

Muhtelif mmtakalarda bulu
nan belediyelerimiz, Zonrldak-

tan kendi ıehirlerine kadar olan 
nakil masrafını ve normal bir kar 

niıbetini 17,25 liraya ili.ve ede
cekler ve belediye hududları için-

de ıömi kok'un toptan ve pera· 
kende ıabı fiatrru tayin ve kont-

rol edeceklerdir. Bu ıuretle yurd 
içinde kömür fiatlarmın yükıel-

tilmesi ve halkın aldatılmuınıa 
önüne geçiltniı olacakbr. 
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INGİLİZ ZABİTİ sıkıntısı çekildi? ÖGLE NEŞRİYATI - 12.30 :Mulı;J 
plik neşriyau. 12.50 Plik: Türk mUSJY 
ve halk şarkılan. 13.15-13.30 Dahili ve il': 
rici haberler. 

Yazan: 
Bu sene, sonbaharda çok müsaid de- AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 Mulı~ 

plak neşriyatı. 19.00 Türk musikisi ve~ 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkadatıa: 
19.30 Saat ayan ve arabça neşriyat. 1~ 
Türk musikisi ve halk §arkıları (Se _..,_ 
Adnan ve arkadaşları). 20.15 Kazım ~v 
Duru: Terbiye. 20.30 Plakla dans ınuııikİ" 
21.00 Ajans haberleri. 21.15 Stüdyo -; 
orkeı;trası: (1- Grumbach: Dnnses Ari_,: 
2- Auber: Fra D iavalo. 3- Louis CallP" 
Su:ı:anne. 4- Rubinstein: Danse des Fil' 
cEes de Caselmir. 5- Lehar: lnterıııel" 
Paganini). 21.55-22.00 Yarınki prograJll 
İstiklal marııı. 

Yüzbcışı F. W. von Herbert 
Çeviren: 
Nurettin ART AM 

Tarih yapmış büyük kumandanla 
ilk nasd karşılaştım? 

vam edip giden havalar birdenbire bo
zuldu ve ilk kış soğukları - derhal tat
mini lazım gelen bir zaruret halinde -
herkesin aklına ısınma ihtiyacını ge
tirdi. Hemen kömür tedarik etmek bü
tün Ankarayı işgal eden bir mesele ol-

Kömür işi nihayet 
nasıl halledildi? 

Ondan sonra biraz daha dua ve a
yet okunur, ibadet nihayet bulur
du. Cuma günleri bu merasim daha 
büyük ölçüde yapılır, askerlerden 
bir kısmı Vidindeki camilere gön
derilirdi. Fakat mayısta bu son mü
aaade, artık, verilmez olmuştu. 

Mü§ir biran dü§iindü; sonra ba
tını salladı ve yoluna devam etti. 

du. Bu, kömür sıkıntısının ilk safhası 
idi. 

Mayısın sekizinci günü sabahle
yin izinli idim. Elbiselerimi fırçala
dnn; ayakkaplaronı boyadım ve kı
lıcımın çelik kısmını parlattım. San
ki varmıt gibi, bıyıklamnı büktüm 
ve yerlileri hayrete dü§ürmek üze
re kasabaya doğru yollandım. 

Beni §ahsen tanıyan Adil pa§A ile 
binbaıı Taki selamıma cevab ver
diler. Ötekiler aldırı§ etmedi. Bir 
tarih yapmıı olan büyiik adamla 
ilk karııla§mam böyle olmu§tu. 

Yakacak işinin ikinci safhası, ezel
denberi hal edilememiş bir dava şek
linde, şu idi: bizler odun ve kömürü
müzü yaz s.onunda ve toptan alırız; kı
şın kömürün pahalanacağı ve ıslana
cağı zihinlerimizde yer etmiştir. Son-

1STANHUL : 
vuL.1;!; .N .c.~ı<ı. ~AT ı - 12.30 Plakla til' 

musıkisı. 12.50 havadıs. 13.oS Plaı::la ~ 
musikisi. 13.30-14 Muhtelif plik neşri_1',.. Yanımdan geçen bir topçu mü-

lazımına sordum : 
- Nereden iyi cıgara alabilirim? 
O cevab verdi : 
- Kö§eyi sap, sağ tarafta yeıil 

kapılı küçük bir ev vardır. Burayı 
Avusturya yahudilerinden Şmai
hel tutar. Ne isterse yarısını ver; 
yoksa aldatır seni. 

ra bol paralı kimseler olmadığımız i
çin de, çoğumuz, bu yakacak madde
lerini satanların mallarını piyasaya çı
karmalarını, daha doğrusu taksit mu
amelesine başlamalarını bekleriz. 

AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 pıv 
dans musikisi. 19.00 Bayan lnci: piyano 
keman refakatile turkçe şan. 19.30 Ha1'..'~ 
poru. 19.35 Spor musahabeleri: Eşref~!"'
tarafından. 19.55 Borsa haberleri. 20.00 ~ 
mal Kamil ve arkadaşları tarafından po· 
musikisi ve halk ııarkılan. 20.30 Ömer ~ 
tarafından arabça soylev. 20.45 Fasıl "' 
heyeti: okuyanlar: Küçük Safiye, İb~ 
Ali, Keman Cevdet, Tanbur Salihad~ 
Ut Cevdet Kozan, Kanun Muammer, VifV. 
lonsel Mesud Cemil, Klarinet Hamdi. ~l~ 
ORKESTRA: 22.15 AJans haberleri. ~~ 
Matmazel Rizo tarafından konser. 22~ 
Son haberler ve ertesi günün progralJIJ. 

Bütün türk kasabaları gibi Vi
din, dı§arıdan güzel görünüyor, fa
kat içine girince o tesirini kaybe
diyordu. 

Cigara alacak bir dükkan arı
yordum ki kÖ§eden bir zabitler gru
pu muntazam adımlarla &Ökün etti. 
Bunların önünde sakallı ve güzel 
bir adam vardı. Yahudiler de, türk
ler de bu adama büyük hürmet 
gösterdiler ve kendisini §ark usulü 
aeli.mlarla aelamlardılar. Bu ada
mın hakim bir tavn vardı. Gayet 
aade bir üniforma giymişti. Üzerin
de nİ§an vesaire yoktu. Bu, her hal
de benim şimdiye kadar görmemiş 
olduğum mÜ§ir olacaktı. Yanında 

ferik Adil paıa ile o zamana kadar 
tanımamı§ olduğum iki zabit yürü
yordu. Sonradan bunlardan birisi
nin mu§ırm yaverlerinden Talat 
bey, ötekinin de ismini unuttuğum 
bir istihkam zabiti olduğunu öğren
miıtim. ismini unuttuğum bu zat
tan tekrar bahsetmek lazım gelirse 
onu Ali bey diye uydurma bir isim
le anacağon. Ayrıca dört zabit de 
gözleri yere çevrilmit bir vaziyette 
yürüyorlardı. Müıirin simasından 
canı sıkıldığı anlatılıyordu. Daha 
arkalarmda yedi, sekiz zabit vardı. 

Bunların araamda Tahir pa§A 
(Erkanıharbiye reisi), benim bin
baıım, Hasib bey (sonraları Plev
nede çok iktidarlı ve liyakatlı bir 
adam olduğunu isbat eden Vidin 
orduau cerrahı) bulunuyordu. 

F esimi düzelttim ve vaziyet al
dnn. Beni evvelden tanıyan Adil be
ni görünce bana baktı ve müıire bir 
ıeyler &Öyledi. Sonra oda binbaıı 
Takiye i§Aret etti. Tam önüme gel
dikleri zaman mÜ§ir Adil paıaya 
aordu : 

- Sor bakalım, iyi fransızca ko
nutuyor mu? 

Mü,irin kendi yüksek ıahsiyetini 
göstermek için bu suali böyle sor
durduğunu anlamııtım. Adil pa§a
nm bana türkçe olarak sorduğu bu 
suale müabet cevab verdim. Ondan 
sonra müşir, ikinci grupta bulunan 
bir miralaya dedi ki : 

- Kendisine fransızca sor, bura
da ne yapıyor ? 

Miralay boğazını ayıkladı; on
dan sonra sordu : 

- Que faites - vous İci et ou al
lez - vous 7 

Bu güzel tavsiye üzerine ye§il 
kapıyı çaldım. Avrupa tarzında di
kilmi§, fakat renkleri itibariyle §a
rklı bir elbise giymi§ on dokuz yaı
larında güzel bir yahudi kızı kapı
yı açtı. istediğimi türkçe söyledim. 
Gözlerini açarak yüzüme baktı ve 
kırmızı dudaklarında beliren bir 
gülümseyiıle sordu : 

- Der Herr officier sind wol ein 
Deutcher ? ~ 

Almanca konutan bir yahudinin 
evine gittiğimi bildiğim halde gene 
hayretten kendimi alamadım. Kız
cağızın gayet temiz bir aksanı var
dı ve gayet güzel konu§uyordu. 

Cevab yerine hemen kızın kolu
na girdim ve bu esnada aleluaul ha
fif bir imtinadan ba§ka hiç bir 
mütkilata da uğramadım. 

Bu merasim bittikten sonra ne 
istediğimi &Öyledim. O, bana yavaf 
bir sesle : 

- Sakın beni öptüğünüzü bü
yiik babama &Öylemeyiniz, dedi, 
sonra sizi §İkayet eder. Ve İçe1'iye 
seslendi : 

- Grosa papa ! 
Muhterem bir Şaylok olan Şmai

hel, beni bir simsarın tezg&hınm ar
kasına benziyen arka odaya aldı. 

Ben 2000 tane cigara ile bir ok
ka kaçak Sırp tütünü aldım. Bu tü
tün timdiye kadar İçtiğim tütünle
rin en nefisi idi. Bu paketin karar· 
gaha gönderilmesini iatediğim za
man ihtiyar yahudi : 

- Doris, diye torununa eeelendi 
ve ona talimat verdi. 

Alıt verit bittikten sonra da ba
na Osmanlı orduaunun muvaffaki
yetine bir kadeh eski tarab ıçmem 
için iarar etti. 

Doris, benimle beraber sokak 
kapısına kadar geldi ve ben köıe
yi dönünceye kadar orada kalarak 
bana elini salladı; gözleri parlıycw
du. Ben de ayrılırken içimin burkul
duğunu hiuediyordum. 

Maksadsız maksadsız yolda yÜ
rüyordum. Bu sıra.da fstanbuldaki 
bankerimden bir miktar para iste
mek aklıma geldi. Bunu na&ıl ya
pabileceğimi, oradan geçen bir is
tihkam müli.znnma sordum. O da 
bana şu cevabı verdi : 

Meselenin üçüncü safhasına gelin
ce: Ankaraya İstanbuldaki Yedikule, 
Kadıköy ve Dolmabahçe gazhanelerin
den senede 8000 - 10.000 ton kadar, ya
bancı memleketlerden bir mikdar kok 
kömürü gelir. Ankara gaz şirketinin 
yıllık kok istihsali 1500 ton kadardır. 
İhtiyacın en büyük kısmını Zonguldak 
daki sömikok fabrikasının antrasiti 
temin eder. İstanbuldaki Whitehall 
müessesesi ile senede 55.000 tonluk bir 
satış mukavelesi imza eden Kömüriş 
şirketi, bu mukavelenin muamelesini 
eylül başlarında ikmal edebilmi§tir. 

Fakat işin bir de dördüncü safhası 
vardır: kömürle alakalı müesseseler
den öğrendiğimize göre Ankara -
Zonguldak hattı ticari işletmeye açıl
dığı zaman kömür navlunundan, ton 
başına 2 - 3.50 lira kadar bir istifade 
temin edilebileceğini düşünenler bu 
hattın Filyosta aktarmasız işlemcğe 
başlamasını beklemişlerdir. Hat 1 bi. 
rinci teşrin tarihinde tüccar eşyası 
nakline başlamıştır. 

Bu dört safhaya inzimam eden be
şinci safha ise Ankarada, soğuklar 
yaklaştığı sırada 900 tonluk bir kömür 
stoku bulunduğudur. Halbuki Anka
ranın yıllık ihtiyacı 20.000 tonu geç
mektedir. 
Şimdi bütün bu mütaleaları yan ya

na getirirseniz Ankarada neden dolayı 
kömür sıkıntısı his edilmiş olmasının 
bir kaç sebebini öğrenmiş olursunuz. 
Kömürişle umumi satış mukavelesi 

yapmıJ olan Whitehall müessesesi 
Ankarada memurlar kooperatifi ve 
Vehbi Koç müesseseleriyle 15.000 ton
lıık milflıcıc:k bi .. _._9 ıı;ı.ı. .. ı...,..eJa.& -ı.... 

detmiştir. Bu iki müessese mevcud 
900 tonluk •toka ilave olarak ve Zon
guldak hattının tüccar nakliyatına a
çılması bekliyerek Zonguldaktan De
rince yolu ile 2000 ve Filyos yoliyle 
de 1000 ton kömür getirmişlerdir. İş
te, tam bu sırada ilk soğuklar kendini 
gösterince, halkın ve resmi dairelerin 
birden başlayan talebi karşısında bu 
4000 ton kadar kömür bir kaç gün i
çinde eriyivermiştir. 

............................. 
YAZAN: 

Nasuhi Baydar 

verilmiş olduğu şeklindedir, ve dedi
~imiz gibi, bu hususta resmi tahkikat 
başlamıştır. 

Hepimizin bildiğimiz gibi, İktisad ve
Kalelınao l'A!fCICJtUl tKK:u uır &ouuayuu 

kömür sıkıntısının sebeblerini tetkik 
ve Demiryollan da Ankaranm kömür 
ihtiyacını tamamiyle temin edebilecek 
mikdarda, yani günde 20 kadar vagon 
tahsis etmi§ ve artık mikdarı ve stoku 
bakımından Ankarada kömür sıkıntı
sı kalmamıştır. 

Komisyon kararından sonra iki gün
de Ankaraya Zonguldaktan 32 kömür 
vagonu tahrik olunmuştur. 

• *"' 
Ankarada bu sene bir de kömürün 

tozluluğundan şikayet olunmuştur 
Fakat kömürcülere göre kömürde toz 
yüzde beşe kadar müsamaha edilmek a
dettir. Kömürişle Whitehall müessese
si arasında yapılmış olan mukavelede 
kömür parçalarının irilik ve ufaklığı 
tesbit edilirken şu nisbetler konulmuş
tur:. 

% 5 toz ki beheri 0-10 milimetrelik taneler 

Kömürdeki ıslaklığa gelince: bun
da da normal müsamaha haddi % 5 
dir. Fakat kilükale sebebiyet vermiş 
olan kömürler, Ankaraya gelirken yol
da yağan yağmurlardan fazla ıslanmış 
ve vagonlara hücum edercesine vaki 
taleb dolayısiyle de depoda biraz ku
rumağa vakit kalmıyarak müşteriye 

teslim edilmiş olduğundan bunlara a 
lelitlak "ıslak" damgası vurulmuştur. 

•• * 
Ankarada kömür meselesini tetkik 

eden komisyon, işi heyeti umumiyesi 
ile ele aldığından fiyatları da indir
miştir. Belediye reisliğince gazeteler
de ilan olunan bugünkü kömür fiya
tını tesbitte kullanılmış olan unsurlar 
şunlardır : 

Zonguldakta tüccara teslim 
Zonıtuldak tahmil masrafı 
Navlun 
Vezin 
Kapak 
Ankarada tahliye 
Müşteriye teslim (Vezin-

Lira 
17 

4 

Tahmil) 
Depo masrafı (Memur.Kira) -
Fire %1.5 

Ankarada müteahhid klrı 

Ankarada perakende fiatı 25 
Ankarada toptan • perakende 

Kuruı 
19 
15 
91 
13 
20 
50 
25 

so 
30 

19 
81 

00 

farla - 1 SO 

Ankarada toptan fiatı 23 SO 
Şunu da kaydedelim ki geçen sene 

fiyat 28 lira idi; iktiaad vekaleti, An
kara - Zonguldak: hattı açılmadan evel, 
maliyet tenzilatı namiyle 75 kuruş in
direrek kömürün 27.25 liraya satılaca
ğını bildirmişti. 

Son günlerde halkın kömürden şi
kayetini mucib olan sebebler yukarıda 
izah ettiklerimizdir. Bugün bu sebeb
ler tamamiyle zail olmuştur. Ankarav 
artık bol kömür gelmektedir. Gelen 
kömürlerin rutubeti, yolda ıslanmadığı 
takdirde, normal olacaktır. Şunu da 
bilmeliyiz ki kömür, yağmur altında 
kalsa dahi, ilanihaye su emen bir mad
de değildir, ıslaklığı nihayet % 15 i 
geçmez. Ankarada kömür ihtikarı ol
mamıttır, olmamaktadır, olmıyacaktır. 

AVRUPA: 
Ur.ı:..l<A 11e OPERETLER: 16 F~ 

furt - 19.10 Berlin, Hamburg - ]9-
Stuttgart (Verdi-Rossini) - 19.30 BrnO' 
20.10 Kolonya (Gluck-Wagner) - ıo. 
Hamburg - 21 Milano - 24 Stuttgart. .ı. 
SENJ.'ONİLER ve ORKESTRA gOr 

SERLERİ: 12 Münib - 16.15 Droitviclı ,1 

19:10 Brcslav (Beethoven), Kolonya, Dıo' 
tvıch - 20.05 Beromünster - 20.10 Bil: 
re5 - 20.30 Sottens - 21 Brüksel - zı. 
London - Regional - 22 Stokholm - zı 
Brüksel - 22.30 Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 12.20 Lüksemburl 
16 Munih - 16.5 Viyana (Schubert saati 
- 17 Bertin - 18 Brüksel, Stuttgart"' 
21.15 Keza (Haydn·Schubert) - 22 20 Jıf' 
nih (Beethoven) - 22.35 Prag (S~hutıeıt 
kuarteti). 

SOLO KONSERLERİ: 14.10 Frankfııs' 
- 17 Paris (piyano) ve Paris - P. T. 1• 
Sottens - 17.10 Varşova (Schubert)"' 
17.10 Roma (Çelo ve piyano) - 18 LifF' 
zig - 19.10 Münib - 21.15 Budapeşte (JJr 
ethoven'den sonatlar) - 22.15 Roma. 

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.s.): sJJ 
Stuttgart) - 22.5 Bud:ıpeşte (askeri ıcoO' 
ser) - 23.20 Droitvich (keza). 

ORG KONSERLER! ve KOROLAJ'1 

17.30 Stokholm - 19.30 Paris - P. T, 'J', fi 
Strazburg - 20 Stokholm. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Berlin ve dilci 
alman istasyonları - 8.30 Breslav ve dii,r 
alman istasyonları - 9.30 Kolonya - 10·~ 
Viyana ve Hamburg - 11.15 Berlin - ı, 
Breslav ve diğer alman istasyonları - l 
Laypzig - 15.30 Berlin - 16 Hambılll 
Könipberg, Stuttgart - 17.15 Münib_ ıl 
Berlin - 19.10 Frankfurt - 19.10 Bot~ 
1'imffıırr.a.--n~tr&ld\tftrt!r.- --=--~ 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttprl """ 
20 Laypzig - 22.30 Stuttgart ve diğer ~ 
man istasyonları. 

DANS MÜZlôt: 20.10 Bertin - zı.iJ 
LSypzig, Viyana - 23 Doyçlandzendc'• 
Roma, Wilna - 23.15 Budapeşte - 23.z3.,0 
Krakovi - 23.50-0.30 London - Regional-' 
23.30-24 Poste Puisien. 

Evkafın bir devlet 
müessesesi olduğu 

kabul edildi 

Ben de cevab verdim : 
- Je ne fail rein, mon 

je me promene; J'ai obtenu 
sion jusqu'au soir. 

- Saat kulesinin yanında, camiye 
giden yolun sonunda, yeıil kapılı 
bir ev vardır; orası yahudi Şmai
hel'in dir. bu iti o yapar 

Bu esnada Zonguldakdan da, doğru
dan doğruya, fakat günde ancak beş 
vagon kadar, yani 60 - 75 ton kömür 
geliyor ve Zonguldak hattı yeni açıl
mış olduğu için devlet demiryolların
ca. bütün Anadolunun kömür talebi 
karşısında, kafi vagon yetiştirilemedi
ği rivayeti dolaşıyordu. Resmi tahki
katın açılmasına sebebiyet vermiş olan 
bu riayetin hakikati ise Dcmiryolları 
idaresine göre, tüccar ne kadar vagon 
istemiş ise o kadar vagon tahsis edil
diği ve tüccara göre de daha fazla va
gon istenildiği halde ancak 4 - 5 vagon 

% 25 10-30 milimetrelik taneler 
% 70 :: 30-60-120 mm.lik taneler 

Şayet meselenin bir tarafı henüz ta
mamiyle hal edilmemiş ise o da bu se
neki sömikokun biraz kırıklı olması
dır. Onu da, kömürlerinin nefasetini 
muhafaza lüzumunu takdir eden Kö
müriş elbette halledecektir • 

Kamutay Maliye encümeni, ev~ 
teşkilat kanununu görüşmeye baŞl" 
mıştır. önce evkafın bir amme müt'' 
sesesi mi, yoksa bir devlet müessesetl 
mi? olduğu üzerinde uzun müzakere' 
ler olmuş ve encümen evkafın bir def' 
Jet müessesesi olduğunu, hükümetil' 
görüşüne uygun olarak tesbit ettikte# 
sonra maddelerin müzakeresine gtfl 
miştir. 

colonel, 
perınis-

burada, her §eY tertipli idi. Duvarlardaki mermer 
levhalara kazılı yazıları okuya okuya, kendi ken· 
dine, bütün mabedi tavaf etti ve gene ayni kolay• 
lıkla tek batına, ölüler bodrumunun kapısı önüne 
geldi. Burada, on, onbet ziyaretçiden mürekkep 
bir küıne, kapının açılmasını bekliyordu ve bun
lar, kendi aralarında lngilizcenin hakim olduğu 

türlü türlü diller konuıuyordu. Derken pos bıyıklı, 
kavas kıyafetinde bir adam zuhur etti. Kapıyı a
çıp bu küçük kafilenin önüne düıtü. Doktor Hik
met de, buna katıldı. 

Klağuz, birdenbire, bir tarikat rehberinin tan
tanalı vıkarını takınmııtı. Elinde, galiba, bir bü
yük fener sallıyordu. Obür eliyle bir tomar anah
tarı takırdatıyordu. Bu adam konuımağa ba§la
yınca seyirciler karııık cıvıltılarını kestiler. Bod
rumun, her höcresi önünde bir kerre duruluyor ve 
içinde yatan ıanlı ölülere dair verilen mal\ımatı 
ısmarlama bir alaka ile dinleniyordu. Fakat, kla
ğuzun o kadar yabancı ve harcı alem bir telakati 
vardi ki, mevkiin ve ismi geçen büyük insanların 
manevi tesirleri, bu dehlizin rutubet, toz ve küf 
kokularına karıııp gidiyordu. Bundan baıka, Dok
tor Hikmet, en çok sevdiği ve hürmet ettiği büyük 
şahsiyetlerden hemen hiç birinin burada yatmadı
ğını gördü. Gerçi Voltaire, Rousseau, Hugo gibi 
devlerin külleri burada mahfuzdu. Fakat, muhte
tem gölgesi bütün 19 uncu asır boyunca uzanan 
Chatonbriand nerede idi ? Allahtan sonra yer 
yÜzÜnde en çok tip yaratmış olan Balzac nerede 
idi ? Floubert'le Mauprassant'a niçin burada bir 
höcere ayrılmamıştı ? Muasır fransız §İirinin ba
baları, Beandelaire ile Verlain'in muztarib kemik
leri sanki neden buraya layık görülmemitti ? Dok-

(Sonu var) 
Halk, 30 milimetreye kadar olan ta

neleri dahi toz telakki etmektedir. 
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tor Hikmete, bütün, bu ıanlı gaiplerin yerini, bu
rada, ismini ilk defa bu türbe bekçisinin ağzından 
itittiği bir takım resmi rütbeliler gaabetmit gibi 
geldi. Belki, biraz da, bu dü§üncelerin tesirilediı 
ki, Pantheonun mahzeninden dııarıya çıktığı vakit 
yüreğinde yarım saat evvelki co§kunluğundan pek 
az eser kalmııtı. Sağ tarafta duran ve Sorbonne 
olduğunu yanındakilerin konutmalarından öğren

diği binaya uzaktan bot bir nazarla baktı ve dur 
maksızm yoluna devam etti. 

Yeniden ne yapacağını bilmiyordu. "Gene biı 
lokanta bulup karnımı doyunnalıyon.,, dedi. Fa
kat, saat daha on bir buçuğa gelmemiıti. Yürüdü· 
ğü cadde Üstünde ilk rastgeldiği kahveye oturdu. 
Bu, tam aperetil saati idi. Masaların Üzerindeki 
bardakların bir çoğu beyaz buzlu absent sulariy 
le buğlanıyor ve bunların ortasmdan geçea uzun 
saplı, delikli kaşıklarda kesme ıekerler damlıı 

damla eriyordu. Doktor Hikmetin batı içkile pek 
hoı değildir. Fakat, muhite uymak için o da, adı
nı yanma oturduğu adamm ağzından kaptığı bu 
beyaz içkiden ısmarladı : 

- Bir Pernot. 
Ve gene bu masa komtusundan Pemot'wı liazır

lanma ve içilme erkbmı öğrenmeğe çalıtırken ar-

YAKUB KADRi 
ka taraftan kulağına §Öyle bir &Öz geldi .:. 

- Bana yazı levazımı getiriniz ! 
Doktor Hikmet fransızca "de guoi ecrire &Özü-. ,, 

nü kendisine bu suretle tercüme etmiıti. Bir iki 
dakika sonra garsonun, elinde bir deri ıouı-Main 
ve bunun üstünde bir yazı takıiniyle o masaya 
doğru gittiğini gördü. Ba§mı çevirib baktı. 

"Donnez-moi de quoi ecrir,, diyen adam ıou•
nain'nin içinden bir mektub kağıdı, bir zarf çı
ıı:.ardı. Gözüne gözlüklerini takdı ve yazmağa baş
ladı. 

Bir çeyrek sonra, Doktor Hikmet de bot kalan 
ayni yazı levazonını istedi. Onüne serdi ve ilk ap

sent yudumlannın verdiği bir zihin açıklığı içinde 
yazmağa koyuldu : 

"Sevgili ve muhterem babacığnn; bu ilk keli
meleri yazarken elimde kalemimin naaıl titrediği
ni gıi)nnüt olsaydınız rica ve istiğfara hacet bırak
madan beni derhal affederdiniz. Maamafi, bilmiyo
rmn, sizin beni affetmeniz yola çıktığım günden
beri duyduğwn vicdan azabını teskine kafi gele
cek mi ? Sırf kendi batımı kurtarmak ve hürriye
time kavutmak için yapmıı olduğum bu hareketin 
sizi manen ve maddeten ne elim bir vaziyete 80-

kacaimı düıündükçe dehfetten tüylerim ürperi. 

yor •• bu cennet gibi yerler gözümde zından ke· 
siliyor. Hususiyle memleketten size hiç bir haber 
bırakmakaızm çıkıp gidi§İm ve sizin ba§ka bir 
maksat için, kim bilir ne fedakarlıklara mukabil; 
lutfedip gönderdiğiniz parayı bu maceraya tah· 
sis editim, namuslu insanlar nazarında beni ahla· 
kan hiç de dürüst olmıyan bir bedbaht derekesine 
dü§ürmektedir. Lakin bu hemen hemen gayri ira• 
di firar hadisesinin ne kadar fevkalmemul ve aca• 
ip praiti-ruhiye dahilinde vuku bulduğunu size i· 

zah edecek olursam, sanıyorum ki, hem ahlaki 

prensipler müvacehesinde, hem size ve hem de 

kendi vicdanuna karıı cürmüm için bazı esbabı 

muhaffefe bulacağım. Emin olunuz ki hareketim• 

den on dakika evveline kadar her hangi bir firar 

karan - uzak ve müphem bir tasavvur halinde bi· 

le - zihnimde yer etmit değildi. Ani ve esrarıengiz 

bil' kuvvet beni oturduğum yerden kapıp adeta 
bir rüzgarın bir kuru yaprağı alıp götürüıü gibi, 

hemen kalkmak üzere olan bir vapurun güverte
sine attL Bizde, ihtiyar kadınlar bir rüya anlatd'
larken "bir de gözümü açtım, bakton ki, filan yer
de imişim.,, derler. Bütün mukaddesatım namına 
yemin ederek sizi temin ederim ki, benim için bu 
seyahat tam böyle bir fey olmuttur. O dakikada 
bir sairifilmenamdan hiç farkım yoktu. Gerçi bu 
nagihani ve mukavemetsuz saik kaç zamandır 
menfa hayatının kalbim Üzerine yaptığı bari ıdı• 
rap altmda bütün benliğimin boğulmamak için 
yaptığı mezbuhane bir feveranın ifadesidir. Fakat 
bu izah el& sizi tatmin etmiyecek diye korkuyonmı.,. 

- Sonu var-
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Memurlar ve kanunları 
Hiç konuşmadan 

bisikletle 18.000 lan. 
• • . . 
E HAYAT VE SIHAT E . . Svetiılav Romanoviç iıminde bir 

yugoslav, Balkan yarım adasında bi· 
sikletle 18.000 kilometre katedeceği 
hususunda bir arkadaşiyle bahse tu
tupnuıtur. Bunda ne fevkalidelik 
var, diyecekıiniz. Acele etmemenizi 
tavsiye ederiz. Bahsin şartları arasın
da bu ıeyahat esnasında genç spor· 
cunun tek kelime konupaması da 
vardır. 

~ .........................................................................• ,. 
• LGhnayı sevmesenız de .. ~ Memurda fQh•I meziyet ve teknik 

bilgi aaatır. Kanunlarla ve mealekt 
Başıboş çocuklar 

Hava dün sisli ve günetaizdi. An
karaya hiç yaratmıyan ve ankarah
lan alıflDMUI olduklan renksiz, .d~ 
gun ve bambatka bir dekor .•~e 
habseden bu havada, öile taölimn 
bot saatlerini, ancak pencere arka• 
11Ddan neteaiz gözlerle etrafa baka
rak ıeçirebilirdiniz. 

Kıt mevsiminde gene bir kaç de
fa olsun yerainiz. Vakıa kutu aeb· 
zeleri her mevsimde imdadımıza 
)'etitaeler de insan bütün kıt kon· 
aerve yemekten bıkıyor, taze aebze 
•ranılmca da lahna ile pıraaadan 
baıkaaı pek te bulunamıyor. 

Gönül kimi aeverae... gibi, gönül 
l~hna )'emekten hotlanmazaa hiç 
knnae bir feY diyemez ama, doiru· 
•unu iateraeniz, lahnayı sevmemek 
haklı sayılamaz. Hekimler onu pek 
eaki zam&nlardanberi daima aena et· 
nıiılerdir. Lahnanm daha kimyaca 
tahlili yapılmadan, vitaminlerin 
ile kendileri ne de lüzumları bilin· 
;neden önce, lahna türlü türlü illet. 

diye iddia ediyordu. Fakat bizim 
rahmetli lbni Sina lalmaJ• tevec
cüh gösterenlerdendir. Lalın• kıt 
mevsiminin bat aebzeleri olduiun· 
dan bir çok hekimler onu ökaürilie 
ve nezleye kartı da deierli bir illç 
olarak kullanırlardı. Kına kına •• 
kinin daha bilinmediii samanlarda 
lahna aıtma hutalıjJDJ da iyi eder
di. Mikroblar ketfedildikten aonra 
bile, baraaklan ıcikroblardan te
mizlemek ve kan içerisindeki zehir
leri çıkarmak için )alma 7ediren 
hekimler olmuttur. 

terbiye ve müsbet murakabe bu 

vaaıllan artıran baılıca unaurlardır 

"İleri idare tolmili; llllbiyet ve 
meauliyeti elele vermektir, itleri kı
ıa bir zamanda kati bir neticeye bağ
lamaktır. Kırtasiyecilik ula eau ve 
gaye delildir. Kırtuiycciliiin mana
sı, tek tatbLk fekli, ıUratle fakat isa
betle verilmit kararları ve iflerden a
lınan maddi ve verimli neticeleri tev
siktir. 

yi'i niıbetinde vazifesi ve hacmi ge
nişliyen devlet kadrosu için yeni ve 
toplu prensibler koymak icab ediyor
du. Bu teıebbüa büyük millet mecfüi 
içinden bir parti faaliyeti halinde gel
mi,tir. Dokuz mebusun imzaaını tqı· 
yan kanun tekllf i dahiliye encümeni 
ruznamesindedir. Bunun bazı esasla
rını hülisa ederek bafbakanın nutkun
da hususi yer alan bir mevzuu kı
saca incelemit olacağız. 

Bu seyahat henüz bitmemittir. Fa
kat şimdiye kadar alınan neticeye ~ö
re Romanoviç bahsi kazanacak gibi 
glSrilnmektedir. Sekiz ay zarfında 
10.000 kilometre yapmuına rağmen 
bir tek aöz ıöylememit olan bu genç, 
daha 9 aylık mühleti ve alınacak an· 
cak 8000 kilometresi kaldığı için ne
ticeden emin bulunmaktadır. 

10.000 dinar gibi ehemiyetıiz bir 
meblağın ortaya konmuı olduğu bu 
bahsi kazanıncaya kadar zavallı spor· 
cunun ne kadar büyük müşkül!ta uğ· 
rıyacağını tahmin edebilirsiniz. Dil
siz rolü oynıyan bu genç, meramını 

daima kağıd üzerine yazarak ifade 
etmittir. Memleketine dönUnce, bah
si ka.zanmıt olmaktan ziyade, artık 
konutmak hakkını kuandılı için da
ha fazla sevineceğini tahmin etmek 
yerinde olmaz mı? 

Dikmen 11rtlan sanki uzaklatınıt
b; Kavaklıdere ymnaçlan bile bula
nık görünüyordu; yakın evlerde yok
ıulluta benzer bir bal vardı. ~ 
brk yapraklı ajaçlar, muh•khk ki, 
kıım ilk ürpermelerini du~~~L 
Gözüm, yandaki bot araada, ıyı gıy• 
dirilmİf, biri iki ve diferi ÜÇ yqında, 
iki yavruyu bir değnekle döYmekte 
olan bir hianetçİ kıala dövdüğü P 
cuklardan müteıekkil patırtılı ve .,.. 
tırdıcı gurupa ilitti. Kanım damarla
rımda durur gibi oldu : kendimi ta
tamiyarak pencereyi açıp batırdan ı 

ere deva olarak tanınmlflı. 
. Bir kere, aerhotluia mani olur 

dıye töhret kazanmıt olduiundan 
~aki zaman mısırlıları çokça ıarab 
;;-eğe niyet ettikleri vakit, ite 
aılanıazdan önce bir çok başlan· 

lllıt lahııa yerlerdi. Şimdiki alman· 
larm da çok bira içtikleri vakit 
tukrut yemeği sevmeleri o zaman· 
lardan kalmıı bir adet olaa gerek· 
tir, bizde de rakı mezelerinin ara· 
~da hazan lahna turşuaunun da 
hır )'eri bulunması, ıüpheaiz, gene 
0 nazariyenin tatbikidir 

Lahna her yerde inaanı iyi bealer 
diye tanmmııtır. Fakat bu cihett• 
ıöhreti çok Y•i içmeainden ileri ı• 
lir. içinde yüzde 87 ni.Htincle MI 

olduiundan uıl lahnadan b\i)'Ük 
bir besleme kudreti beklenmez. Fa· 
kat yüzde 7 ,2 niabetinde karbonlu 
idratları hatırı sayılacak derecede 
bir gıdadır. Lahnadaki maden toz• 
lan da ehemiyetlice mikdardadır. 

Türkiye cumhuriyeti memurlarının, 
iıtianuız hepıinin, bu vuıflarla ve bu 
zihniyetle vazifelerine sarılmalarını 
iıtiyeceiiz. Onların da bizden tabii 
hak olarak iateycbilecelderi; emin ge
çim, emin istikbaldir. Bu da ihmal e
dilmiyecektir ." 

Sayın bqbakan, programında dev
let kadrosunun ana vufını, yukarıda
ki sözleriyle çok vazih olarak çizmiş
tir. Yüce Başbuğ da nutuklarında dev
let bünyesinde sayılarının ve salahi
yetlerinin çokluğu, halkla temaaları
nın sıklığı bakımından ilk safta olan 
idare ve maliye memurlarına şu direk
tifi vermitlerdir: "Maliye memurları 
da, iç işleri memurları gibi, halkla da
imi teması olan tefldlittır. Bunlaru. 
da halkla temularında, halk için çah
,an bir halk hükümetinin tabii vaafı 
olan azami dikkat ve ihtimam goater 
mok ve azami emniyet ve inan vermek 

••• 
1926 memurlar kanununda hangi 

hallerde ne cazalar verilece~i tayin e· 
dilmiştir. Encümendeki teklifte ise, 
bu hallerin memuriyetin mahiyetine 
göre her vekilct için yapılacak nizam
namelerde teıbit edilmesi daha uygun 
görülmlittür. Ancak nizamnamelerin 
de ihtiva edemiyeccği her hangi bir 
hadise muvacehesinde neticeye göre 
ecza tayin etmek aalihiyeti inzibat 
komisyonlarına verilmittir. 

- Çocuklan niçin dövüyorsun ? 
Oçünün de baflan aahibini görme

dikleri sesin geldiği tarafa döndü. 
_ Çoc:uldan neden dövüyoraUD 

Eski romalılar bekimliie emniyet 
•bnedikleri için onlarm bat ilaçları 
l~naydı; uykuauzları uyutmak it:'' ÇOcuklan kuvvetlendirmek için, 

t ağrısını geçirmek, kadmlarda 
bulaıık hastahiı iyi etmek, burun· 
~a~i polipleri eritmek, aaiırlara İ· 
fıttırnıek ve daha türlü türlü rahat· 
•ızlıklardan kurtarmak için hep 
lahna yedirilirdi. 

Onlann lahna tedavisi muvaffa· 
kiy~t ~ermit olacak ki, aonradan 
rebfllllf hekimlerden büyükleri bi-
e. lahnaya kartı teveccüh göster· 
lll~tlerdi. Ancak labna, hekimlerin 
elıne d'' " b U§unce münaka§&Y• da ae-
k~b .0~muı, kimisi lahna linet verir, 
.llllıaı de, aksine .&arak, inkibaz ve-
~ ~~~i!ti. Göz hastalıklarında d.a 

lllliai 1Y• gelir, kimiai de fena ıehr 

Hazmınm kolay olub olmama•• 
piımeaine baihdır, Çok yağlı olur 
ve az pitmit oluna, onu hazmet• 
mek için kuvvetli mide lazondır. 
Çokça piıirildikten aonra üzerine 
çiy tereyağı konularak yenilince en 
nazik mideler bile onu hazmeder. 

Vitaminler keıfedildikten aonra 
lahnanın kadri yükaelmiıtir. A, 
B, C vitaminlerinin her üçünden de 
labnada vardır. Bilirsiniz ki bunla· 
rm her üçü de çocuklarm büyüme-
sine yararlar. On~ İç~n,. eskiden.~ ııarlarının inkipfına bilhassa itina 
ri çocuklarda tend düf(innek ıç etmeleri 14zımdır." Gene nutukların
kullanılan lahna ıurubu, onların da Atatürk, bütün cumhuriyet mc
büyümeaine de fayda ~e_rir. Çocuk murlarında inkişafını iıtcdiklcri zih
olmıy.~nl~a da, ıuda ıyıce haılan· niyeti şöyle ifade etmitlerdir: "İleri 
mı1t userıne taze tereyaiı. konula• hükümetçiliiin ıiarı; halkı kudretine 
rak kıza~ıı ekmekle yenılen lah· olduiu kadar ,efkatine de samamiyet
na ye!°eiı. bai~klan ~yıf ~lan· le inandırabilmeaidir. BUyilk küçük 
larm ıahalıne, böbreklerı temızle- bütün cumhuriyet memurlarında bu 
meğe, romati.zme w ve nevarlji san- zihniyetin, en geniş ölçüde inkitaf ına 
calanm ıeçarmege fayd~lı olur. önem vermek, çok yerinde olur. 
Haılanmıt lahnanm, belkı hofunu- Hem cumhuriyet memurunun zeki-
za gitmiyen kokusu da, az olur. sına ve aeciyeıine tevdi edilen bu uil 

G. A. sözler; halkın ruhunda da en geniı 

meğc imkln bulunmusa" milua~c e
dilmektedir. Salihiyeti çok tahdıd e
den bu nokta Uzerinde, mUAkerelerde 
çok durulacaktır. 

l926 kanununda ve teklifde de me· 
murlar için bir çok teminat vardır. 
Bütün cezalar, inzibat komiıyonları
nın karariyle atbik olunur. Bu karar
lar için daha Uıttcki komiıyona veya 
devlet 9t\raıına müracaat e_dilc~ilir. 

Memurun hizmet ve ehbyetı arttık
ça refah ve mevkiinin yUksclıncsi de 
düşünülmüştür. Projede b,cr derecede 
bilfiil Uç yıl hizmet esası vardır: ~?
cak bu üç sene sonunda da terfı ıçın 
ehliyet şarttır. 

diyonam 
_ y ~hk ediyorlar. 
_ yaramazlık eden çocuklar det

nekle dövülmez. Seni babalarma söy
leyeyim de ıör. 

Hizmetçi kız, çocuklan ellerindeD 
yakalayıp sürüyerek aldı ıötürdü. 

Evde hep bu hadiseyi ve Ankaracla 
batı bot kalan çocuklan ıörüttük. 

Apartnnanlanmız dar, pcukkr 
küçük odalarda huysuzlanmakta hllk
bdırlar. Ne yapmalı? Evlerimisin Öo 

nünde bahçelerimiz olmachiı için 
anaları onları aokaia bırakaa kim
bilir ne olurlar. 

Otomobil kullanan bir ıenç "A .. 
falt cadde gidip geliıli olcluiu için 
ancak köte bqlarmcla kasaya ~ 
biyet verilirse ceza muhakkak!" dİoı 
yordu. 
Çocukları, bu ır.clar' maddi kona-

f&ll töförleria sürat aarbotluldanuı 
meze sibi ikram mı etmeli 7 On1an 
anaları sesdirine evdeki iti.... kim 
bakar 7 

-Sinamap gideceiine oturup P 
ouklanna bakam 1 

mahkQm idam cezasına 
nlnn kadınlar 

emniyet ve hilrmeti yaratmı9tır. Me
murun, kudret ve 'efkatle memzuç 
hbmctini kolaylattırmak, her türke, 
büyWc Şefin bu direktifiyle verilmit 
bir vazifedir. 

1926 ıranununda "idareten uil" kal
dmlmıttı. Ancak ecnebi memleketler
deki memurlarla vali, kaymakam ve 
zabıta iınirleri, tayinlerindeki uıule 
göre "vckAlet emrine,, alınabiliyordu. 
1931 yılında bu hüküm bütün memur
lara teflllil edilmi9tir. Bu tepnilin bir 
ceza mahiyetinde yapıldığını mütalea 
eden teklif aahibleri, vekalet emrine 
almanm bir ceza unıuru olmaması ve 
bu tedbir gene kalmakla beraber yal· 
nız ceza için "azil" eaaaının kabulü 
fikrindedirler. Proje mazbatasında de· 
niliyor ki: "Her devlet tetkilitında 
geni' bir tatbik sahası bulan "idareten 
azil" ilga edildiği gündenberi idare o
toritesi amme hizmetlerini iyi gördür
mek huıusunda o kadar güçlUklere 
marus kalmıttır ki nihayet ortaya ye
ni bir kanun mevzuu teklinde "veka· 
let emrine alma" muameleıi konmuı
tur. Halbuki vazife.inde kusuru göril· 
len bir memurun lmmc hizmetinden 
ıualda9tırılmaıı • bu uzaklqtınna mu
amelesine ne isim veriline verilsin -
hakikatte azilden bafka bir teY delil· 
dir." projedeki azil cezaıı bir memu-

• • * nı iki aydan bir seneye kadar bizmet-
Kemaliat Tilrkiyede, cumhuriyet ten uzaklaıtırmaktadır. Bu mUddette 

u1c:wuruı.ı. l!ıjlU ınuvc&UciAlyct Wll»ı.&rl• az bir maa, Yftillr. İkiden fazla a
n; bUttla .. tandaflar fpn oJdutu at- 1111 ce.ur senaı.r de teJraUd edllir. 

Kanun teklifinde ücretle çalıpnlar 
da bazı hakları mahdud olmakla ber~
bcr gene memur aayılmıttır. Ecnebı
ler müstahdemler arasındadır. Ordu, 
zabıta ve adliye kadroaundakilerle im: 
me hizmeti görmiyen ticari ve s.ın:U 
mahiyetteki devlet müeueselcnnın 
memurları, projenin dı91nda bırakıl
mıttır. Devlet memuru olmada~i ahla
ki vasıflara daha fazla itina edılmekte 
ecnebilerle veya evelce ecnebi tabii
yetinde bulunanlarla evlenme mcno· 
lunmaktadır. 

• • • 
B. M. Meclisindeki bir teklifin ana 

tıatlarını hülasa ederek türk okuyucu
larını, yeni direktifler il.serinde me
mur mevauunu mUtaJeaya Nvketmek 
istiyorus. Bir buırhk ııruında söz
le, yuıyla ga.terilecek umumi all· 
ka, bizi iyi neticeler almağa muvaffak 
edecektir. 

Bu, basit düıünmenin ilham ettlil 
bir nriital&adır : ana olan kadının cllı 
biraz etlenmek balda yok Dllldur ? 

Meçbullerre dolu bu meseleyi na
aıl halletmeli ? 

Endüstri 19hirlerinde kretler lmnl
J'OIVS. Çolr pahalı olcfald.n .. llİr 
iki odalı dairelerine bqlarmmıı 
aoktufumu Ankara apartmankrmda 
çocuklarımızı birer mabbua gibi tuta
mayız. Her büyücek mahallede Wr 
çocuk bahçesi teıis etmenin imkim 
yok mudur? Ancak, Y enitehirdeld 
bet alh umumi bahçede kıım çocukl .. 
n cezbedecek ne vardır? Şehir
deki ve Yenitehirdeki umumi bah
çelerin birer kö19sini çocuklar için 
bir takım eilence idcinlariyle techiz 
ederek bunlan birer küçük kültür 
parki haline setiraek : batı bot çocuk
lar mini mini apartmanlarla dolu An
karada daha mesut olmazlar ım 
idi?- N. B. 

Bir kaç glln eveJ. ll'ramada Douaf 
Jtıri heyeti katil Bayan Joacphine 
Mory'yu ölüme mahkt'.lm etti. 

Franaada kadınlara verilen ölüm ce
aaları umumiyet itibariyle tatbik edil
Dıenıcktedir. Son yıllarda kadınlar ta
~fınd~ _bir ıilrü korkunç cinayetler 
,1~ıunı,tır. Geçenlerde Douai'in ayni 
JUrı heyeti tarafmdan koca katili Le· 
febre ölüme mahkfım edildi· bu kadın 
hapishanedeki höcresinde rutll af edil
lbeıini bekliyor. Babuını öldürmesine 
rağmen ölümden yakaımı sıyıran ve 
~.2aaı ınüebbed küreğe tahvil edilen 

ıolet Noziyer'in ismi hatırlarda ol· 
la gerektir. 

Bu kanlı facialar ıerisi, tanınmış as· 
troloğ ve romancı Ren~ Trinaıius'u 
'° neıerlerinden birinde bu mesele ile 
~gul olmağ ıevketmiıtir. Bu .zat, ka
aıl kadınların, yıldızların kötü tesiri 
tında kalmıt oldukları fikrini ileri 

•Urtxıektedir. Bu bakımdan en ~rkunç 
)'ılın, 1928 yılı olduğunu söyliyen ro
lhancı, bu yıl içinde Pariain meşhur 

celltch Bay Delblen"e Uç b«m tesltm 
edilmiş olduğuna itarct etmektedir. 

Dünya harbında, Pariı dıvanıharbı 
üç kadın casusunu ölüme mahkfım et
mittir; bunlar Margucrite Francillard, 
Madam Tichelly ve Mata=Hari'dir. 
Her Uç kadın bir çok roman ve filimle· 
rin mevzuu olmuıtur. 

Franaada 1900 tarihinden itibaren 
dünya harbı çıkıncaya kadar yalnız bir 
kadın ölüme mahkt\m edilmi9tir. Bu, 
rakibini bir kam• ile öldUren katalOI}· 
yalı genç bir kısdı. 

Genç katalonyalmın vaktiyle iflemit 
olduğu bir cinayet, katil kadınların 
bugün i9lemekte oldukları cinayetle
rin yanında gölgede kalmaktadır. O· 
na verilmit olan ölüm cezası bilkmlln· 
miln de, kendiainin mahkeme heyetine 
kartı takınmıf oldulu tavrın çok bü
yük tesiri olınu9tur. ÇUnkü, itlemit ol
duğu cinayetten dolayı bir nedamet 
his edip etmedili ıoruldutu zaman, 
yalnız rakibi olan kadını değil, çocuk· 
larını de öldilrememit olduğuna teea· 
süf ettiğin söylemi,tir. 

Hayat, sen ne güzelsin! 

TAARRUZ 
-19-

liüscyin Tuğrul, soğuk bir tavırla: 
- liayır, hayır, böyle şey olmaz, di

~r. Yalnız aanma ki bu işteki hisaem 
n lllahrum kalacağımı düşünerek sa

lla 0 1tnaz diyorum. Hayır .... Olmaz di
f°ruın. çünkü yaptığın it ve bu sebeb
b~ batına gelen kazanı.n kıymeti ayda 

•r kaç yü.z liralık bir maaşla ödene· 
lncz •.. Onların kıymeti İsmail Zekinin 
lcrv • etı kadardır .... 

.Bu sözler maceralardan hoşlanan 
lbızacıını da. tenbclliğimi de birdenbi· 
r~. ~çılıyor. Hüseyin Tuğrul büs· 
butün haksız değil· güç bir oyunu he· 
~en hiç bir engel: rastlamaksızın bi-
tırdiı...:.~ · · · alma dan .. ~ sonra bunun netıcesını • 

&ıtınenin manası ne? Omuzuında :rlllakta olduğum yara ile hatamı tc 
zleıniı olmadım mı? 
Hüseyin Tuirul düt\indüğümil gö· 

rerck zaferini taınamlamalıı: istiyor: 

- İsmail Zekinin hangi itinin ba· 
tına geçeraen geç olacağın gene me
nıur değil mi? Halbuki bis &mir olarak 
dotmu, insanları.. Zekimız bize iti· 
ınbin aahH>leri olmağı emrediyor. Şu 

Nakleden: N. B. 
halde, sen batlı ba9ına bir itin, kendi· 
ne aid bir itin batına geçmelisin. 

Hüseyin Tuğrul, böle söylerken et· 
rafa bakıyordu : 

- Yahu, bu herif aahiden epeyce 
zenginmiş 1 ne güzel ve ne zengin dö· 
'emi' evini .... 

Sonra, gördliiil efya yenecek tey· 
lcrmi' gibi şehvetli dudaklarını uzata 
uzata ili ve ediyor: 

- Mesele, bütün bu aervetin sahibi 
olarak bu evda kalmaktır. 

Vaziyet, Hüseyin Tuğrulun dediği 
gibi, öyle güzel ki, tereddüdlcrimle o
nu neden berbad etmeli? 
Okuduğu gazetelerden hldiaeyi 6ğ· 

renerek bana bir tebrik telgrafı çek· 
mit olan amcun birdenbire aklıma ge· 
liyor. TecrW>eleri bi.zi tenvir edebilir. 
Zaten, tecrübelerinden daima istifade 
edebileceiimi bana yazmamıt mı idi? 
Orta halli bir kumarbaz olduğumu dil· 
şünerek her koza l&yık olduğu ehemi
yeti vermefe mecburum. 

Hilaeyin Tutruı vasıtaeiyle ona, 
ben de, ıu telgrafı çektim: 

bi, ancak şahsı meziyet ve teknik bil- Teklifte veWct emrine alına ceza 
gidir. Rejim, her türkün hasletini, fa- mahiyetinde olmadığından ma&f& ve 
ziletin en yüksek derecesine; zeka.mı kıdeme tesir yapmm•ktadır. 
da bilginin en aatlauı ve en yenisine Meri kanuna göre inzibat komiıyon
ulattırmak yolundadır.. Bu fuliyete lan kararları mutlak olarak tatbik e
ailede, moktebde olduğu kadar devlet 
kadrosu içinde de devam olunur. ~u dilir. Teklifteki bir buauıiyet; vekil-
yetittirici fuliyetin devlet bUnycaın- tere cezanın tayininde verdiği talihi· 
deki mesnedi yalnıa mesleki terbiye yettir. Vek!let indbat komiıyonları
deiildir, kanunlar ve bilhusa memur· nın tayin ettikleri eczanın daha hafif 
larm vuife ve aal&hiyetlerini tayin e- veya •fırını vermek hususunda vekil
den kanunlar da bu mabadı takib e· ler .•alihiyet sahibidirler. Projede mc· 
der. s~hye.t htikümleri bu hadler içinde ge-

Cumhuriyet ilk memurlar kanununu nıfletıbnektedir. 
1926 ydmda ne9retmi1tir. 92 madde· . Meınurun saWıiyetine gelince: va· 
den ibaret olan bu kanunun bir çok zıfeler, veldletlerin vuife ve tefkil&t 
maddeleri saman saman nqredilen 22 kanunlannda yer almııtır. 1926 Jwıu
kanunla deliftirilmittir. Buı vekilet· nunda bu mevzuda tek bir hüküm var
lerin tefkillt kanunlarında da memur· dır. Buna göre memur; kanun ve ni
lar kanununu tadil eden eaular var· Zlmnaınelerde sarahat olmıyan ve 
dır. Bir çok bWdlmleri ayrı ayn ka· hakkında emri mahsus bulunmıyan 
nunlara nmanm lcablarma .are ıer- itlerde içtihadlariyle hareket edecek
ipttirilmit olan memurlar kanununu, tir. Madde • 39. 
tedvin tekniği bakımından da kurtar· Teklifte bu içtihada ancak ''mafevk
mak gerekti. Kaldı ki rejimin ilerle· den talimat almaia veya cevabı bekle-

SaWıiyet de ,hürriyet gibi, üst ve 
alt kademedeki memurların vazifele
riyle bududlanır. Bu mesaf c içinde 
kanun ve nizamların emriyle, sarih e· 
mir olmıyan yerlerde lçtihadla hare
ket bir memurun en tabit vufıdır. On· 
da bu hasleti kuvvetlendirmek, yalnız 
kanunların değil, mesleki terbiyenin 
de bir vuifeaidir. Bilhusa murakabe, 
memura aal&hiyetini kullanmağa tct
vik edici müabet bir terbiye unsuru
dur. 

Cumhuriyet idaresi, son yıllarda, 
her vekilette kuvvetli murakabe uzuv
ları yetiıtirmittir. Yürüyütüne bir yı· 
ğın evrakm ağırlığiyle ahenk veril
mek istenen hak mefhumunu, salihi
yetin ııığına çıkarmak ve fakat yolu
nu şa.ıırmaınuını yakından murakabe 
etmek, rejim için artık güç olınıyan 
bir mevzudur. Kırtasiyecilik, menfi 

bir murakabede ufranacak meıuliyete 
ıiper olarak hazırlanır. Memuru bu si
perlerden yalnız kanunlarla değil onu 
yakından takib eden fefik bir mura
kabe ile çıkarabiliriz. Ve "salahiyet 
ve mesuliyetin clcle vermesi" ancak 
böyle mümkündür. 

Kemal UNAL 

"Mükemmel bir lfı var. Hemen 2eli· ~asia, ıöaleri bir noktaya dikilmif, mamı sıkı sıkı tenbih etti. Bu teklif - Tam zamanında meydana çıka· 
ni.z." bcnı 90nuna kadar dinleyerek, mtı.- karı11ında, ıevgim dolayısiyle delil, rnn, diyordu. 

x 
Bıldırcın avı 

telızi: hatti iyi kalbliliğim dolayıaiylc de de· Muhaberemizi temine delilet et-
- Bu senin maceran bir polis roma- ğil, ancak lüzwmıu yere yapılan bir mekte olan Hüıeyin Tuğrul vaııtaaiy· 

nına benziyor!. ... dedi. İyi tertib edil- fenalığın utunu.zluğuna inandı&ım i· le Sırrı amcadan 9u tavsiyeyi aldım: 
Her zamanki gibi keyfi ve ııbatl ye· mit bir ,ey •• Fakat hakikatle münase- çin, fiddetle mukavemet ettim. Cici'· "Artık İsmail Zekinin konağında faz. 

rinde olan Sırrı amcayı hakiki bir beti oldukça uzak olacak. •• Senin bana nin hayatımda pek az bir yer tuttuğu· la kalmamak ve ayağa kalkabilecek 
memnuniyetle karııladım. Sırrı amca A?lattıkların itin rnm!, yani herkeee nu, bana sonauz bir sadakat ve tefkat halde olduğuna göre saygılı bir adam 
öyle bir yqa gclmi9ti ki bu yafta in- hik&ye edilebilecek tarafı olsa gerek... göıterdiiini ileri sürerek müdafaaaın· olduğunu bir kerre deha iıbat ederek 
san ancak birdenbire bunad.k veya Ha>:diAtimdi yarı resmi, daha dotrusu da bulundum. Cici'nin muvakkat su· evine dönmek lizımdır. Böyle hareket 
cöçilp gitmek ıuretiylc deli,ebilirdi. samımı tarafını, yani yakın dostlara rette muhafazası kararlaftı. Aksi tak- ettigin takdirde bmail Zeki nazarm
önlerl çapraz kapalı, dar ve belll çe· anlatılacak hakikat tarafını naklet. dirdc her teYi yüz üatil bırakacaktım. da itibarın artacaktır, ve İsmail Zeki. 
keti içinde ıöğaU kabarık, gösleri Bu tahmin kartııında, ciddiyetin- ~at!'. bu teh~id, Hilaey~n Tuğrulun içiniçin yanan bir atet gibi miltema
c:anlı, ve hep o bildiğim ezeli genç a· den habız yere 9Uphe edilen bir adam fıkrını §Öyle ıfade etmeııne ıebeb ol· diyen ıeni duıünmeğo mecbur olarak 
dam... tavrı takındım. Amcam: du: ilk talebte iıtediğini yapacaktır 1 •• .,, 

Vaktiyle bafını iyice 8rtmiyen - Haydi, haydi Süleyman, dedi, - Sırrı bey, ıı'zııı' ye~ende anadan 'b' 
ok 1 , _ _.i b' ı ri • Amcamın tavaiyai mucı ıncc, - ve 

aeyr saç arı f&.lllQ - ır muc" ese biz L'"yle t-·düflere derhal inanacak doima fah' hal' dı hd'd ed k ... n ı i f uu ~- 1te 1 var r: te 1 er, ısmail Zekinin iırarlarma, Güzinin 
olaca • ... r ep ı: akat yakından ve adamlardan mıyız? Talı', t-•düf bö'y· ciyak ciyak baouır, ainirleri boa" 1 ır... · i iled d • itten anlar bir adam oa.ziyle bakınca - • r-6 "ıiae alıttığımız, ıız a en say ıgı-

e le geliti il B Yirmi altı yaamın bütün çocuklukla- hald bi · Lıı 1 bı·-'-- g'tmek 
Çok iyi yapdmıt bir perukanm bu aca· & .zel subur edivermes. un- -r mız e sı 1Nf e .cuup ı 

1 ı,.,._, riyle insanı ürkütüp arzularma tebai· 1 ?" bi iltı'fatlar· .. • rağ iıb bıidieede tek lmil olduiuJıu g6r· arın ··-.Alca unsurları mcvcud olmalı- o ur mu fi .. _ men • 
mek kabildi. Fakat bu takma saçlar. dır ki tali de, tesadüf de iyi neticeler yet ettirir..... evime döndüfümün ertesi günü, t.ma-
bir pn. bir milnuebetaizlik ederek verebilein.... Bu taarnu we müdafaa Amcam meselemizi inceden inceye il Zeki, sabahleyin erkenden kapımı 
uçmut olacak ki, yahud uçuvel'IDMİ bikiyeaiııe, izah cttiiin ,ekliyle ina- tetkik etti, sözlerimizin ııhl.tini kont- çaldı. Her ,eyden filphe etmeği bir sc
mubakak olacak ki Sırrı amca daima nabilmem için. çok saf bir adam olma· rol etti, İamail Zeki hakkında geniş ki eaeri sayan ancam İsmail Zekinin 
elini bqma ltitilrerek onu kafasın& lıyım... izahat istedi ve taarruzdan dolayı her böyle habeniz geli9ine hiç f&flD&dI; 
yerle9tiriyordu, ve ıık ıık tıekerrilr e· Gillümaeınoktcn kendimi alamadım türlü adli takibin artık bırakılmıt ol· tuvalet odMına .Ulanarak oradan ~ 
den bu hareketinin ıebebini izah et- ve hakikati aaklamaia da artık lüzum duğuna emniy.et getirdikten ıonra bir nun ne biçim odam olduğunu tetkik 
mit olmak iiin de "bqım bugtlnlerde görmedim. Genç bir amatörün ustaca avukat gibi dNyuıuaz ele aldı. etmek istedi. 
öyle •lrıyor, öyle qnyor ki ... • diyor· ~bcıi kar9ııında bayranlıfını ifade Sırrı amca, HilHyin Tuğrulun file· Ona glSre bu ziyaret ancak merak 
du. ıçın yerlere kadar eğilen bir eskrim rinde değildi: ona göre oyun kuaıul· sevkiyle yapılabilirdi: makaad nerede 
Amcamı giaUce kabul ettiiim Dol· muallimi haliyle beni de, bu ifte oyna· DUf değildi, fakat iyi bir vaziyette 1- ve nasıl ya,adığıma • hazırlanmama 

mabahçedeki konakta keııdiaine tama· mıt oldulu roltınU anlattığmı Hüae· dl ve huıuıiyle artık ricat edllemiye- vakıt bırakmadan • bir mc§hud cilrtlm 
il Zeki hAdiaeaini anlatmca nkiaınm yin Tujrulu da tebrik cttL cek kadar ilcrlemitti. yaparcasına vakıf olmaktı. Fakat ben. 
dereceaini daha iyi anladım. biyakl Sonra, Cici ile olan mUııuebetimi Aıııcam, lıtanbulda oldutunu lama- şayet bir merakı tatmin için gelmiı 
bir çekingenlikle puau meaelcaini iaa1ı doiru bulmıyarak Hrbcstlilime engel il Zekiden kati aurette ılzlememi İl· olsa bile bunu kendiliiinden yapacak. 
etmemiıtim olabileceii için ondan hemen kurtul· temittl (Sonu var) 



z Sll 
Köylüye soruyorduk: sıtma var mı? 
Cevap her yerde ayni idi: yok, yok! 

!ı.1'ağmur bir teviye yağıyor. Kaynana suratı gibi, bu
ruşuk, sevimsiz bir hava var .. lzmit köylerini birer bi-

............ '''fi' •••••••• ' ..................................................... ı 

İ Dokuz sene evvel İzmiltc yiiztle 27 sıtma İ 

ı
i yüzde 50 dalak lıa!-italığı vardı. Buaün i 

!'iıtmahlar yüzde altıya, dalak haı.ıtaları f 
yüzde dokuza indi. Altı ayda 97.4-27 has- J 

rer geziyoruz. Yamkşarkiye köyünün kahvesinde pey

kelere yanladık. Köpüklü kahveyi yudumlar, sigarala

rımızı dumanlarken, köylülerle yarenliğe daldık.. Uzü

mün, kirazın, mısırın para ettiğinden bahsettiler. Uzun • 
1 

ta muayen(! edilcli. 26.548 metre kanal ! 
açıldı. 31 milyon metre murabbaı batak- i tarladaki çcrkes kızının samur saçını, ela gözlerini dile 

doladılar, ve neden sonra bize döndüler : ''dünya ahva-

!..'..'.~.~.'.'.~'.'.'..~'YA ZAN: __ .......... J li nasıl ?., diye sordular. "İyiyiz!,, dedik .. "Sıtma var 
ım ?,, diye sorduk .. Her yerde ayni cevabı alıyorduk : 

yok, yok, yok ... C. Baykal Bir delikanlı sınna defterini gös terdi ve iHive etti 
- Doktor, Salı dedimmi damlar. 

Köyü baştan aşağı muayene eder .. 
Kinin yuta yuta, kulaklarım sagc: 
olacaktı. 

Ve yol boyunca, köy köy, soruyo-
ruz : 

- Sıtma var mı ? 
Sıcak, tatlı cevab veriyorlar. 
- Yok. Yok .. 

*** 
Evet sıtma yok .. fakat sıtma nasıl 

"yok,. olmuştur? Sarı, sarsak ve can
sız yüzlere kan, renk ve can nasıl 

gelmiştir ? 
Bu sualin cevabım veranek pek ko

lay değildir. Onun "yok,. oluşu, bü
tün bir mıntakad<. bir sıhat davasının 
tahakkuk edişi demektir. 

Bu dava nasıl tahakkuk etti ? 

~ - 1 

lzmit'te Atatürk heykeli 

Erzurumda bir 
talebe arkadaşını 

öldürdü 
"Gümüşeli" arkadaşımızın verdi

ği habere göre, Erzurumda hazin bir 
talebe cinayeti olmuştur. Hadise şu
dur: Daha eve] Mersin Jisesinde bir 
arkadaşının boğazını kesmeğe teşeb

büs ettiği için oradan Erzurum lise
sine nakledilen 18 yaşlarında ve Ke. 
mal adında olan bir talebe, arkadaşı 
Hamidle her nedense geçinememiştir 
Kemal, bir sustah cakı ile Hamidi 
kalbinden yaralıyarak öldürmüştür. 

Bu cinayet muhitte fena bir te
sir bırakmıştır. 9 sene evvel İzmitte % 27 sıtmalı 

ve % 50 dalaklı hasta vardı. Bugün 
1zmhte%6~tmave %9d~aklıha~ı~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ta kalmıştır. B 1• r k 
Bu nisbetin sıfıra ineceği günler Q n gütme faciası 

çok yakındır. 

•** 
Aşağıdaki rakamlar yapılan çalış-

maları çok iyi gösteriyor. 937 tedavi 
mevsiminde, marttan bfrinciteşrine 
kadar - altı ayda • sıtma mücadele 
doktorlacı köye ve köylünün ayağına 
kadar giderek 97.427 hastayı muaye
ne etmişlerdir. Doktorların bu mua
yenesinde yeni hastalığa tutulmuş 
kimseye rastlanmamış gibidir. An
cak, eski senelerden kalmış 10.474 
dalaklı ve 23.796 sıtmalının tedavisi
ne devam edilmiştir. Bu hastalara 
mücadele heyeti 366 kilo kinin, 8~_7 
tane kinin ampulü, zayıf ve kansız du
§en hastalara 3840 kuvvet ilacr, kü
çük çocuklara 23.969 tatlı kinin para
sız olarak dağıtılmıştır. Sıtma müca
dele laboratuvarında 33.687 hastanın 
kan muayenesi yapılmıştır. Sokaklar
da, mahalle aralarında küçük su top
lantılarını kurutmak için 4.446 kilo 
mazot, 135 kilo çayır yeşili sarfedil
miştir. Gene bu altı ay içinde 26.548 
metre uzunluğunda kanal açılarak bir 
çok bataklıklar kurutulmuştur. Bun
lardan başka 42.575 metre uzunluğun
da kanal ve 22.000 metre uzunluğun
da dere, 43.435 metre uzunluğunda 
Hark temizlenmiş, 6.000 metrelik yeni
den bark açılmıştır. Bu hesaba göre, 
şimdiye kadar açılan kanallar vasıta
siyle vilayette (31.236.480) metre mu
rabbaı bataklık kurutularak içinde 
sapan işliyen, faydalı toprak kazanıl
mış ve fakir köylüye verilmiştir. Şim
diye kadar İzmit çocuklarına mez~r 
olan Altıncıoğlu, Dipsiz, Bakırlı gı
bi bataklıklarda şimdi ziraat yapılı
yor. 

Şehrimizde mücadele başladığı za
man : 

- İzmitten sıtma kalkamaz. Sivri 
sinek daima saz çalacak. diyorlardı .. 
Bugün İzmitte sıtma kalmamıştır. 

Şimdi 3 bataklık kurutma makine
si 35.000 dönümlük Gökçeören batak
lığında işlemeğe başlamıştır. 18 met
re genişliğinde ve 5 metre derinliğin
de 10 kilometrelik kanalı aça aça A
dapazarlılara can ve renk verecektir. 

Cevdet Baykal 

Kombinada 
çalıştırılacak 
mahkfimlar 

{zmir, (Hususi) - Ceza evlerin?e: 
ki bir kısım mahkfunlarm Nazıllı 
kombinasında çalışmaları kararlaş
mıştır. İzmir, Manisa, _Muğl~, :>eniz
li ve Aydın ceza evlerınde~ı agır. c~
zalı mahkfunlardan 200 kişı Nazıllı 
kombinasında çalışacaktır. Çalışacak 
mahktlmlar için kombinanın arkasın
da Sümer Bank tarafından bir pav
yon yapılacaktır. Burada inzibatı fab
rika müdürlüğünün nezareti altında 
bir jandarma karakolu temin edecek
tir. 
Çalışmağa gidecek mah~i'lmlar, _her 

sabah nezaret altında fabrıkaya gıde
cekler ve kontrol alt~nda çalışacak
lardır. Bu suretle mahkUınlar, hem 
boş zaman geçirmiyecekkr, hem be
deni kuvvetlerini kaybetmiyecekler, 
hem de para kazanacaklardır. 

İki zanh yeni kanuna göre 
muhakeme ediliyor 

Erzurum (Hususi) - Vilayetimizde ilk defa olarak bir "kan 
gütme" davasının görülmesine başlanılmıı bulunuyor. Bu dava, 
bu suretle kan gütme kanununun ilk tatbik sahası oluyor. Dava 
mevzuu şudur: 

Araba köyünden Mehımed, geçim- ı----------------
siz bir adamdır, her vesile ile kav-
ga çıkaran bir tiptir. Bundan bir 
müddet evci aynı köy halkından Ah
med oğlu Mehmed adında bir adam
la bir tarla meselesi yüzünden kavga 
etmiş, kavga büyümüş, Mehmed tar
la komşusunu orada öldürmüştür. 
Jandarma biraz sonra katili yakalı
yarak adliyeye götürmek istemiştir. 
Fakat kardeşlerinin ölümünden mü
teessir olan Sabri ile Selim, kardeş-
lerinin intikamım almak istemişler
dir. Sabri ve Selim yolda jandarma
nın bütün müdahalesine rağmen ka
til Mehmedi biçakla öldürmüşlerdir. 
Bu suretle bir tarla kavgası bir kan 
davası halini almıştır. Katillerin mu
hakemesine Ağır Cezada devam edil
mektedir. 

Bir ana 
Doğurduğu öz 

çocuğunu 

öldürür mü? 
İzmir (Hususi) - Arab Hatice 

adında bir kadın, doğurduğu gayri 
meşru çocuğunu bir orman kenarına 
bırakarak öldürmek suçiyle muhake
me ediliyordu. Hatice suçunu inkar 
ediyor, çahşmak için çocuğunu or
mana bıraktığını söyliyordu. 

Fakat dinlenen şahidler, Hatice
nin çocuğu öldürmeğe iki defa teşeb
büs ettiğini söyliyerek dediler ki: 

- Bir gün de çocuğu beline ka
dar tezek içine gömülü bulduk. Yav
ruyu ölümden kurtardık. Aynı çocu
ğu iki gün sonra da ormanda bulduk 1 
Bunun üzerine suçlunun yaşının an
laşılması için duruşma başka bir gü
ne bırakıldı. 

Bunada gürültü 
ile mücadele 

Bursa, (Hususi) - Bursa beledi
yesi, mahalle aralarında mevcud ipek
li kumaş imalathanelerinin, geceleri 
çok gürültü çıkarttıklarını göz önü
ne alarak halkın istirahatını temin 
bakımından bu imalathanelerin saat 
sekizden sonra faaliyetlerini tatil et
melerini sahiblerine tebliğ etmiştir. 
Ayrıca sabahları saat sekizden ev

vel otomobillerin şehir dahilinde kor 
na çalmalarını da yasak etmiştir. 

Mezardan 
gelen 
sesler 

Şayiamn asılsız 

olduğu anlaııldı 
Erzurum (Hususi) - Hasankale 

banyolarında çok feci bir ölüm vaka· 
sı olmuş, on yedi yaşında Muharrem 
adında bir genç yıkanmak üzere ban
yoya girmiş fakat bir müddet sonra 
üzerine fenalık gelerek düşüp öl
müştür. Muharremin kalb sektesin
den öldüğü tesbit edilerek gömülme
sine izin verilmiştir. Fakat, iki gün 
sonra kasabada garib bir dedikodu 
çıkmıştır. Bu dedikoduya göre, ço
cuğun gömüldüğü mezardan garib 
sesler geliyormuş, çocuk ölmemiş 
imiş, diri diri gömülmüşmüş, sağken 
girdiği mezardan kurtulmak için çır
pınıp duruyormuş 1. 

Bu şayia ağızdan ağıza dolaşma· 
ğa başlamış, bunun üzerine delikanlı
nın mezarı açılarak cesed tekrar mu
ayene edilmiştir. Bu suretle şayianın 
asılsızlığı tesbit edildikten sonra ce
sed tekrar gömülmüştür. 

Feci bir kaza 

Bir çocuk bir atın 
tekmesiyle can verdi 
İzmir (Hususi) - Torbalının Dağ

kızılca nahiyesinde feci bir kaza ol
muştur: Kasab oğullarından dört be~ 
yaşlarında Kazım adında bir çocuk, 
sokakta oynarken bağlı bulunan bir 
atın yanına gitmiştir. Beygir huylan
mış ve çocuğu bir tekme ile yere yu
varlamıştır. Zavallı yavrucuk, başın
dan aldığı yaranın tesiriyle ölmüştür. 

İzmirde sel 
İzmir, (Hususi) - Son yağan yağ

murlar şehirde gene bir sel halini al
mış ve bazı yerleri su altında bırak
mıştır. 

• 

Üzerinde 10-15 milyon ton 
demir cevheri bulunan 

servet kaynağımız 
Yukarıda demiryoluna bir kilometre mesafede bulunan ve bü

yük bir demir cevherini üzerinde taşıyan Divrik Demirdağını gö
rüyorsunuz. Bu dağın zirvesinde harice çıkmış bulunan demir 
cevheri kütlesi 10-15 milyon ton tahmin edilmektedir, hem de bu
lunan demir cevheri yüzde altmış beş demiri ihtiva etmektedir, 
türk endüstri hayatının müstakbel servet kaynağı olan Demirda
~ın hemen bu sene işletilmesi için tertibat alınacaktır. Modern te
sisat yapıldıktan sonra buradan senede as~ari 500 bin ton Jemir 
çıkarılacak ve burası bir döviz kaynağı haline gelecektir. 

Bunanın veni imar ollm vaoıldı 

Neşeli bir kayakçı grubu Uluda{!da 

Bursa. (Hususi Muhabirimizden) - Sayın Başvekil B. Celal 
Bayarın Büyük Millet Meclisinde okuduğu programda (seyyah 
şehirlerinin hükfunet büdcesinden yardım yapılarak bir plan da
hilinde imar edileceği) hakkındaki vadi, Bursada büyük bir se
vinç doğurmuştur. 

Yıllardanberi imarına çalışılan, fa
kat ferdlerin sermayeleriyle tam bir 
su ve seyyah şehri haline getirilmesi 
kabil 6llamıyacağı anlaşılan Yeşil 
Bursanın da devlet büdcesinden yar
dım görerek güzelleştirilmesinden 
çok istifade olunacağı şüphesizdir. 
Bu itibarla Bursa halkı; Sayın Baş
vekil Celal Bayarın, verdiği bu mü
him karardan Bursanın da istifade 
edeceğinden emin bulunmaktadır. Ve 
bu kararın süratle tahakkuk edeceği
ne de kati bir gözle bakılmaktadır. 
Kaplıcalarımızın blahı ve tabiatin 

cömerd bir elle buraya ihsan ettiği 
güzelliklerin insan eli ve emeğiyle 

bir kat daha cazip bir hale sokulma
sı yolunda gerek Bursa vilayetinin 
gerekse mahalli diğer müesseselerin 
çok emekleri geçmiştir. Fakat büdce
leri kendilerini bile idareye yetmi
yen belediye ve hususi muhasebenin 
bu muazzam işi tamamen başarmasına 
imkan yoktu. Yapılanlar, ancak mü
him işleri diğerlerine tercih suretiy
le ele almmış olanlardı, şimdi devle
tin eli Yalovayı olduğu gibi Bursa
yı da büyük bir mamure yapacaktır. 
Şehrin müstakbel imar planı işi de 
tam bugünlerde halledildi : Valinin 
başkanlığı altında belediyede topla-

nan bir komisyon Bursanın yeni imar 
planının mütehassıs Wandenberg ta
rafından yapılmasına karar verdi. Bu 
plandan sonra Bursanın yeni ve ha
kiki şekli belirecektir : Esasen bu 

sene içinde başlamaış olan apartman 
inşaatı, plandan sonra hız alacak de
mektir. 

13 Yaıında 18 
sabıka! 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde on 
üç yaşında on sekiz sabıkalı bir hır
sız yakalanmıştır. Davi adındaki bu 
çekirdekten yetişme hırsızın muhake
mesi yapılmış ve iki ay dört güne 
mahkum olmuştur. Dava kağıdların
dan, sabıkalı Davinin bir de Nesim 
adında sabıkalı arkadaşı bulunduğu 
anlaşılıyordu. Hakim Nesimin nere
ye gittiğini sorduğu zaman, Davi ar
kadaşının Filistine gittiğini, hırsız

lığa orada devam edeceğini söylemiş

tir. 

Demir dağın 
görünüşü 

Bir tokat 
bir çocuğu 
öldürdü 

Adana, (Hususi) - Yusuf oğlu Meli 
med adında bir çocuk arkadaşı Ka· 
sımla oynarken, Kasım, arkadaşınıtl 

kulağının arkasına bir tokat vurmuf' 
tur. Mehmed bu tokadın tesiriyl• 
derhal hastalanmış ve zavallı çocuk 
kaldırıldığı hastahanede ölmüştür. 

Üzüm ihracı 

Üzüm tipleri 
standarize edildi 
İzmir (Hususi) - Üzümlerimizitı 

standard edilmiş olarak ihracına ba,
lanmıştır. Üzüm standardizasyonıs 

hakkındaki nizamnameye göre bun• 
dan sonra, standard edilmemiş üzüın
lerin ihracına müsaade olurunıyacak• 
tır. Nizamnamede . vazıh olduEU 2'.ibl 
ihraç ecıııecek'" uzumıerın ıçıncre \1%11• 

me benziyen taş parçaları bulunmıya• 
caktır. Tipler tamamen tesbit edil• 
miştir. 

İhracatı kontrol bürosu, bu tiple
ri çoğaltmış ve ihracatçıların arzula• 
rına hazır bulundurmuştur. İhracat• 

çılar, bu tipleri kontrol dairesinden 
aldırmış, ihraç edecekleri üzümleri. 
yeni tiplere göre hazırlamağa başla• 
mışlardır. 

Standard edilmemiş üzümlerin ih· 
racatı kontrol dairesi tarafından ih• 
racına müsaade edilmiyecektir. 

DONANMA CEMİYETİ 
1 kramiyeli Tahvilôtı 

PİYANGOSUNUN 
15 - 11 • 1937 günü yapılan 65 ind 
ketideıinde 

İkramiye Ye ımortl 
isabet eden tahvil nwnaralarını göıt• 
rir cetveldir. 
KEŞİDEDE İTFA OLUNAN 
TERTİP NUMARALARI 

1448 1895 3020 3352 4291 
5129 5585 5661 8445 8738 
8874 9521 

İKRAMİYE İSABET ETDEN 
NUMARALAR 

İkramiye TL. Tertip No. Sıra No. 
1000 1895 99 

150 9521 37 
50 1448 38 
50 5661 12 
10 8874 75 
10 5585 59 
100 9521 25 
10 8445 61 
10 5129 38 
5 3352 87 
5 8738 28 
5 5129 90 
5 9521 58 
5 4291 29 

Baladaki tertiblerin hizalarınd• 
gösterilen sıra numaralarından miite• 
baki aynı tertiblerin diğer sıra nurıı'' 
ralarına ve 3020 No. 1ı tertibe kaınilel1 
amorti isabet etmiştir. . 
İkramiye ve amorti bedelleri 22 ,. 

kinci teşrin 1937 tarihinden itibare.11 
tediye edilecektir. Amorti bedeli tıe: 
her tahvil için bir türk lirası ve yirııı' 
kuruştur. 3-647 S 



Musiki 

uürkiyede bir kompozitörler birliğine 
ihtiyaç var mıdır? 

Şehir lokantasının cazband şefi 
G~egor imzasiyle geçen gün gazete
llllzde intişar eden bir mektub, bir 
~k memleketlerde olduğu gibi tür
k~yede de bir kompozitörler birliği
nın kurulması lüzumunu müdafafa e
diyor ve böyle bir teşekkülün türk 
n_>:usikisine ve yeni doğmakta olan 
tiirk kompozitörlüğünc yapacağı hiz
lnetleri sayıyordu. 

Meseleyi yeni baştan ve kendi gö
rüşümüzle iyice tetkik edersek, tek
lif sahibinin memleketimiz musikisi
nin hususi vaziyetini pek yakından 
tannnadığı ve daha ziyade bahsettiği 
teşekküllerin garb memleketlerinde 
gördüğü hakikaten faydalı hizmetler
den mülhem olduğu neticesine varı
nz. 
Daviyı ortaya atan zat, memleketi

mizde yeniden kurulacak olan kom
P<>zitörler birliğinin bütün memle
ketlerin mümasil birliklerini bir ara
da toplayan enternasyonal organizas
Y0na girmesi taraftarıdır. 

0

Bu suretle 
Yabancı memleketlerde eserleri çalı
nan kompozitörlerimizin maddi hak
ları kaybolmıyacak, buna karşılık ta 
memleketimizde eserleri çalınan ya
b~ncı kompozitörlere haklan olan 
hısseler ödenecektir. 

Ziyanlı çıkacağımız ve memlekette 
tercüme faaliyetine darbe vuracag~ ı 
nıürhaz a asiyle enternasyonal tercü-
me anlaıpnasına girmemiş olan mem-
1eketim·ı · · b ·k· h z ıçın, unun musı ı sa asın-

daki benzeri olan musiki icra anlaş
rnb.a~ına girmekte bir fayda düşünüle
ılır mi ? 

• :a?ancı memleketlerde kaç kompo
Zltötfunüzün ne kadar eseri çalını
Yor ? Her halde, böyle bir anlaşma, 
~ternasyonal sahada kendilerini 

b. Yle böyle tanıtmıya muvaffak olan 
ır k 

ğer ~ç kompozitörümüze kayde de-
bır tnaddi menfaat temin etmek-

ten uzak kalacaktır. Buna karşılık, 
durub dururken, bafka memleketlere 
bir sanat vergisi ödemek zorunda ka
lacağımız hiç şüphesizdir. 

Enternasyonal anlaşmıya girmeden 
de, sadece memleket,imiz çerçevesi i
çinde bir kompozitörler birliği tesisi 
düşünülebilir. Fakat böyle bir teşeb
büsün de musikimize ve genç kompo
zitörlerimize faydalı olacağı kanaa
tinde değilim. Dikkat ediniz ki, bu
rada garb musikisi teknikli eserlerden 
bahsediyorum, alaturka musiki mev
zuumun haricindedir. Esasen bu iki 
ayrı ccreıyanı bir tek teşekkül halin
de birleştirmiye de imkan tasavvur 
edilemez. 

Halka garb musikisi dinleten kaç 
müessesemiz vardır. Hepsini yekun 
etseniz elinize pek acıklı bir raka
mın geçeceğinden şüphe etmeyiniz. 
Bütün bu müesseselerde bir sene zar
fında "! çalman milli kompozisyonları
mızın miktarı daha acıklı bir yekOn 
tutar. Yabancı eserleri istisna ede
rek, yalnız yerli eserler için bir ver
gi koymaksa, bütün orkestraları, yer
li kompozitörlerimizin eserlerini re
peraturlerinden çıkarmaya sevket
mekten başka bir netice vermez. 

Hayır, çalınan eserlerden telif hak
kı toplamak ve bu paraları aid olan
lara dağıtmak maksadiyle kurulacak 
bir teşekkülden, memleketimize şim
dilik fayda değil, ancak zarar gelebi
lir. 

Devlet, yeni kompozitörleri teşvik 
edici işlere tahsis edilmek üzere çal
gılı müesseselere ayrı bir vergi ko
yamaz mı ? Düşüncesi de hatıra ge
lebilir. Fakat buna karşı da, böyle 
yerlerin esasen kafi derecede ağır 
vergiler altında bulundukları ve dev
letin, milli musikimizi himaye için, 
ayrıca bir vergi istemiye muhtaç ol
madığı ileri sürülemez mi ? 

YAŞAR NABi 

SANA~ V~ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Nurullah BERK 

En mühim eseri olan Wilhelm Meis- lanmasından çıkan bir sanat şekli o
ter'inde Gotehe, bir asırdan çok evel, lan tiyatronun devlet hizmetine gir
&anat ve devlet meselesini ileri süre- mesi, yani siyasi cereyanlara uyarak 
rek, bu iki kuvvet arasındaki münase- kütlelerin istikametine terceman ol
be~ti tahlil etmişti. Goethe, biribiri ile ması meselesini hararetle münakaşa 
~lakası .Y~k, hatti biribirine zıd sanı- etmişti. Halbuki İtalyadan çok evel, 
an bu ıkı teşekkül, sanat dünyası ile )ani 1927 de sovyet Rusya, evvela tiyat
d.c~letin, bir gün kaynapcağını ve bi- royu sonra sinemayı sosyal fikirlerin 
rı~ırinden yardım bekleyeceğini sez- propagandacıları olarak kabul etmiş-
lllıııtı". al" ..., ti. Nasyonal - sosy ızm de şimdi, al-

Gerçi santkar, Mısırda, Yunanistan- man sahnelerinde, kendi nazariye ve 
~a, Romada, İspanyada ve şimal mem- görüşlerine uygun olmıyan hiç bir pi-
~ketierinde, bilhassa Rönesans dev- yesin oynanmasına müsaade etmemek
rınde, siyasi kudretinin - papaların, tedir. 
Prenslerin, kırallarm - himayesi altın- Marksist - Leninist felsefe, ideolo
d~ yaşadı ve o himaye sayesinde en bü- jik bir kuruluş olan ı>anatı, realite'nin 
~uk ,eserlerini verdi. Vinci'lere, Rap- anlaşılması için en mükemmel bir alet 

1 
a~l lerc, Michel Angel'lara gösterdik- olarak göstermektedir. Marksizm bu 

1 
erı alika ile, bir Borgia, bir Ludooic realite'nin anlaşılmasını da, cemiyetin 

t: ~?<>re, bir ikinci Jüles, medeniyet faal tahavvüllerinin tasviri şeklinde 
p rıhıne ölmez eserler kazandırdılar. görmektedir. Bunun için sanat, geniş 
.akat tarih, hiç bir devrinde, sanatın kütleler tarafından kolayca anlaşıla

ııyaai fikirlere ve sosyal cereyanlara bilecek bir tarz ve teknik içinde, mem
Propaganda aleti olarak kullanıldığı- leketin siyasi ve sosyal mücadele ve 
nı kaydetmemiştir. Primitiy'lerden za- muvaffakiyetlerini terennüm etmeli
~ınııza kadar imtidad eden muhte- dir. 
ıf epoklarda, siyasi kudret ile sanat- Musolini'nin sanat telikkisi bakı-
~~ arasındaki rabıtalar, sanatın istik- mından leninist olması, daha doğrusu 
AGlıne halel verecek mahiyette olma- marksist mefkureye uygun telakkiler 
ınıştır. Oerçe, sanatkar, kıralların ve beslemesi garib görünebilir. İtalyan 
P~enalerin hayatını, muzafferiyetleri- diktatörü de bir "kütleler sanatı,, ta
~~. Ve hatta aşklarını terennüm ederek rafdarıdır. Bütün sanat kollarının ve 
L~tlelerin gözü önüne koymuştur. F~- bilhassa tiyatronun, italyan milletinin 
~t bu, muayyen siyasi ve sosyal hır kavuştuğu yeni hayata terceman olma
gıdişi o kütleler arasında yaymak ve sını arzu etmektedir. Fakat Musolini, 
aş.ıtaınaıc gibi bir maksadı takib etme- Sovyetler ve alınanlar gibi sanatı fer
tnıştir • • dilikten tamamiyle çıkarmak gaye-
~ua ihtilali, "Siyasi mücadele aleti sinde değildir. Teknik ve tarz serbes

lant" formülünü ilk defa olarak dün- tisine dokunmamaktadır. 
Yaya getirmiştir. Yirmi milyon kilo- Nasyonal - sosyalist Almanya, sa
ınetre murabbalık kos koca bir sahada natın devletleştirilmesi yolunda son 
}'~Yan muazzam halk kütlelerine ye- zamanlarda pek kati tedbirler almış-
111 sosyaı ideali, yeni siyasi kuruluş~ tır. Alman idarecileri bu tedbirlerin 
aşılamak için matbaacılık, tiyatro, sı- esaslı noktalarını ehemiyetle izah et
n~rna, radyo, resim, :ıeykeltraşlık - ya- mişlerdir. 
n~ sanatın bütün kolları _ seferber e- Geçenlerde vermiş olduğu bir nu
dılerek """-~t . . at" düsturu ye· tukta alman propaganda nazırı Goeb-. , ........ ıçın san 
rı.ne "sosyal sanat" parolası ikame e- bels, alman sanatının, "milletin bugün-
dıl~§tir. · kil inkişafına uygun" olması lazımgel-

1{0rnünizme tamamiyle zıd olmala- diğini söylemiştir. Alman devleti, ırk
~ına rağmen, diğer iki yeni kuruluş, cılık telakkilerini sanat sahasına da 
1talyan faşizmi ve alman nasyonal - teşmil ederek, "yabancı unsurlar tara
'°Yalizmi, sovyet Rusyanın sanat d~n- fından Almanyaya sokulan cereyanla
}'asına verdiği bu taze istikarnetın rm tamamiyle kaldırılarak yeni Al
Cehdlerine uygun bularak benimsemiş. manyayı, siyasetini, mücadelerini, sos
fakat kendi mizaçlarına göre yoğur· yal inkişafını terennüm eden saf ve 
ınuşlardır. klasik bir sanatın esaslarını kurmak" 

1934 de Romada toplanan beynelmi- hususundaki azmini ifade etmiştir. 
l~l Volta kongresi edebiyatın, mima- Demek ki bugün dünyada üç mem-
rınin, resmin ve r~kıın bir araya top- (Sonu 10 uncu sayfada) 

Atatürk, anayurt ve biz: 
Biz ank topraklara ruh vermek azmindeyiz 
Varsın eller bağını bezesin allı güllü. 
Bir fethin başlangıcı güttüğümüz çetin iz; 
Davanın saflarında gönüllüyüz, gönüllü 1 

Artık hangi dişiye ayrılacak gün vardır: 
Götürüyor bir eşsiz vuslata bu hız bizi! 
Bekliyor, sevilmemiş, aranmamış yıllardır, 
Bağrı taşlı gözleri yaşlı anamız bizi. 

.. Vatan, gülistan!" diye avunmak bizden ırak; 
Biz kendi kendimizi aldatmaktan uzağız; 
Şu var ki: yılgınlıklar kuramaz bize tuzak: 
Biliriz büyük, güzel günlere çıkacağız. 

Biz düşünen, hükmeden, halkeclen insanlarız; 
Makine-adam olmak, hain olmaktan iğrenç. 
Yaşamaktan sevmeyi inanmayı anlarız; 
Daima kafa, olgun; ruh, çocuktur ve kalb, genç 1 

T abiatin her türlü hıncını boş görürüz 
Yere gelmez sırtımız gelsek bile al ta biz; 
Her betonu bir kutsal kubbeden hoş görürüz 
Bir seccadeymiş gibi bakarız asfalta biz. 

Geleceğe nur gibi, geçmişe alev gibi: 
Bir an senddemeden, görmek, yakmak, yaratmak. .. 
Yapmakta tanrı gibi ve yıkmakta dev gibi: 
Yer yarmak, cevher almak; ayrık sökmek, ray atmak .. 

Topyekun bir inşanın arsası bir memleket 
1 7 000 000 işçi ve tam usta bir mimar; 
Yeniden her hassası boy atacak bir millet, 
Yeni baştan bir vatan yapmaya ahdimiz var! 

Behçet Kemal ÇA(;LAR 

111'"'3/'4 " 4 , "" --

Alnıanya'da nazi rejimi bütün güzel 
sanatları müzaharet ve himayesi altı

na almıştır. Fakat bu himaye ııkı bir 
kontrolle birlikte yapılmaktadır. Mo
dernizm namı altında sanat sahasında 
görülen ifrat cereyanlara karşı şiddet
li bir mücadele açan nazi rejimi sağ
lam ve sıhatli bir sanat telakkisini 
memlekette yerlettirmeye çalıtmakta
dır. Paris enternasyonal sergisindeki 
alman pavyonunu süıliyen bu moni
~tal grup bu ıanat telakkisinin bir 
ıfadeıidir. 

l~~~.ERI .1 

Nobel mükôfatı 
Bu sene Fransız romancısı Roger 

Martin du Gard' a verildi 
Nobel mükafatı bu sene, tahminle

rin hilafına olarak fransız romancı
larından Roger Martin du Gard'a ve
rilmiştir. Bugünün fransız edebiyat
çıları içinde ismi oldukça seyrek ge
çen ve yabancı memleketlerde daha 
az tanılmış olan bu muharrir, bu
nunla bera:bcr çağdaş fransız edebi
yatının en yüksek mümessillerinden 
biridir. 

Nobcl mükafatının kendisine veril
mesi dolayısiyle yndığı bir yazıda 
Nurullah Ataç onu günün en büyük 
fransız romancısı diye tavsifden çe
kinmiyerek diyor ki : 

"Onun yanında yaİnız Mauriac, 
Maurois gibi parlak eserler yazabi
lenler değil, Georges Dulamel, Jules 
Romains, hatta Giraudox gibi mu
harrirler de ikinci derecede kalır. 
Roger Martin du Gard, bugünün 
fransız edebiyatında bir Paul Clau
del, bir Andre Gide kadar ehemiyet-

lidir.,, 
Nurullah Ataç, bu büyük fransız 

romancısının eserinden bahsederken 
şöyle yazıyor : 

"Koca bir cild olan J can Barois'yi, 
on cild tutan Les Thibault'yi okur
ken insana şöyle bir his geliyor : 
"Bu adam anlattığı şeylerin ehemi
y~tini biliyor, bunun için de o ehe
~ıyeti bizim gözümüze sokmağa, 
dıkkati celbctmek için hilelere baş 
vurınağa lüzum görmüyor. Ağır ağır 
yürüyor ve muhakkak büyük bir ne
ticeye varacak.'' Gerçekten de öyle 
oluyor. Jean Burois'yi okuduktan 
sonra Dreyfus davasını, Les Thiba
ult'yu okuduktan sonra da 1914 har
bının hatırlanışını daha iyi anlarıu
nız . ., 

İlave edelim ki fransız edebiyatın
da bu derece ehemiyetli bir mevki iş
gal eden bu romancı memleketimizde 
pek az tanıtmaktadır ve eaerlninden 

1 

Fransız ressamları : 
Jacques Blanchard ( 1600 - 1636) 

La Charitc 

Edebi Anketimiz 

Şiir Ölüyor mu? 
"Bugünkü türk şiirinin ilerde bir altın devir 

olarak anılacağına imanım var!,, 
Şiir ölüyor mu? Bu sual, en ciddi zi- d~armı dünden al~n . şairlerdi.r. B~: 

hin/eri yormaktadır. Bu bahis etrafın- gun, Fransanın da ıftıhar edebılecegı 
da şairlerimizle yapmış olduğumuz hiç bir g~~ç şa.iri. y_o~tur. . 
anketin ilk cevabını geçen hafta neş: Her ~aırın ~.ırlığı, ırse~ sa~ıb ~~d~
retmiştik. Bugün de genç ve kıymetlı ğu ruhı kab~lıyetle,. dog.dug~, ~uy~
şairlerimizden Ziya Osman Saba'nın düğü, yaşadıgı muhıt teeırlerının b!r 
f'k • ı · ·bu sütunlara geçiriyoruz : muhassalasıdır. Falanca memleketın 
ı ırşe:~~~ inhitat ettig~i rag~betten bedbin bir şairi başka bir diyarda doğ-
- llr in , "h imal d" 

düştüğü günün münakaşa mevzuları muş, yaş~ı~ ol~yd~ ı. t unya-
a ında sık sık ileri sürülüyor. Bu nın en nıkbın şıırlerını yaz~r, .d3:11~ 
ras ba k b' ınI k tt · belkı bır ilu hususta ne düşünüyorsunuz? ş ~ ır me e. e. c ıse, . . 
_ Edebiyatlarını az çok tanıdığı- mısra heceleye_bıldı~ten sonra, ııtıda-

mız, Fransa, İngiltere, Almanya, A· dı mahvolup gıderdı. 
merika ilh ... gibi bir kaç muayyen bü· Bunun g~bi, ~~karıda .. saydığımı• 
yük memleket (Dünya) 'kelimesinin memleektlerın bırınde dunyaya ~el~
muhtevasmı doldurabilirse, dünya öl- cek bir şiir istida~ını, en kuvvetlı bır 
çüsünde bir şiir buhranı vardır, diye (ana~an dog~ şaır) ol~rak ~~?ul et· 
katiyetle iddia edilebilir. sek bıle, çocugun teneffus ettıgı. ~va-

Bir zamanlar şiirin en büyük dahi- ya varıncaya kadar her fCY bu ıst.ıda· 
lerini yetiştirmiş olmak şerefini ka- dı. söndür~e~e uğraşacak, maddılef
.ıanmıf olan bu memleketlerin bugün mış hayat ıçınde r~h ço~ geçmeden 
büyük bir şaire sahib olmadıkları, ve özünü ~aybedecektır. ~aır olmak~·" 
heyhat, belkı de artık hiç sahih olma- Bu belki çocu~ d~a .~og~dan venl
yacakları kanaatındayım; ve bu kana- miş korkunç bır hukumdu~; ~~a~ bu 

b" tek sebebe d Bu hükmü bozmak, en kuvvetlı hır ıatıda-
atun ır ayanıyor: d b - k ··mkündür ve bunu bozan 
memleketlerde medeniyetin terakki- ı ogma mu . • . 
siyle beraber (Dış hayat')m (lç ha- muhit hiç kimscnın habcrı olmadan 
yat')ı öldürmüş olması. kolayca yapar. . . 

Bir zamanlar insan muhayyilesinin - Türkiye bakımından vazıyetı na-
sayısız, göze görünmez ilihlarla dol· sıl görüyorsunuz? 
durduğu topraklar bugün (madde') _ Bugünkü Türkiye, dünyanm 20 
nin ezici hakimiyeti altındadır. inci asırda mesahaları pek daralmıf o-

Her.şeyi, bü~ün kan~tı ma~~i h~yat lan şiir topraklarının muhakkak en 
ade~es~den _ ~or~n.'. dun ya ~zerınd~ zenginlerinden biridir; ve bizim tüı k 
geçırebıleceg.ı butun. sene~~rı ma~dı şiiri ölüyor diye, telaş etmemiz henüz 
hayatını temın gayesıne gore tanzım sırasızdır. 
etmiş olan garblı, şiire, bir antika eş
yaya bakar gibi, uzaktan bakmaya baş
lamıştır. 

Şayet oralarda henüz şiir kitabı sa
tılıyorsa, eminim, bu kitablar sadece 
etajer rafı süslemek için alınıyor. Şa
yet bu kitablardan bazılarının sayfa
ları açılmış ise, korkarım, onları iste
rik kadın parmakları yırtmış olma
sın ı._ 

İnsan kalbindeki binbir türlü heye
canı mısra halinde ebedileştirmeğe ça
lışan, ilk vuruşundan son atışına kadar 
meçhul içinde çırpınan dilsiz insan 
kalbinin en ustalıklı çığlığı olması la
zımgelen hakiki şik bu memleketlerde 
basit çocuk manzumeleri haline gel
miştir. 

Ancak terceme antolojilerinden ta
kib edebildiğim bugünkü garb şiirle
rinden bilhassa ingiliz ve amerikan 
şiiri bende bu tesiri brakmaktadır. 
Edebiyatını yakından tanıdığımız 

Fransada ise, bugün tek tük tesadüfe
dilen büyükçe ıairler (ezcümle vaıe
ry) dünün fiİr ananelerini yafatan, gı-

hiç birinin, hatta parça halinde bile 
dilimize çevrildiğini hatırlamıyoruz. 
Nobel mükafatının kendisine veril
mesi bu noksanın giderilmesine yol 
açarsa memnun olacağız. 

Bir defa keyfiyet bakımından, pir 
neşriyatı, diğer neşriyat arasındaki 
yüksek derecesini epey zamandır mu
hafaza ediyor. Bilhassa, heveskir pir· 
lerin çıkardıkları ufak kıtada fiir ki
tabçıklarının yardımiyle tutulan bu 
derece, bu şiirler ilk eserler olmak i
tibariyle kalite cihetinden ne kadar 
düşük olsalar da, gene bir iftiyakı ifa
de eder. 

Kemmiyet bakımından ise: Eveli 
şuna işaret edeyim ki bugünkü türk 
şiirinin kalitesini ölçmek için ilk iş o
larak asıl cevheri aramak zahmetine 
katlanmak, bugünkü türk tiirini he
veskar neşriyatından ayıkhyarak mü
talea etmek lazundır. 

Türk şiiri bugün, sessiz, alayışaız, en 
büyük bir hamle yapıyor. Bugünkü 
türk şiiri, etrafındaki alakanın azlığı
na, takdir edilmemesine, ve nihayet 
bin bir sıkıntı içinde olmasına rağ
men, yalnız sanat aşkiyle izah edilebi
lecek bir gayretle eserini vermekte, 
o eserin günden güne daha mükemmel 
olmasına çalışmaktadır. 

Bugünkü türk şiirinin ileride bir 
(Altın devir)) olarak anılacağına ima
nım var. 

Bizde şiir okuyucusu meselesine ge
(Sonu 10 ıuncu savlada:J 



-
Pamuk ipJiti sabi 

fiyatlan tesbit edildi 
Elazık hakiki 

bir bayram yapıyor 
Ziraat 

kalkınmamız 
[ord Halifaks Beri inde 

~ optan satışlarda gözönünde 
tutulacak hükümler nelerdir? 

lktmad Vekiletinden: Endtlatrl
yel mamul&tm maliyet ye utıt fiat
larının Jaontrol ve te9bltl hakkındaki 
3003 No. b kanunun birinci madde
ıinin Yerdlfi l&l&hiyete iıtlnaden: 

15 huiran 1937 tarihinden itiba
ren mert bulunan muhtelif numara 
pamuk ipilti uaml utıt fiatları 
(verıiler dahil) 22 ikinci tepin 1937 
tarihinden iti.haren mert olmak be
re fabrika te1liml plfln •tıflar için 
a,aiıda yuıb tekilde tebdil edilmit
tir. 

Adana Ye Menin Yll&yetleri dahi
linde bulunmayan fabrikalar, pmıuk 
nakliye farkı olarak flatlara paket 
bqına 20 kurut zam edebilirler • 

a) Vater iplikler: ufl 4,530 x,.
lık bir paket lplliin 1&tlf flatı nu
maralariyle beraber f6yledlr: 

4 No. 295 krf., 6 No. 315 krfo, 8 No. 
335 krf., 10 No. 355 krf. 12 No. 395 
krt- 14 No. 440 krf. 16 No. 460 kı'f. 
18 No. 485 ıu,. 20 No. 510 krfo 22 No 
535 krf. 24 No. 560 krfo 

b) Katlı iplikler (2 n 3 katlı): 
Safi 4.530 X.· bk blr paket lplliin 
utıı fiatı numaralariyle beraber '61· 
ledir: 

4 No. S25 krf. 6 No. 345 krt- 8 No. 
370 krf. 10 No. 396 krf. 12 No. 442 
krfo 14 No. 493 krf. 16 No. 519 krt-
18 No. 550 krf. 20 No. 581 krt- 22 No. 
612 Jut. 24 No. 643 Jat. 

c) Kıvrak iplikler (Ebtre Hart): 
Safi 4.530 Kg. lık paket ipliğin utıı 
fiatı numaralariıyle berM>er töJledir: 

4 No. 322 kl'J. 6 No. 353 krt- 8 No. 
382 U,. 10 No. 413 krf. 12 No. 462krt-
14 No. 518 krf. 16 No. 545 krfo 18 No. 
581 krt- 20 No. 615 krf. 22 No. 651 
krt- 24 No. 685 kuruttur. 

Toptan fltlflarda tüccar ve fab
rikatörlerir ı!ı, 'lte mecbur tutulacak-
ları hilld> nde; n:ı. 

a) Ge • altı ay(fa: gerekse ticaret
hane ıat tarı 1raye ıir paket dahi top
tan •ti} tlderek uır. Kilo veya çile 
pbl pera"lerdlr atıflarda fiatlar ye-

kOn itibariyle paket flatmı tee&Ws 
edeme.ı. 

b) Fabrikanın bulundufu phirler
dekl tUc:carlar, tıoptan 1&tıt için fab
rika fiatma uaml ylbde 1 llln ede· 
bilirler. 

c) Fabrikanın bulundufu tehir ha
ricindeki tllc:carlar iae llln edilen 
fabrika Ntlf .fiatlarma kendi klr ve 
murafları olarak uaml ylbde 3 ili · 
ve edebilirler. 

d) Fabrikalar bqka f9birlerde, 
ıatıflarını 1&tlf mafuuı veya bilro 
açmak ıuretiyle bizzat yaptıkları tak· 
d}rde, o tehirlerde açacakları 1&tıt 
matuuı veya büro maırafı olarak 
Hatlara uam! ybde iki fark ilave e
debillrler. 

e) tıan edilen fiatlar uamt oldu
iundan fabrikalar bu flatlardan daha 
ucm utıt yaptıkları takdirde yukar
dakl fıkralarda yuıb tüccar kar ve 
maaraflarının uaml fiat tberlnden 
bıelab edilmeyip fabrikaların ucm u
tıtı berlnden he1ab edllmeai met
ruttur. 

f) Fabrikanın butunduiu tehir 
haricindeki 1&tı1larda toptan flatla· 
ra ayrıca nakliye ücreti Ammedilir. 

ı> Paket ambalaj murafı fabrika· 
tara, balya ambalaj murafı mtl,ıeriıye 
aiddir. Balya ambalaj masrafı hakiki 
murafı tecavllz edemeı. 

h) Gerek tüccar ve gerekle fabri· 
kalar depolarında iplik olduiu halde, 
mllbayaa için müracaat eden milıte
rilere aatıt yapmaktan iıtinkif ettik· 
leri takdirde kanunan cezai hükilmle· 
rine t&bi tutulacaklardır. 

i) Gerek tüccar ft gerebe fabri· 
kalar matua veya Ntıt bürolarına, 
komisyon ve masraflarının illveaiyle 
tan%im edecekleri iplik utıt fiatları
m mahalli ticaret odalarına tudik 
ettirdikten aonra, umumun görebile
ceği bir 9ekilde ve fiatlarm meriyetıe 
prdlli 22-10-937 tarihinden itibaren 
talik etmele mecburdurlar. _________ ._,""'" ________________________ ,_,, ____________ __ 

(Bqı 1. lacl •yfada) 

Ulnde tek bir kemer tlltlne i9tlnad et
tirilmek auretile yübek bir kıymeti 
bals bulunan yeni Pertek JdSprillü.nün 
bqına gidilmittir. Atatürk, köprünün 
fenniğ, maliğ ve iktiaadiğ bakımların
dan kıymet ve ehemiyeti hakkında 
miltehauıılar tarafından verilen ma
lOmatı dinledikten ıonra Pertek kaza 
merkezini teırif buyumıutlardır. Ka· 
aaba medhalinden hatkevine kadar gi· 
den yol üzerinde Atatürkii bekliyen 
büyük bir kalabalık Yilce Önder'i can
dan gelen tezahürlerle allaflamıllar· 
dır. 

K.aaaba medhalinden itibaren yürü
yerek gelen Atatürk mini mini mekteb 
çoc:uklarınm önünde durarak bunlar· 
la ayrı ayrı konuflDUt ve içlerinden 
bazılarının yüzünde sivrisinek ıamna
ıından hasıl olan çıban hakkında kaza 
doktorundan izahat alarak bunun ıe
bebi ve tedaviıi üzerinde esaslı tetki· 
kat yapılmasını emir buyurmutlardır. 

Atatürk Pertek halkevini ve salonu
nu gezmitler, kütüphane ve. aahn~sile 
diler tesiaatını çok beğenmııterdır. 

Tuncelinde bayıridırlık 
eıerleri 

(Bap 1. inci sayfada) 

Bakanlık, hükümetbı Pl'OIP'&· 
mmı ıöz önüne almak suretiyle 
tibk kayl6eün& topraklandırmak 
için tümullü mevzulan ibtıiva 
eden eaaab bir toprak kanun 
projesi hazırlamafa bqlamıttır. 

Bunun için miltehuıılardan milrek
keb bir komisyon kurulınuttur. Ko-
misyon, her&Un toplanmakta ve toprak 
kanun projeai il.ıerinde çalıpnaktadır. 
ÇalıflD&larda İç bakanlık tarafından 
evelce huırlanmıt bulunan toprak ka
nun projesi de göı önünde bulundu
rulmaktadır. 

Diğer taraf tan tetkil olunan ikinci 
bir komisyon Büyük Önderin ipret· 
leri, ve hükümet programı dahilinde 
köylünün ud ve teknik ziraat aletle
riyle teçhUi etrafında incelemeler 
yapmaktadır. Bu komiıyon, köylünün 
muhtaç olduiu pulluklarm yurd için· 
de yapılmuı için lüzumlu olan ihti· 
yaçları teıbit etınit bulunmaktadır. 

Haber verildiiine göre yurdda fi.m
dilik bir fabrika kurulacak ve bu fab
rika memleketin pulluk, tırmık: ve to
hum temizleme, tohum ekme, tohum i· 
llçlama makineleri gibi insan ve bay· 

Pertek'ten c:ofkun uğurlama teza- vaıı tarafmdan kullanılan bütün ziraat 
hürleri araamda aynlan Atatürk Tun- aletlerini yapacaktır. 
celi hududlan içinde üç uat .uren ıe- Bakanlık, orta Anadolunun 12 vila
zilerden uat 17 de flhre avdet bu- yetinde bulunan 600.000 çiftçi ailesi
yunnu91ardır. Yolda 9ebre altı kilo- nin en kıaa bir zamanda hiç olmazaa 
metre meaafede bulunan Çırçır pman birer pulluga ıahib olmalarını temin 
mevkiinde otomobilden inerek Korıe· edecek bir de proıram hazırlamıttır. 
neral Alpdoıandan Tunceli barekitı Tetkil olunan üçüncü bir komiıyon, 
hakkında izahat almıflardır. uzun yıllardanberı her ıene biraz daha 

kuvvetten düten topraklarımızı kuv· 
Eltuık elektrikler içinde vetlendirme.k için alelWııum gübreler 

bayram yapıyOI' ve bu arada kimyevi gübre mevzuu ile 
Eluık, 17 (HuaU8i ıurette gön· toprağın kuvvetini iade etmek çarele

rini bulmak e1aaı üzerinde çalışmakta
derdiiimiz arkadaıımızdan) - Eluık dır. Komiıyon &libre nevilerini te1bit 
bu gece hakiki bir bayram yapıyor, 
halkevi binumm etrafı binlerce halk· edecek ve yurda en elverifli gübreler. 
la dolu. Herkea 1evinç ve nete içinde- bulacaktır. Komisyon bundan sonra, 

yurdun hangi mıntakalarında ve ne 
dir. Şehir elektrikler içinde yanıyor. bilyilklükte ıunl gübre fabrikaları ku· 
Her tarafta taklar kurulınut- Bütün 
binalara ba ..... ı.1 ... f!eldlmiıtir. Gece rulmuı lizım geldiiini de bir karara r·--- s bailıyac:aktır. 
aaat 19 da halkevinde bilyilk bir mil· 
umere verildi n bu milaamereye Ata· Bakanlık, dün de yudıtımız gibi 
tilrk yWme1' husurlariyle 11ref verdi· yurdun sirai ve iktıladt bakmıdan, zi· 

ra! bölgelere ayrılmall itine önem ver· 
lerElbık, 17 (Huaull 8Ul'ette ıander- mektedir. SaWıiyetll mtltehuıuı, ilim 
ditlmiı arlradltımııdan) - Tunc:elin- ve idare adamlarından milrekkeb olan 
den Pertele pden 108 Km. llk yolun komiayon ilmi e1Ular dahilinde yurdu 
28 kilometre1i altı ayda bitiritmlttir. mıntakalara ayıracaktır. Mmtakalarm 
80 ldlometrelllr, Hoattan ileri olan t11biti toprak kanunu Ye diler kalkm-

Y ann Berhteagadene hareket 
ederek 8. Bitlerle görüıecek 

Berlin, 17 (A.A.) - Lord Halifab saat 8.43 te buraya ıel
mit ve iqiliz BilYük Elçisi ile alman ricali tarafmdan b11daa
mıfbr. Lord, hemen inıriliz aefaretlıaneaine gitmittir. 

Lord Halifaka'm ikamet provamı, henüz btl surette tesbit 
edilmemiftir. Maamafih Lord Halifab'm B. •on Neurath'ı, B. 
Görinı'i ve fon Blomberı'i yarın ziyaret etmesi muhtemeldir. 

Lord Halifaka'm Berlin ziya-ı-------------
retinin, "hususi mahiyeti,, üze. 
rinde en büyük ketumiyet mu· 
hafua edilmektedir. lngiltere 
Büyük Elçiliii memmlan, bu 
hURata kendilerine •nılan bü
tün suallere cevab Yermemitler
dir. 

Bu&Un Lord Halif ab, 6ğleye dol
ru, İngiltere bilyWr elçiıi ile birlikte 
büyük elçilikden çmkmıı ve aat 14 de 
yeniden bilyUk elçilile dCSnmUttilr. 
Lord Halifaks, ıanıldığına göre, dıt 
itler bakanı B. fon Noyrat ile berabeır 
6lle yemetini yemi,tir. 

A" ıergüini .ıyareı 
Lord Halifaka, öğleden aonra, ya

nında !npltere büyük elçiıi Sir Nevil 
Hendenon olduğu halde beynelmilel 
av ıercisini ziyaret etmi9tir. Lord 
Halifaka serpde general Göring na
mına kartılanmıttır. Halk, Lord Hali
fakıa samimi tezahüratta bbulunmq
tur. 

B. Hitlerin daveti üzerine, B. Hali
faka, yarın akpm trenle Berhte1gade
ne hareket edeeektir. Bu aeyahatte 
Lord hallfakaa, Almanya dıf bakanı 
B. fon Noyrat refakat edecektir. Hit
ler • Halifakı millikatı, muhtemel o
larak cuma &ilnü öğleden 10Dra vukua 
ıelecek ve Lord Halifaka daha o ak
pm Berline dönecektir. 

Yarm, Lord Halifaka yeniden bey
nelmilel av 1ergiıini gezecektir. Sa
nıldığına göre, öiledcn ıonra general 
Görin&ln miıafiri olarak mumaileybin 
Berlln civarmda Schorpabeidedeki 
Karinhall maliklne1ine gidecektir. 

Göriifmeler t7e ltalya 
Roma, 17 (A.A.) - İyi haber alan 

italyan mahfilleri ltalyaıı hWdlmeti
nin Lord Halifabın ıiyaretlnden al
man hWdlmetl tarafından haberdar tu
tulmakta oldutunu tebarila ettirmek· 
tedir. 

lapanya ifincle 
-

Umumi anlasmaya 
vardabilecek mi? 
Londra, 17 (A.A.) - Havu ajmwlt 

nın bildirdliine göre hallohmacak da
ha birçok meseleler bulumnaklı bera
ber Sovyet birliiinin karıpnulık till 
komiteli toplant11mda ingilis plinım 
kabul etmit olmuı, muhtelif delegu
yonlarca wnumi anlapnanın gerçeJD. 
lefD1eıine doğru mühim bir adım te
lakki olunmaktadır. 

Önilmbdeki hafta içinde yenidea 
toplanacak olan t:ili komitenin, o _. 
mana kadar İlpanyadaki mubarib ta
raflardan gönillliller meaeleai hakkın• 
da cevab alacagı umulmaktadır. 

Bir vapu1 bornbalan11111 
Banelondan Gardlum adlı bir inp• 

lb vapurunun Alkdute ile İbia ara• 
ıında bombardıman edildiği bildiril• 
mipe de ,amirallik dair11i bu ıeminin 
kaptanının, udec:e vapurun ilaerindeıa 
meçhul bir tayyarenin uçmuf oldup• 
nu blldirdiiini haber wnnektedir. 
Franho nesdlne gönderllet:e'4 

ingilb delegeai 
Salanvınb nezdine ıönderilecek in• 

pliı bq ajanlıiına !nplterenin eald 
M01kova maılah•tıüzan B. Hodpon 
tayin olunmUftUr. 

Elki bakanlardan Albomoz'un ciz1i 
bir vazife ile ilpanyol htikümetçileri 
tarafından Laheye gönderildiii Bar-
1elondan bildirilmektedir. 

Fnınlco N ldliıe 
Salanwnkadan bildiriliyor: General 

Franllo ıuetec:ilere beyanatta bulu
narak papular aleyhindeki bütün U.. 
nunların kaldırılac:aiını Ye btıolikli· 
tin İlpanyanm hakiki al&metıi oıac.
imı .aylemiftlr. Çoo•k eaiqeme 

kurummıun balOl8 
Romanya'dan 1800 

göçmen geliyor kwmnın da lnpatı hayli ilerlemlftlr. ma baıeketlerlnhı tatbikine elU tCfldl 
28 bia ..._ t*mı-1 .aıda yapdaQ, edec:ektlr. ~ J 1 ~d k 1 L. -

Bir mUletin ,ad>ebelf, fatild>alln !ıtanbul, 17 (Telefonla) - 'Gelen ton tek kemerli köprü 55 metredir. '"Ayrı:-:::ca~~~, f!"', --::y=::-u'~:':"ı '""r.:ı~sa,~~lf-4_,;....,==-·~-~-me 8tjW • . UrU Gft DeS 
lmidl olan yavrulardır. Tilrk milleti haberlere göre Nbım npuru 1800 Kemeri 36 1Mtredir. lluıat myu ile· lan umn olan sır.at muıtakalarllDllda • 1 · k f b • k 
IMuau uelden bllmif Ye çe>cuklarmm &öçmeni hamil oldup halde bqtln rinde yapılmakta olan beton ayaklarm• bir "J& birbç JdSyil birleftlrmek IU· ve 1 p 1 a rı ası 
yetlftlrilmeelne bayUk bir himmet ve Romanyadan hareket etmiftir. Bunlar dan biriel atılan Pertek k8pr8al de retile lwmanlarm, tanin edilecek 
pyret earfmdan hali kalmamıftır. yamı l1tanbula gelecekler ft iıkin e- 140 bin liraya çıkacalı tahmin edil- mlfterek harman müineleri tarafın- (Bqı ı. inci aylada) il içinde faaliyete geçmlt oJacaktır. 
Çocuk Beirpme Kurumu bu hiaıme- dilmek lbere Trakyaya HYkolunacak· mektedlr. 140 metrelik köprünün bet dan döYlllmeli euu Userinde de tet· çalıtıracaırtır. Bu ayının, ne demek Bu bbrlka aynca pamuk çekirdeJm.ı 

-·"" tardır. 1 akar buir da bl oldupnu, betyib itçinin denmlı ola- !erinden pamuk yatı ı.tihlal edecek • 
tin tlrk nauundan kopan k!Jmetll bir kemeri o ac • 939 anın • kikler yaptırmaktadır. Bu mmtakalar rak bir arada çahftıp sünleri •yılı tir. Uçi1nc:il olaark da bu haftli için 
eeerldir. Ancak 9uruını &61&We Vnitürk kuponlannm tediyesi tecektir. , 15 harman maJdneai bir ıruP addedil- olan Malatya halla; çok iyi anlarnıt • b(lyUk nakliye muraf1an ye yllbek 
tatmala mecıburuı ki Kurumun bttttln h kk la tehi&=. _.ı. .. -ı ...... 1r Diyarbalcır dald hattın ı.mel mek ıuretlle k11ımlara ayrılacaktır. tir. Daha bugünden fabrika dolaymiy- maliyet ile pıbtan ıelen abun1an 
JUrdda çabpalarına rafmen yurd- 8 m ~ ~- .. nde bul he Bakanlık bu hU1U1taıld buırlı.klarına le bir nüf\ll tekhilfü var. çok miilaid prt1ar altında hasırlıya~ 
da bbden yardnn bekllyen yarım mlt- tıtanbul, 17 (Telefonla) - 'Onitilrk atma töreni unan yeı önilmbdeld harman menimini eaaa Fabrika blna11nm yam bqmda, rak balkm emrine Yerecektir. 
1ondan futa fakir yavru vardır. Bun kuponlarının tediye1i hakkında yarın Eluık, 17 (Huallll ıurette ıön • tutmuf bulunmaktadır. modem bir hutahane, tamir atölyele- Bu anda Ifdır için hayati blc 
1ar her teyden evvel yamele ve fU kıt Pariıte bir teblii netredileceğinden derdifimb arkadapmııdan) - Diyar- Ziraat bakanlılı Orta Anadolunun ri, amele ye memur nleri yapılıyor. ebemlyetl olan IU itinin de balledilme
ıfkılerlnde &iyimnele muhtaçtır. bahlediliyor. Paristen !atanbula gelen bakır· Irak - tran demiryolu törenine yetillenmeal, ataçlamna1ı, köylünün Biltiln bu inp bir araya geldiii aman ai kararlafDU!tır. Burada; topfllim 

Çocuk Elirıeme Kurumu fakir düyunu umumiye komileri Ali Rıza Çetinkayanm davetlilerini hamil tren mahrukat, ihtiyaclf le Urim ve uir bir endlltri tehri adım, l&llhiyetle •danma itini dbealeyecek olan ba-
J&Tnllara milletin ıinellnden kopan yarm tekrar Pariae dönecektir. de Elızıka gelmittir. meyn &ibi ııda maddelerinin temini alabltir. MilU endU.trlnln bir btıylk rajlar yapılacaktır.• barajlar n mm 
,ardım ar.au111nu 1&re a1mıt " bu ar- ~ sanıJan Elizlz ip Userinde etilcllere Prflmllti. gayeli olan yeni n hareketli bayatı lama lpnin orpnbe edilnwf ayeeln-
nnun tahakkuku ile hueule ıelecek Muallimler için meıleki Bıkanlık bu etUdlerini ikmal etmit getirme davlaı, Malatya fabrikumm de ...ad olarak 7 5.000 hektarlık bbs 
mamvt huıa bir de maddt HYk.11&- konferanslar kelimesinin ulı Elamk'm. timdilik Ankara•• Elldtehir vilayet: çevrelinde kunı1makta otan yeni ma- aruide pamuk eldml mümk8n olacak-
" etmeyi teulp etmif, ıeçen .ene- Eluık, 18 (Huaual ıurette giden ar· lerinln 115 köyünde her ailenin iki dö- halleler, linema, eflence yerleri, ıapor tır. Btlttkı TUrldyede en bol pamuk 
ler otdufu ıtbi bu 11ne de Kurum !atanbul, 17 (Telefonla) - tık ted· kad&fımııdan ubaha kartı) - Halke- ni1m bat, iki dönüm meyvalık, ild dö- uhalan, güzel bahçeler "..ıre ile eldm MDnl olan 93& da 253.&36 hek-
menfaatine senenin en ıUzel ve en riut müf ettitleri buıün maarifte top- rinde Elhık mebuıu Fuıl Ahmed Um de k 1 tatbik aahuma glrmiıtlr. Bis, daha tarlık pamuk eldtmiı olduiu dtltuntl
canlı balOlunU tertibe karar Termit· Ianmıflar ve den yılı içinde ma~- Aykaç, Atatilrkten aldığı direktif ye n oru te1il etmelin kararla,- dıvartarı yllk1elen fabrikada btltUn bu tüme yeni pmmık uhuman mem1e1r .. 
tir. Balo 4 klnunueYel aq&mı Sergi ler için mnleld konferanllar tertibini emir ilaerlne bir millahabede bulundu. tırmıttır. Son tetkikleri de ikmal e- bayatı görür pbi olduk: her teY oka- te neler Nilıyacaiz daha iyi anlapla-. 
eYlnde nrllecektlr. Yurdun yavrula· kararlaftırmıflardır. Xonferauların Arabca l&Dılan &ıasb kelimeeinin dilmit bulunulan bu mühim it il.ıerln- dar plinh ve programlıdır. Mesetl bl- bllir. " 

her biri beter defa tekrar edilecektir. tUrk memlek ___ 
4 1 1 

.
1 

de ba.ıırhklara bqlanmıt bulunulmak- ıe, buıün bot bir ana olan yerler ll-
rım HYenler, ldmHlls gocuklar& re- _ çe et IWllMllın& ıe ene ı e tadır. ....ı_.ıı --L-•---· ten11' kor.ıı•-
fah temin etmek n aynı zamanda gıda manAama ıelen azıktan terek- semwe ıpor ~ı.m, w.-
tatlı bir ıece ~rmek iltlyenler ço- Bir alm•n tayyareciaJ küb ettiiini, bu itibarla kelimenin nnı, yıkanma bavw:larmm yapılaca • 
cuk Elirpme Kurumunun kendileri· lıtanbala geldi milmbit, mahaullU. feyizli, bereketli ğı yerleri göıterdiler. 
ne temin ettiii veıileyi muhakkak manhma geldiı· ını· •• xyledi. Atatür'-''- !ıtaıyondan aynca bir iltilak hat-
L- k1ar İltanbal, 17 (Telefonla) - Alman - •..w 1 tı, fab ., ____ • · kadar · ktedir 
-çırmıyaca 4 kinunuevele tim· dikte ettirdiıFi notlarını okudu. DaJd. 11111 nıuuuu ıçuıe gırme · ~'d bu 1 k tayyaredlerinclen binbqı Ratter bu· • -••• • 'Dsı 1-"L' fab...:L de · lları --L va en ır anaca~ardır. kalarca alkı·•· .. A·. Bundan IOnra Ata· avy rnJUe naanın mıryo -

... nn tavva•aiyle Y-ilköye ıeldi. ~ Londra, 17 (A.A.) - Avam bmara- li-tı ile olan _.._. -••L--- i..i.. de -

lıtanbul, 17 (Telefonla) - Kanı
fepnede kurulacak yeni k&ntlr clepo
ıuna aid olan proje il.ıerinde mimar 
Prolt'un munfakati alınıDJftır. lhndl 
Londrada kBmUr mıntakuma ald katt 
ptln ve proje buırlanmaktadır. Bun-
lar ıeldlkten ıonra derhal inpata bat· 
!anacaktır. Bu projeye göre Kuruç.,. 
meden geçen cadde ıenifletilecek 
caddenin kara tarafında ııra ile bet 
btlytlk depo lnp edilecektir. Cadde ile 
nhtım aramdaki pnif sabada da lki 
depo ve bir briket f abrikuı kurulacak· 
tır. Depolarla npurtarm yandan ya· 
napcakları rdıtmı ar•mda kömilr 
kepçeleri, tutan! kaanaklar yapılacak, 
depolara M npurlara Wlmf1r tamami· 
le otomatik tniatla verilecektir. 

llıracat piya•1mda canldık 
!ıtanbul, 17 (Telefonla) - ihracat 

malları piyuuında canlılık Yardır. 
Sovyet ticaret miimalilllii piyuayla 
Jıellİden temulara prif!Dlttir. 

... ıı- -r tilrk B. tllmil Milttak Ma-1ronu ,._._ ı- r ..... -- ._ 
Tayyareci Alman- ile Hindiltan ara- r- - ıı, 135 muhalif reye kartı 324 muvafık en LoJa -kll bul oluvor Fab-ı- ğırarak, Olmlnh edebiyatı bakkmda .. Y ır- yunmq 1 • 

ımda bir rekor yapmaktadır. Yarm verdikleri direktif daireainde bir hi- rey ile bava tehlikeıine kartı alınacak rikada iman emeline en u ihtiyaç 
Hlndiıtana gitmek lbere hareket ede- tabe yapmalarmı emir buyurdular. B. tedbirlere dair kanun li7ibaaını kabul biuettiren bir ll1ri1 yenilikler olacak
cektlr. tlmail MUttak Mayakon ıwıtarı .ay- etmiftlr. tır. Buna ratmen kullanılacak iki bin 

ledi: Bu karardan evel cereyan eden mil- ltçl; muaıam meuinln kendi kendine 
"- OllD&nb edebiyatmda muayyen sakereler e111amda Churcihll, milda- lıahmı yapacak bir ldyınettedir. 

Kral Leopold'un bir devirden 80nra tilrkçe kelimeleri hale ederek halkın ve binaların ihti- Malatya fabrikamı kurmak n lt-
• • medr•e diline snirmek edobl bir aa- raklı bombalara kartı muhafaza edil- letmek Usere, Uç blyilk ml11t bankanv-

Lond ra zıyareti nat hükmünde idi. Eliziz kelimeli bu· meıi için tedbirler alUUDHIDI iste- zm Sümer, ı, ve Ziraat bankalannm 
nun bir örneğidir. Cumhuriyet edib- mittir. Çünkü lAyihada hU1ull mn· ift{rtıdyte kurulan prket: teeuU. ga

Londra, 17 (A.A.) - Belçika Kıralı lerl, pirleri bu noktaya çok dikkat et· kenlerin bombalara kaqı konmac:&iı· yeterinden olmuı ltlbarylle, Ziraat 
Bukingham uraymda Londra tehir mek &dnlndedirler. Tilrldin malını il· na dair bir kayıd mevc:ud delildir. Bankam ile beraberce Adanadakl men-
mllmeulllerini kabul ettikten IODr& mi vaiblarda ortaya koymak bir ta· 1Ucat fabrikumın faallyetini genif1e-
Belçlka elçilifine ptmlt Ye orada ya- raftan türkün bilyilk cevherinin ori- ten bir proje huırlamq ve tatbik mn-
rmı Aat kadar kalarak Belçika tema- jinal ldlltilr nafım ıa.terecek • rıldılar ve iltuyona ıiderek Etuık- ldine koymuıtur. Bu tedbirle, eüiden 
larmı ve Bayan Baldvin ile Lord ye tir [Bundan IOnrald cilmle telgrafta tan hareket buyurdular. beri çok verimli olarak çahpn bu mil-
Bayan Samuel'i kabul etmiftlr. okunamımıttır.] e11e1enln faaliyeti de modernlıe edil-

Londra belediye reul buli1n aııe ı- B. İlmail Milftak Mayakondan Adana Bilytlk Şef'I llffinç mit olmaktadır. 
zeri kıral leoı;old tereflne 800 Jdtlllk IOnr& B. Fuıl Ahmed Aytaç tekrar içinde bekliyor lfiarJa Ja bir lalnilıa lmrala70r 
bir ziyafet Termit ve siyafette B. Ec1411j r birkaç tiir okudu. Adana, 17 (Hu111ll Muhabirimlı· Iidır bir pamuk hanelidir. Vakıa 
de dahil oldufu halde bltiln hlldlmet' Bundan 10nra Bapekil bir batıra· den) - Aldıiım IOll malOmata göre busUn. bu ıöı alabilcliline usanan 
ualariyle deniı, kara ve lana kun• uaG.m bahsetti. Milli mücadelenin Atatürk yarın Adanayı 11reflendire- dblWder berinde Uç beyum birin
leri bat kumandanları Ye bir çok cl'4 ilk •nelerinde bir arkadqımn Na- ceklerdir. Bu uıb&btan beri bUtlln A- ciaine, 16nlilmllzUn iltedili kadar rut 

• • m1k Kemal'bı "Vatanm bafrma dU,. lamıyorus. lefler; bu topraim tf1rk 
ter davetliler bulunmuttur. Zıyafetba maıı dayadı hançerini" tiirinin ikinci dana ayaktadır. Ve Blytlk Şefe intl- pamufu için ne eti bulunmu bir nr-
aonlarma dofru kıralta beledi:ye reisi mıaramı: "Bulunur kurtaracak bllıti zardadır. Atatıllrk '6rttlmemiı blr t. lık oldufunu ıörmiltlerdir. Burada 
aruında nutuklar teati edllmlttfr. kara maderinl" ,.kllnde dibelttifini ıalıilrle kartılanacaklardır. Yedi ae- Tilrldyenln en modem bir fabrikuı 

Ziyafetten IOnr& kıral, balkm al- IÖ)'ledl ve dakikalarca allaflandı. nedenberi Şefine baaret çeken adana- kurulacaktır. Projeler tanwmiyle ba· 
kıfları arumda Bllkiqbam urayma Atatürk balkın bilyilk tesahOr j lılar bu ıeco büyük tnfD5 isiDdedir· nrl&nmlftır. tnpat &ıllmilıdeld ba _ 
dönmUfdlr. arumda aut birde HalkeviQclaa aı· ler. ha[a baahfacaktır. Fabrika 939 tene-

X Londra - Apollo kruvu8ril B. 
Makdonald'm cenuealni hamil oldup 
halde Bermlld'den !n.ıiltereye hareket 
etmittir. 

X PODtüıc (An.ika) - Burada
ki otomobil fabrikalannda bqJıyan 
ırev, ltçilerle patronlar arumdald g&
rifmelerin neticelerine lntizaren pm
dllik durmUf Ye fabrikalar yeniden a
çıhmıtır. 

X Kap (CenaW AfrilcaJ - Tay
yareci xtuıton yanında bir de kadın 
yolcu oldufu halde Londra - Kap a
rumdald maafeyl 45 uatte alarak 
Ami Couon'a aid ilki rekoru bUyük 
bir farkla larmqtır. 

X R.. - Xomilninnden dolayı 
Pnnaltında bulunan 24 itçiden mil • 
rekkeb yeni bir lfUP huauat mahire • 
meye 1evkedi1mi1tir. 

o~ hayırlı memlelıet iti
nin YGlnıa bir telıi bil•, üua
ni laWerinüi O• fHDİI• tlrq. 
.Wannuaa luırelıete ıı•tirnte
I• yetefffi ~in, ii~ .maldm 
"""" bir CIJ'Cl)'CI ııelince, 6ir 
yrırJ aJamının, litre yarJı-
nuna hrtı lıayıt~ lıalma
ana ilatlmtıl oermqQ. 



H i K A y E 
Amontillado şarabı 

Edgar Allan Poe'dan Nakleden: illet EViN 
( Evelki ·· k'. 

gun u sayımızdan devam uğraşıyor, fakat ışık kafi gelmiyor-
Arkadaşım sendeliyor her adı- du. "Yürüyün, dedim, işte Amontil-

rt:ıında k~lahınm çıngırakları r 1 lado içeride. Lucehsi'ye gelince - " 
:Yordu "B' l' "'a ı- "Uk 1 b' 'd' "!) · ın ık nerde ?" diye sordu. a anın ırı ır." diye sözümü kes-
tz aha epeyce uzakta, fakat şu yer al- ti. İçeriye sendeliyerek girdi. He
b drvarlarını saran beyaz parlak şe- men arkasından sürünürcesine ben 
d ekelere b•kın !" Bana döndü alkol- de girdim. Yolu birdenbire sarp ka-

e_n perdelenmiş. gözleriyle ~özleri- yalıkla bitiverince şaşırdı Aptalla
ınl ın ~Çine uzun uzun baktı "Güherd- şarak durdu. Saniyede davrandım, 
e nıı '" "E , "' . . l' nı" : Vet, dedim, öksürüğünüz granıte perçın ı demir halkaları a-
Öh~~tnın galiba?" Öhhöö, Öhöö, öhhö, Y~~la.nna geçiriverdim. Dıvardan uf
Vab zavaııı dostum birkaç dakika ce- kı ıkı arşın aralıkla iki demir halka 
b' Veremedi, sonunda, ''Pek mühim sarkı~1ordu. Bunların birinde kısa bir 
n~rc:::r değil." diyebildi. "Geriye dö- zencir, öte~inde de bir kilit vardı. 
h . ~ız dedim, bize şarabtan evel sı- Bunları belınden geçirip kavuştur -

B at~nız lazım. Siz zengin muhter mak iki saniyelik bir iş oldu. Şaşkın-
evııen b' , em, 1 ~ d k . 

tan ır zatsınız, herkes size hay- ~gın an mu aveme~ etmiyordu. Kı-
ti '.n:esutsunuz. Bir zamanlar ben lıtten anahtarı çektım ve höcreden 
b~ sızın gibi idim. Şimdi benim için çıktım. "Dıvarları elinizle yoklayın, 
0;~ eheıniyeti yok, fakat size bir şey güherçileyi duymamak kabil değil, 
r rsa .. herkes bribirine girer. Buyu- hakikaten çok ıslak. Bir kere daha 
un don r . d' d" t " e ım, sonra ben mesul olu- rıca e ıyorum: onelim ı Hayır mı? 

tunı. llem Luchesi varya ona". "Ye- Öyle ise ben gidiyorum, siz kalın. 
ğerk canıırı, dedi, ehemiyetsiz bir so- Fakat gitmeden evel size elimden ge-

uk ~lgıplığı, bu kadar merak ede- len ihtimamı göstermeliyim. Bir şey 
te hır d · · · ?" D ten .. şey değil; hem bir öksürük- emre er mısınız aha kendini to-
ti' olecek değilimya .. " "Elbette de- parhyamıyan arkadaşım, "Amontilla-
ını he d ' d " d. k k l d. ''E f ' nı urup dururken aklınıza o ıye e e e ı. vet, doğru, A-

l:na şeyler getirmek niyetinde deği- montilado !" diye cevab verirken ev
yını, fakat ne de olsa lazım gelen ih.ti- velce bahsettiğim kemik tepeciğini 
11.:~ı Yapmalısınız. Gelin şurada bir eşelemeğe başladım. Altımdan bir 
"ledoc · ı· 'kd d rız." ıç_e ım, rutubete karşı koya- mı ar ıvar ~aşı ve harç çıkardım. 
iis .. dedım ve küflenmiş toprağın Malamı da elıme alarak höcrenin 
§a tunde upuzun sıralanmış Medoc methalini çabuk çabuk örmeğe başla
nur~ıarından bir şişe aldım. Boynu- ~ım. Daha birinci sırayı bitirmemiş
dcdj~urup ~na uzatarak, "İçiniz!" tım, ~ortun.at~ t~men ayıl~ı~tı: 
t" .. · Şışeyı hırsla dudaklarına gö- Lahdın derınlıklerınden gelen ınıltı 
cur~u. Tadına bakıp başını teklifsiz- artık bir sarhoşun iniltisi değildi. 
.. ~ ana sallarken çıngırakları öttü. Bundan sonra uzun ve inatçı bir ses
i . etrafımızda gömülü yatan ölülere sizlik içinde ikinci, üçüncü ve dör-
çıyoruın " d · d.. ü .. dü B oınr.. .. · edı. "Ben de sizin uzun unc sırayı or m. u sırada zen-

ın u~uz için." dedim. Tekrar kolu . cir şiddetle sarsrlmağa başladı ve da
ep: gtrdi ve_ ilerledik. "Bu mağaralar kikalarc~ sürd~'. B~~ ~e bunu daha 
lllı .~ce ~enış bir saha içinde dağıl- rahat işıtmek ıçın ışımı bıraktım ve 
bi ş ?edı. "Montresor'lar çok bilyük kemiklerin üstüne oturdum. Neden 

r aıle 'd·" d d Mal 
2 • • ı ı diye cevab verdim. "Si- sonra şangırtı ur u. ayı elime 
ın aıle 1 k h' d d b · · ili _armasını unuttum. "Dişleri- a ara ıç urma an eşıncı, altıncı 

alt topuguna sokmuş bir yılanı ezen ve yedinci sırayı da bitirdim. Dıvar 
Vi ından büyük bir ay&k. Zemin ma- göğsümün hizasına kadar gelmişti, 

Yazısı d . u d d M ' 1 . . f v • 1 . sit." .. 1 .• ~· ı~emo me impune Laces- ur ı:m. eş a enı~ z~ı ışıg~y e yenı 
Yan Yı. dedi. Şarab gözlerimde yaptrgım dıvarm ustunden ıçerdeki-

ıyor v b k Z · 1 · "l · lıyordu e çıngırakları durmadan ça- ~e a tım:. encır enmış g.o ge~ın bo-
leri · Şarab benim kendi düşünce- gazından oyle acı ve keskın bagırrna-

nıe de b. 1 k k' · ·h · A • ınişt· lr ~r canlılık, bir hararet ver- ar çı tı ı gayrı ı tıyarı gerı fırla-

_. •.••...•.............•...............• __ 

Marş 
Müsabakamı% 

Marş güftesi musahakasına. 
iştirak "edecek olanlar ~u E 

• noktalara dikkat etmelidir-: 
ler. 

Marşın esas bünyesi, dörder mısra
lık üç kıtadan ibaret olacaktır. 
Birinci lata "A", esaı fikirleri ih· 
tiva edecek ve diğer iki latanın 
sonlannda birer defa tekrarlana
caktır. 

B. ve B1 le gösterdiğimiz diğer iki 
kıta ise yukarıdaki dört ana m11-
radan artan duygu ve dütünceleri 

• ihtiva edecektir. 

"Bu latalann musiki bünyeleri biri. 
birinin aynı olacağı için bunları B 
ve B1 diye gösteriyoruz." 

.Şu halde mart A, B, A, 81, A, tek
linde olacakbr. 

Şairin emeği, besteye uyıunsuzluk
yüzünden kaybolmaması ve iyi bir in
şadda üzerinde durulan kelimenin bes-

• tede de hakkı verilmiıı olması i~in : 

• 
Fransı% sosyalistlerinin organı "Le Populaire,, 

a_şağıda antikomünist üçüz paktı tenkid ediyor 

1

. ... ..... . 
• " ~ t '*tt t' ,.,,, •• , t •••• 1 

Yazan: Andre Leroux 
............ ; ' ' '.. ... . .. . ......... .. 

bulunduğu zaman, mukavemet edecek 
hasım kuvvet mevcud olamaz, zafer 
muhakkaktır." 

Her kelimenin tabii okuyqşta üzerine 
vurulan, en çok ehemiyetli ve açık te
Iaffuz edilen hecesinin mar§ın bünye
sinde öyle yerleri alması lazımdır ki 
bestenin notaları ve musiki irtifaı ile 
bu tabii okunuş makamlaştırılmış bir 
şekilde temin edilmi:ı olsun. 

Romada yapılan "antikomünist" mi
zansen kimseyi aldatmamıştır. Her 
yerde, hatta Londramn en muhafaza
kar muhitlerinde bile, 6 son teşrin 

• paktının Sovyetler birliğine olduğu 
kadar Fransa ve İngiltereye de tevcih 
edilmiş olduğu farkedilmiştir. 

"Daily Telegraph and Morning 
Post" gazetesi bu mevzu üzerinde şöy
le yazıyor: "Paktın ilk neticesi üç bü
yük devleti bütün diğer devletlere kar
şı birleştirmesidir.Fransa, İngiltere ve 
hatta Birle§ik devletler Baltık ve şi
mal denizinden Akdenize ve Pasifik'c, 
yani üç demokratik devletin üzerinde 
hayati menfaatleri olan yerlere kadar 
uzayan bu sedden dolayı kendilerini 
emniyette his etmemekte haklıdırlar." 

"Corriere della Sera"nın pakta tah
sis ettiği gündeliğin başlığı" impara
torluk politikası" dır. (antikomünist 
değil imparatorluk denildiğine dik
kat ediniz.) ve şu tehdidci cümle ile 
nihayete eriyor: "200 milyondan fazla 
insanı bir araya toplayan dar ve aktif 
dostluk, bir dereceye kadar ,enternas
yonal politikaya hakim olan pozitif 
bir unsurdur. Bunun iyiye dönmesi, 
diğer devletlere ve onların şimdiye ka
dar kifayetsiz görünen, fakat hadise
lerin belagati karşısında uyanabilecek 
olan sağduyularına bağlıdır." 

Yazılacak §Ürin mart halinde beı
telenebilmeıi için hecelerinin - u-

• zunluğu ve kısalığı, vurgulu veya 
vurgusuz oluıuna göre - cins ve 
nevilerinin ne gibi bir terkibi haiz 
olmaaı lazım geldiğini ayrıca mem

leketin tamnmıt bestekarları ile te
masa gelindikten ıonra, mümkün 

olduğu kadar, kolayca anlqdabile
cek bir açıklıkta izah eden bir not, 

• matbaamızca müsabakaya dahil ol- • 
mak istiyen tairlerden iıtiyenlerin : 
adresine gönderilecektir. : 

• . 
J.Uüracaatlar: (Ulus, marş E 
müsabakası ) adresine ya- S 
pdmalıdır. Bu şartlan en : 
iyi temin eden, mana ve ~ 
heyecanı mısralanna en E . 
iyi koyduğu görülen güf- : 
te sahibine 500 lira telif : . 
hakkı verilecektir. : • • 

""······································,. 

Fransada "ekonomik tetkik ve en-
formasyon cemiyetinin gündelik bül
teni" 6 son teşrin anlaşmasının askeri 
ve tecavüzi mahiyetini şöyle tebarüz 
ettiriyor: "İtalya Sovyetler birliğiyle 
hiç bir kara temasına malik değildir. 
Bu memlekette geçen had=ıerden 
hiç de sıkıntı duymadan bir çok sene
ler yaşamıştır. 

" ... İtalyanın jesti bilhassa Akdeniz
de İngiliz • italyan gerginliği yüzün
dendir. Geriye mevzuubahs tedbirin 
tedafüi mi yoksa tecavüzi mi olduğu
nu anlamak kalır. Muhtemeldir ki her 
ikisi de varid olsun." 

Ve "Ciornale d'İtalia" da B. Virgi
nia Gayda diyor ki: "Vaka şudur ki 
bu protokol dünyada iki yüz: milyon
dan fazla insanı tesanüde sevketmek
tedir ki bunlara Avrupa ve Asyadaki 
onlarca milyon dost ve şeriki ilave et
mek lazımdır. Bu insanlar karada, de
nizde ve havalarda silahlıdırlar. 

"İspanya harbında Akdeniz olduğu 
gibi, eğer deniz kızıl ihtilalin ve ona 
müsaadekar davrananların propagan
da ve silah taşıma vasıtası haline ge
lirse, dünyanın bilmesi iyi olur ki pro
tokolü imzalayan ilç devlet hep birlik
te, gitgide mikdan artan iki milyon 
ton kadar harb gemisini ortaya koya
bilirler. 

çahş.ılmaktadır. Romah gazete, bil
hassa diyor ki : 

"Bu bedbahtça hareket yüzünden 
ümidsizlik içinde bırakılmış olan İ
talyanın Afrika ve Akdenizdeki ha
reket üslerinden taarruzlarda buluna· 
bileceğinden şüphe edilemez. İtalyan 
imparatorluğu, Alplardan Hind Ok· 
yanusuna kadar sarsılmaz bir bloltı 
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teşkil edecek bütün strateji ve askert 
vasıtalara sahih bulunmaktadır. 
İtalya, hali hazırda Akdenizde yep

yeni büyük bir devlet vaziyetine ma• 
lik bulunmaktadır. Ve bu vaziyeti ha· 
va kuvvetleri sayesinde temin etmiş
tir. 

Hali hazırda İtalya, filosunun faa
liyeti dairesinin mahdudluğu sebe .. 
biyle birinci mevkii işgal etmekte ve 
İngilterenin haddinden fazla teslih!
tını artırmasına rağmen, onun teda
füi vasıtalarının fevkinde tedafüi 
vasıtalara malik bulunmaktadır.,, 

Yunanistan 
Sila.Jılı insanlık arasında 

Yunanistan 

3 tarihli Elefteros Antropos gazete• 
si, "Müsellah insanlık arasında Yuna
nistan" başlığı altında yazdığı başına· 
kalesinde diyor ki: 

"Arsıulusal rekabetlerden husule 
gelen volkan inşallah sükftnet bulur! 
çünkü çareler bulmak için yollar var
dır. Nasıl olsa İspanya meselesi gü
nün birinde bitecektir. Keza iki san: 
ırka mensub milletler arasındaki ihti
laflar da, günün birinde halledilecek
tir. Harb devamlr bir durum olamaz. 
Maaınafih yangın muhtelif yerler

den. ve muhtelif şekillerd~ 3 'lif; ":#tıek-
tedır. EveJki muhareben~~ • :4Uılt 
meselelerini düzeltmek i• · ri-
yet en tehlikeli anlar gt ir. 
Muayyen bazı milletlerin altın ılı· 
ğr, mahreç aramktadır. 'I ,tyni 
ihtiyaç neticesinde büyük ; " f a.r vu
ku bulmu§tu. 

Uyanan Roma imparatorluğu emel
leri, Habeşistan işgalinin tasdikini is
temektedir. Dirilen Teutonia kudreti, 
eski müstemlekeleri geri almak peşin· 
de koşuyıor. Diğer tarafdan japon ira· 
desi Çinin egemenliğini eline almak 
niyetindedir. 

karı ı. tnlıkler ve şarab şişeleriyle dım. Kısa bir tereddüd devresi geçir
tin Ştnış kez:rıiklerle dolmuş höcrele- dim. Titriyordum. Kılıcımı çektim 
tr ın:rasından geçtik. geçtik, yer al- ve bulunduğum höcrenin kıyısını, kö
.te]e . zarlarının en derinlerdeki höc- şesini yokladım. Fakat Katakomların 
tuna~~ geldik. Gene durdum. For- yekpare taştan dıvarlarmda elimi 
"Bak 0 nu~ kol~nu srkz~a yokladnri; gezdirince içim rahat:. etti. Dıvara 
l:>ı\' ın guherçıle gittıkçe artıyor. tekrar yaklaştım, yerınde kıvranan 
re arıa:dan yosun gibi sarkıyor, de- feryatlarına cevab verdim. Taklidini 
kı/atagından da aşağılardayız. Ba- yaptım, hatta daha da yüksek sesle 
•ıl \rutubet damlaları kemikleri na- bağırdım, bundan sonra da haykıran 
ğiz 1 tkı~datıyor 1 Haydi geri dönece- ve tepinen adam sustu. 
01t8 ... ~ ~ış.ten geçmeden dönelim, hem Artık gece yarısı olmuş, iş.im de 
Siir~~~günüz - " "Hayır gidelim, ök- bitmek üzere idi. Sekizinci, dokuzun
tfe~g~n zararı yok. Fakat evvela şu cu ve onuncu sıraları da örtmüştüm. 
§ed oc tan bir yudum daha". Bir ko- On birinciyi de bitirmiştim, son sı
lli ~~ De Grace şarabı aldım, şişesi- radan da yerine konacak tek bir taş 
he . P ona uzattım. Bir yudumda kalmıştı. Onu zorla kaldırmış ve ye
rııfst.ni içti. Gözlerinde vahşi bir pı- rine iğreti koymuştu~ ki höcreden 
dı· ı tle güldü ve manasını anlıyama- gelen bir gülme ile tuylerim diken 
ru g~ bir tavırla şişeyi yukarıya doğ diken oldu. Ve arkasınd~n hiç te asil 
ite ırlattı. Ben şaşkın şaşkın bakar- ve kibar Fortunato'nunkıne benzemi
"A.:ı aynı kaba tavrı bir daha yaptı. yen hazin bir ses, "Ha, ha, ha, hi, hi, 
diın ~.nı.ryor musunuz?" "Hayır" de- hi, diyordu, pe~ boş .bir şaka doğru
lli2: ;,, .?Yle ise biraderlerden değilsı- su, fevkaiade bır Iatıfe. Sarayda şa
llin: Ne gibi?" "Yani mason değil- rab içeceğimiz zamanlar huna çok 

delim, bizi beklerler karım da bekler, 
haydi gidelim I" "Evet, dedim, haydi, 
gidelim I" ''Allah aşkına, M ontresor !" 
"Evet, Allah a~kına !" dedim ve bu 
sözlerinin cevabları için uzun müd
det bekledim, en nihayet sabırsızla
narak haykırdım, "Fortunato !" ce
vab yok. Bir daha seslendim, "Fortu
nato !" Gene ses yok. İğreti koydu
ğum taşın aralığından içeriye meş'a
lemi uzattım. Taş öbtir tarafa düştü. 
Cevab olarak çıngırakların ötüşünü 

duydum. 

Yer altr mezarlarının rutubetli ha-
vasmdan içime fenalık gelrneğc baş
lamıştı. İşimi çabuk bitirmek için a
cele ediyordum. Son kalan taşı da ye
rine yerleştfrdim ve uvadım. Yeni 
ördüğüm dıvarı kemik yığınlariyle 
de örttüm. Yarım asırdanberi hiç 
kimse onların rahatını kaçırmadı. 

" .... B. Alfieri, Roma propaganda ba
kam, anlaşmanın imzasında japon ata
'emilterinin de bulunması için israr 
etmiştir. Yani tesir yapılmak isteni
yor. Fakat unutulmasın ki poker par
tisi bittiği ve kağıdlar söylendiği za
man, bir italyan - japon anlaşması ay
ni zamanda Cibraltar • Malta - Süveyş, 
Hindistan, Avusturalya ve Pasifik'le 
Hind okyanusundaki ingiliz mıntaka
larını tehdid edecektir." 

*** İtalyan, alman ve japon basmıannın, 
pakt etrafında, bir gerginlik ve harb 
havası yaratmaktan çekinmemiş oldu
ğu da kabul edilmelidir. 

Turin'de çıkan "Stampa" gazetesi 
"H"d' • a ısenın tarihi bir ehemiyeti var-
dır, diye yazıyor. Mevzuubahs olan 
mücerred bit tezahür değildir; üç im
zanın ardında, yüksek potansiyel'li 
d!vletler, yeni dünyanın mayasını teş
kıl eden genç milletler vardır ... Ve fi
kirlerin emrinde mücadele kuvvetleri 

Antikomünist paktrnın Uç akid dev
letin mevcudiyeti bu siyasi akde der
hal dikkate alınması 1§.zrm gelen sarih 
bir ihbar mahiyetini vermektedir." 

Alman hasmının tefsirlerini ilaveye 
lüzum yoktur. Buna mukabil, Japon
yada daha cüretkar davranıldığını 

kaydetmeliyiz. "Nişi Ni§i" diyor ki: 
"Emelleri milşterek olan Japonya, Al
manya ve İtalya, milletler arasında 
statükoyu bozmak ve adaleti yerine 
getirmek için gayretlerine devam ede
ceklerdir." 

* * • 
Geçen gün, Sovyetler birliğinin Ro

ma elçisi Boris Stein, italyan - alman 
- japon protokoJunan "yalnız Sovyet
lcr birliğine karŞ:ı gayri dostane bir 
hareket almakla kalmıyarak 2 eylUI 
1933 de Romada imzalanmış olan sov
yet - italyan dostluk paktının 4 üncü 
madeeine aykırı olduğunu" söylemek 
için Chiği sarayına gitmiştir. 

İspanya işinin eürüp gitmesi bu re
kabetlerin bir neticesidir. İşte böyle 
bir hava içinde yaşıyoruz. Samimiyetle 
teşriki mesai ettiğimiz kom~ularrmız 
vardır. Birlikte sulhün idamesi için 
çalışıyoruz. Bir yıldanberi bütün dik· 
katlerimizi hududlarımıza dikmi~iz. 
Kuvetlerimizi arttırmaya Çiilışxyoruz. 
Hazırlanmıyan milletlerin hali yaman
dır. Biz bu bakımdan mesuduz. Komü
nistlikle fırkacılığı tepeledik, düş· 
manlarımız ile dost olduk. Aynı za· 
manda kendimize olan itimadımızı da 
tarsin ettik. Bu da bizim için bir za-

ız" "Y-r ~· H he he " "A ·1 ded· · ua .. evet, evet, Masonum." gülecegız. e, • .. montı -
ni2: 1~r:1;, "İmkanı yok. Mason değilsi· lado !" dedim. "Ha, h~, ~a, evet A
işar :Evet, Masonum" dedim. "Bir montillado. Fakat gecıktık, attık gi-
t et 'Veri !" "İ . Oıtı n şte !" dedım ve man- Bu teşebbüs, İtalyanın Sovyetler 

birliğine karşı durumu her zaman bu
günkü gibi olmadığım teyid ediyor. 

ferdir:• ~ 

Sirkeci ve 
nhtımlan 

Galata 
yapddı 

bir Un hol kıvrımlarının arasından 
nuı ,r;naıa çıkarttım. "Alay ediyorsu
ğirt.t' detii, ve bir iki adım geri se
doyu ı. Sonra da, "Haydi Amontilla -
sun 1,, bulalım!" dedi. "Peki öyle ol-

. ded· ~--1ii:lilild&'· ~ 
1933 eyIUlünde bizzat Musolini ta

rafından imzalanmış olan italyan-sov
yet dostluk paktr, 4 üncü maddesinde 
şöyle diyordu: "Yüksek Skid tarafla
rın her biri diğeri aleyhine mütevec
cih siyasi veya ekonomik kombinezo
na girmemeyi teahhild eder." 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Galata 
rıhtımmın bir senedenberi devam eden 
tamir ve takviye işleri bitmiştir. Rıh· 
tımın Karaköy tarafından gümrük bi
nası önilne kadar olan kısmı temeller 
de dahil olduğu halde yeniden yapıl
mıttır. Ayrıca rıhtımın üst kumına ye. 
ni babalar takılmış, motör ve kayıklaı 
için bir iskele yapılmıştır. Buradaki 
çubuk parmaklıklar kafes parmaklık
larla değiştirilecektir. Eminönü - Sa
rayburnu arasındaki rıhtımın tamiri 
işi de ilerlemektedir. Burada rıhtım 
biraz yükseltilmektedir. 

tıa y ım. Malayı mantomun altı-
dirn erıeştirip kolumu tekrar ona tak-

Cttiın A- A tlıontill · gırca yaslanıyordu. -
başladı~do·~u bulmak için yürlimeğe 
tında · Bır sıra alçak kemerler al
dik n. geçtik. Daha da aşağılara in
rinİe;'~ne .geçtik, yine indik ve de
tlıış bire ~ıne ölü gömmek için yapıl
ltilig~. hocreye geldik. Havasının es-
1 ı \'e a ~ 1 - . . . e11ini .. gır ıgı meş'alelerımızın a-
ltaldık. sondürdü, kısık birer ışıkla 

li" 
hö ocrenin en dibinde ufakça bir 
v ere daha g" .. .. d B dı arla orunuyor u. unun -

Çaprast kelimeler 

tako~;ndaki bölmeler, tıpkı Paris ka
itısan ~rı ?ibi, ta .. kubbesine kadar 
bir hal eın:k!eriyle dolmuş, taşmış 
hayı .de ıdı. Bu höcrenin üç dıvarı 
dord~· ınsan kemikleriyle süslenmiş, Soldan sağa: un .. 
atılınr cu dıvardan ise kemikler yere 1- Tamir et - Beygir. 

2- Bir muharririmiz 
3- İşaret edatı - Gelecek - Evet. 
4- Haya - Tanrı. 
5- Değer. 
6- Yüzleri gizler - Büyük. 
7- Beyaz - Vermek 
8- Sel gidince kalır - fazla iiık usandıran 
9- Kara 

Yığın ş, d.arnıa dağınık olmuştu. Bu 
tel\ b~n hır köşesi yükletmiş, kemik
ti Ye~: tepecik olmuştu. Bu, kemikle
llişliği .. a.ttln:ıış dıvarın içinden, ge
liği d uç, uzunluğu dört ve yüksek
tlııyan e a~~ı'.. y~di kademden fazla ol
ÇıL kuçucuk bir Laht meydana 

<utttşt B Vukandan aşağıya: 
i"in . ı. elli ki muayyen bir sebeb 
x tns ı Yaslanmak 

tak0 lll1 · a edilmiş değildi. Sadece Ka- 2: Sizler - Kudurmuş. 
bi nı arın tavanını tutan iki dev gi- 3- İşte - talik et 
~~lu~:edlerin ar~sında kalmış b~r 4- ~~~~~~ - Bir eklenti 
Sıtıde k · Ve granıt drvarın da gerı- ~- Seslenme. 

alıyordu -

b 
F'ortun t · • . 7- İsim - Ceylan - İşte. 

u hö ~ o meş'alesını kaldırmış g. Ayvanın üstündeki - Tan. 
crenın öbür ucunu görmek için 9- Zihab 

Boşlukuı dü§meyen yüzük 

Çok tuzlu suya bir sicimi batırarak ku
rutunuz, bu ameliyeyi ilıtüıte iki üç defa 
tekrarlayınız. Bu İl ıi:dice yapılmalıdır. 
Öyle ki siciminizi meydana çıkardığınız 
zama.ıı bun~ huıuıt tekilde huırlanmıt 
olduiunu kımıe farketmcsin. Bu ıicimin 
ucuna kabil olduiu kadar hafif bir yüzük 
bağlayınız ve ıl_ci,mi. öteki ucundan bir yere 
asınız. Sonra ııcımı ateıleyiniz. Sicim bir 
uçtan öteki uca kadar yanacak ve seyirciler 
yUzilfün buna raimen yere diiımediğlnl 
görerek hayrette kalacaklardır. Hakikatte 
gerçi sicim tamamen Yanmıştır ama yerin
de tuzdan ince bir iplik kalmı~trr kİ yüzU· 
ğün düımeıine mani olan da budur, 

Bu t~cr~beyi da?a g~n!ş bir şekilde de 
yapabihraıniz. Dört 11cını parçaunı bir 
muslin parçasının dört ucuna bağlaymı.r:. 
Bunu tuzlu suya batırdıktan sonra kurutu
nuz ve aynı şeyi bir kaç defa tekrarlayınız. 
Eyice kuruduktan sonra sicimlerin serbest 
olan dört ucundan bir yere asınız. Besin 
üzerine içi itina ile boşaltdmıo bir }'Umur
ta koyunuz. Ve slcimleri ateıleylnlz. Efer 

1 
tecrübeyi muvaf~aldyetle haztrlamııaanrs, 
yumurta, herkesın hayreti araıında. hava
da asılı kalacaktır. 

§ISAtRAMCEfi 
Dün, bir satranç meıeleııi vermiştik. Bu

~~ d~ a~ı resmi tekrar koyarak hal sure
tını ıoıterıyoruz: 

bı cı. 

8. 

5. 

4. 

3. 

J, 

t. 

Meselenin halli 
Beyazlar 

1) Vezir b8-h2 
2) At d5--f4 mat 

~- lij. 

Karalar 
1) Şah d3Xe2 

Kara taşların oynayışına göre ikinci 
hamlede ayn ayn dört mat §ekli vardır. 

nu lıangi vilayet ? 
oyununun halli 

1- Zen 
2- Zan 
3- Zir 
4- Naci 
5- Enai 
6- Cin 
7- En 
8- Ezine 

Erzincan' dır. 

O zamanlar, italyan basını dörtler 
paktının Sovyetler birliğinin de gir
mesi suretile genişletilmesini milda
faa ed~yor ve Musolini paktın akdin
den az sonra ''Popolo D'İtalia" da 
ayni tezi müdafaa için bir makale 
neşrediyordu. 

Sahte rapor veren 
memur mahkQm oldu 

Sovyetler birliği "dörtler paktı" nm 
akdine müzaheret etmediği, milletler 
cemiyetine girdiği, mmtakavi paktla
rın. akdine gayretle çahştığı için, Mu
solıni düne' kadar muhalif olduğu 
blo~lardan birine girişmiştir. Bu blok 
faşıst devletlerin mukaddes ittifakı
dır.' • 

İtalya 
Bir İtalyan gazetesi B. Loyd 

Corc'a çatıyor 

Tevere gazetesi, İtalyan kuvvetle
rini_n şarki ve fimali Afrikada, Ak
denızde ve Hind Okyanusunda dağı
nık bir halde bulurunaıu, İtalyanın ve 
askeri mevzilerinin kolaylıkla taar
ruza uğrıyabileceği hususları hak
kında B. Lloyd George aleyhinde 
yaz.mı~ olduğu bir makalede, İnıgilte
renin mevzilerine göre !talyanm st
rateji bakımından UstünlUğU izaha 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Ağır ce· 
za mahkemesi başkatibi Raif hakkın
daki davayı neticelendirdi. Raif Ga
lata belediye tahsildarı Naciden 500 
lira alarak sahte bir rapor vermekle 
maznundu. Mahkeme suçu sabit gör
müş ve Raifi bir buçuk sene hapis ce
zasrna mahkum etmiştir. 

Balıkçılığı korumak 
için ıirket kurulacak 
İstanbul, 17 (Telefonla) - İstanbul· 

da balıkçılığı himaye için bir balık iş
letme fabrikası tesisi düşünülüyor. 
Buna sebeb de balık bolluğu esnasında 
birçok palamut ve toriğin denize dö
külmesidir. Bununla beraber, Deniz 
bank kurulduktan sonra bu işin ele a
lınması kuvvetle muhtemeldir. 
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j kanunları, nizamnameleri ve tamimleri bulacaksınız 

Sanat ve 
(Başı 7 inci sayfada) 

leket, Sovyet Rusya, Almanya ve İ
talya, devlet ile sanatkar arasındaki 

rabıtaları kuvvetlendirmek, sanat kol
larına tamamiyle sosyal bir mahiyet 
vermek ve sanatı ferdi tezahürlerden 
"kurtarmak" yolunda çalışmaktadır. 
Burada pek mühim bir noktayı kay
detmek Iazmıgeliyor. 

edebiyat 
t 

beraber, bir çok nazariye ve kanaatin 
çarpıştığı serbest bir dünyadır. Sana 
nedir, güzel nedir? Sanatın sosyal ro 
lü nedir? Sorgularına hiç kimse katA 

-
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bir cevab verememiştir. 

~ .................................................................... ' .............................. . Kollektivist bir sanatın ne dereceye 
kadar yaşayabileceğini bize, sanatın 

mahiyeti hakkındaki nazariyeler pek 
güzel gösterebilirler. Bu nazariyelerin 
hemen hepsi, sanatın ferdiliğini kabu 
etmektedir. Bu husustaki en meşhur 
formül, sanatı bir "oyun" dezenterese 
olan, yani hiç bir menfaat gözetmiye· 
rek, hisler ve şekillerle oynayan bir 
oyun gibi tarif etmektedir. Bir çok 
felsefeciler ve ruhiyatçılar bu noktada 
tamamiyle birle§:IDişlerdir. İkisi de al· 
man olan Kant (1724 - 1804) ve Sc.hil
ler (1759 - 1805) sanatı hasbi bir oyun 

KARARNAMELER 
Vakıf menba sularile orman ve 
zeyfinliklerin işletilmesi için 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 

verilen mütedavil serımaye 
hakkında nizamname 

BÖLÜM: 1 
Mütedavil sermayenin mevzuu 

dahilindeki işler 
Madde! - Mütedavil sermaye münhası

ran vakıf menba sulariyle orman ve zey
tinİiklerin işletilmesinde kullanılır. 

Madde 2 - Mütedavil sermayenin her bir 
kısma aid mikdan umum müdürlüğün tekli
fi üzerine idare melisince tesbit edilir. Ser
mayenin bu suretle tevziinden sonra bir lü
zum tahakkuk eyledıği takdirde sermaye
den bir kısmına tefrik edilen mikdarın a
zaltdmasiyle, diger kısımlara aid mikdar
lann çoğaltılması mezk:Ur meclisten karar 
alınmak kaydiyle yapılabilir. 

BÖLÜM 2 
Mütedavil sermayenin idare sureti 

Madde 3 - Birinci maddede yazılı: 
A - Menba suları, 
B - Ormanlar, 
C - Zeyunlıkler işleriyle meşgul olmak 

üzere mıntakaları dahilinde icabı kadar iş
letme idaı esı teşkil olunur. 

Madde 4 - lşıetme idareleri birer müdür 
ve muhasib ıle !uzumu kadar fen ve ambar 
memuru ve diğer mustahdemlerden terek
küp eder. 

Madde 5 - İşletme idarelerinde, müdür
lerin reisliği altında, muhasible o mıntaka
da çalı~an fen memurundan mürekkeb bir 
idare komisyonu bulwıur. İşletme müdür 
ve muhasibleriyle fabrika, ambar ve depo 
memurları umum müdürlük tarafından ta
yin olunur. 

Madde 6 - İdare komisyonunun müza
kere nısabı uçtur. Her hangi bir sebeble 
içtimada bulunmıyan reis ve azaya vekalet 
edecekler 21 inci maddede yazılı masraf 
cetvelinin kadro kısmında gösterilir. 

Madde 7 - İdare komisyonlarının karar
ları ittifak veya ekseriyetle verilir. Reis 
ve azanın her üçünün reyleri ayn ayn ol
duğu takdirde keyfiyet umum müdürlük
ten istizan edilir. 

BÖLÜM 3 
İdare komisyonlarının salahiyet ve 

vazifeleri 
Madde 8 - İdare komisyonları aşağıda 

yazılı ışleri görurler: 
A - Arttırma ve eksiltme kanunu hüküm

lerine gôre, ınşaat ve tesisata aid ihaleler, 
B - ldare masraf cetveli dahilinde her 

türlüit ve edevat demirbaş eşya vesair 
lezav mevadı iptidaiye mubayaatma, 

c - at ve edevatın ve demirbaş eııyala
nn tamTratına karar vermek, 

Ç - Tayini umum müdürlüğe aid olanlar
dan mada fabrika ve ambar ve depoların i
kinci derecedeki müstahdemlerinden daimi 
olanları doğrudan doğruya tayin etmek (a
mele gibi muvakkat müstahdemlerin alın
mast ve çıkarılması doğrudan doğruya mü
dürlere aiddir.) 

D - Gerek mahsulat ve mamfilatın topla
ma, taşıma, işletme, muhafaza ve satışı 
gibi işlerine ve gerek zeytinliklerle, orman 
ve menbaların, bakım ve muhafazasına mü
teallik bütün tedbir ve esasları kararlaştır
mak, 

E - İstihsalat ve imalatın icabına göre sa
tış tarzlarını tayin etmek, 

F - 1000 liradan fazla peşin satışlara ka
rar vermek, (1000 lira dahilindeki pe§in 
satışlar müdürler tarafından yapılır.) 

G - Lüzumu halinde bir seneye kadaı; ol
mak üzere dep• ve amele için bina kirala
mak. (Bundaıı fazla müddetle kiralanacak 
her nevi mahaller için idare meclisi karar· 
!arma bağlanmak üzere umum müdürlükten 
istizan edilir.) 

H - Me~~a sulariyle ,orman ve zeytinlik 
mahsullerını veya bunlardan elde t:dilecek 
semereleri satanlara verilmesi uygun gö
rülecek komüsyon mikdarını tesbit ve ida
re meclisi kaıarına bağlanmak iizeı;e umum 
müdürlüğe bildirmek, 

İ - Teminat mukabilinde kredi ile yapı
lacak satışlarda ,teklif edilen teminatın 
mikdar ve nevini tedkik ve tasdik eylemek, 

1 - Muhtelif işler için kullanılacak avans 
mikdarlanru her sene başında tesbit ederek 
idare meclisi kararına bağlanmak üzere, u
mum müdürlıiğe bildirmek, 

K - Her üç ayda bir kendi tesislerine ta
alluk eden muamelatın cereyan tarzını ve 
istihsaJatla satış mikdarını ve muamelatın 
inkişaf ve intizamım temin için alınması 
gerekli gördükleri tedbirleri raporda umum 
mlidürliıge bildirmek ve mühim ve müsta
cel hususatta izahat vermek suretiyle u
mum müdürlükten talimat taleb etmek, 

Madde 9 - Komisyon kararları müdür
ler tarafından infaz olunur. Şu kadaı; ki 
ken~ilerinin muhalif kalarak ekseriyetle 
verılen kararları derhal umum müdürlüğe 
bildirerek idare meclisinin karariyle umum 
müdürlükten verilecek emre göı; harekt -
derler. 

Madd 10 - M ı.idürler idare komisyonun
ca tekarrur ettirilmiş olan alım ve satımla
ra ve sair taahhüdata taalluk eden mukave
lenameleri muhasebeci ile bırlikte imza ve 
teati eyler. Ukud ve mukavelattan mütevel
Jid dav.li ve icra işlerini yapılacak talimat
nameye tevfikan bizzat veya bilvasıta takib 
eder. 

Madde 11 - Satışlarda idarenin menfaa
tini temin için piyasanın uygun zamanını 
kollamak ve rayici daima göz önünde bu
lundurmak .müd~rJerin ve idare komisyon
larının vazıfelerınden olup piyasanın daha 
müsaid inkişaflarxna talikan yapılacak bek
letmeler hakkında idare komisyonlarınca 
verilecek kakarlar umum müdürlüğe bildi
ı;ilerek alınacak emre göre hareket edilir. 

BÖLÜM 4 
ldare müstahdemlerinin vazife ve 

salahiyeti 
Madde 12 - Müdürler, kendi idareleri

nin amıridir ve biitlın muamelitın yolunda 
yüriımesinden mesuldür. 

A - Her türlü varidat evrakım tetkik ve 
tasdik edeceği gibi sarfiyat evrakındı da i
ta amiri vaziyetindedir. 

B - İşlerin intizamını temin eder 11e bun
lara müteallik her nevi murakabeyi yapar. 

Madde 13 - Muhasip, hesab işlednin 
mesulüdür. 

A • Her nevi varidat ve sarfiyata aid ta
hakkukatı yapar. 

B - Ahnacak mezuniyetlere göre avans
ların itasına taalluk eden muameleleri ifa 
eder. 

C - Bulunduğu idarenin veznedarhk va
zifesini yapar, 

Ç - Para kalı ·etmekle mükellef olan mu
temedlerin her ay sonunda hesablarını gö
rür, 

D - Muhasebeye aid kuyud ve defterleri 
yapılacak talimatnameye göre tanzim ve ta
kib eder, 

E - Her sene sonundan itibaren nihayet 
dört ay zarfında idare hesabını tanzim e
derek evrakı müsbitesiyle birlikte divanı 
muhasebata göndermekle berabeı; bir nüs
hasını umum müdürlüğe isal eder. 

Madde 14 - Varidat ve sarfiyata aid ta
hakkuk evrakt muhasebeci ile müdür tara
fından tasdik kılındıktan sonra tahsil veya 
tesviye olunur. 

Madde 15 - Mübayaat bedeHitının tesvi
yesi pazarlık veya mukavele ahkimına ta
bidir. Amele istıhkakları yapılacak talimat
namede tesbit edılecek esaslar dairesinde 
musadclftk tevzi bordı;oları üzerinden tes
viye olunur. 

Madde 16 - Tahsilat müdür ve muhasi
bin müşterek ima.ı:alariyle bankaya yatırı
lacağı gibi bankadan para alınması da ay
n ısuretle olur. Masraf tahakkuk etmedikçe 
bankadan para alınamaz. Kasada beş yüz 
liradan fazla para bulundurulama.ı:. Bir ay 
zarfınd sarfı tahmin edilen mikdardan faz
la para behemehal vakıf paralar müdürlü
ğüne gönderilir. 

Madde 17 - Her ay sonunda umum mü
dürlük teşkilatına dahil memurlardan u
mum müdiırlükçe tensib edilecek bir zatın 
iştirakiyle idare müdürü ve muhasibinden 
miirekkeb bir komisyon tarafından o aya 
aid muamelat evrakı müsbitesiyle tatbik 
suretiyle kasa tadad ve her sene nihayet
lerinde ambar ve depolar da bu suretle 
murakabe olunur. 

Madde 18 - İdarelerin ambar ve depo 
ve sair işlerinde bulunanlar kendilerine 
mevdu olan ayniyatı kayıd ve muhafaza ile 
mükelleftir. 

Madde 19 - Nakde ve ayniyata vaziyed 
edenler, vakıflar kefalet sandığı nizamna
mesi hükümlerine tabidir. 

BÖLÜM 5 
Kredi ile satı$1arda alınacak temınat 

Madde 20 - Kredi ile satışlarda satış be
deli mikdarınca aşağıda gösterilen teminat 
alınır: 

A - Banka mektubu (altı ayı geçmemek 
üzere tayin edilecek müddette tediyeyi te
ahhüd etmek üzere hükümetçe tayin edi
len bankalardan biri tarafından verilmek 
İcab eder.) 

B - Ticaret odalarından musaddak olmak 
üzere idare komisyonunca kabul edilmesi 
uygun görıilen diğer iki tüccarın da imza
siyle nihayet 61 günlük bono (Bono ile bir 
şahsa 5000 liradan fazla satış yapılamaz.) 

C • İstanbul borsasında kote edilmiş mil
li esham ve tahvilat (alındığı günkü borsa 
kıymetinin% 75 i nisabetinde ve en ı;ok üç 
aylık vade ile). 

BÖLÜM 6 
Masraf cetvelinin sureti tanzimi 

Madde 21 - Her sene başında yapılacak 
masraf cetvelleri, a~ağıda kısımlara ayrılan 
her türlü masraflardan terekküb eder. 

1 - Kadro kısıın, 
A - Müdürler, 
B - Muhasipler, 
C · Fen memuru, mütehassıslar, 
Ç • Daimi müstahdemler, 
D - Muvakkat müstahdemler 1 

2 - İstihsal kısmı, 
A - İşletme malzemesi mübayaası, 
B - Müteferrik mübayaat, 
3 - Tesisat kısmı, 
A - Makine ve alat ve edevatı, 
B - Yedek aksam, 
C - Muhtelif malzeme, 
4 - İşletmeye taallıllı: eden toplama ve-

saire masrafları. 
A - Toplama masrafı, 
B - Nakliye, 
C - Mefru:;;at ve demirbaş eşya bedelleri, 
D - Kap ve depo masrafları, 
E - Müteferrik masraflar, 
5 - Her türlü tamirat, 
6 • Satı§ masraf kısmı, 
A - Komüsyonlar, 
B - Her türlü reklam ve afiş masrafı, 
Madde 22 - Yukanlri maddede yazılı 

masraf cedvelini umum idare meclisi onbeş 
gün içinde aynen veya tadilen kabul ve 
tasdik eder. 

Madde 23 - Görülecek lüzumlara göre 
masraf cetvelleri müfredatında değiştirme
ler yapılması Umum Müdürlüğün teklifi 
üzerine idare meclisi kaı;arına bağlıdır. 

Marksizm ve faşizm cereyanları, sa
natı, güzellik ve bediilik mefhumları
nx göz önünde tutmakla beraber sos-
yal bir varlık olarak telakıki etmekte
dirler. Ve böyle olduğu için sanatta 
fazla aşırr, fazla mücerred, yani anti -
realist görüşleri kabul etmemektedir
ler. Lenin, mücerred sanata ve modern 
sanatın bütün tezahürlerine tama.miy
le muarızı idi. Hitler ayni kanaati bes 
!emektedir. Geçenlerde açılan "alınan 
sanat evi" nin kü§ad resminde şu söz
leri söylemiştir: 

"Kübizm, Dadayizın, Fütürizm, Em
presyonizm, bütün bu ceı;eyanlarm al
man milleti ile hiç bir alakası yoktur. 
Bu form üller, ne eski ne de yenidir. 
Hakiki sanat kabiliyetinden mahrum 
insanların gevezeliklerinden başka bir 
şey değildir. Bu dakikada şunu kati
yetle söylemek isterim ki, siyası sa
hada ortalığı nasılter temiz ettim ise, 
sanat sahasında da bu lüzumsuz ge
vezelikleri tamarniyle yok edeceğim". 
Şu halde yirminci asrın iki mühim 

ve biribirine düşman siyasi, sosyal ce
reyanı, komünizm ile faş_.izm, sanatı şu 
iki esas şarta bağlamaktadır. 
1- Sosyal olmak. Yani memleketin 

sosyal cephedeki bütün temayüllerini 
terceme etmek ve devletin ideolojisi
ni, kitab, piyes, tablo, heykel, hatta 
beste vasıtasiyle kütlelere yaymak. 

2 - Ferdi olmamak. Yani, imkan 
nisbetinde, şahsi haleti ruhiyelerin 
makesi bulunmamak. Mücerred ve aşı
rı olmamak, yani tabiat ile rabıtasını 
daima muhafaza ederek ınakill, bir ke
lime ile realist olmak. 

Sanatı muayyen bir çerçeve içine so
kan bu tahdidlere rağmen, komünist 
ve faşist idarecileri, sanat muhayyile
sini ve şahsi görüşü kasdetmedikleri
ni iddia ediyorlar. Goebbels : "Biz sa
natı ordulastırmak istemiy<0ruz. Fa
kat sanat il~ milletin sosyal varlığı a
rasında rabıta ve ahenk tesis etmek e
melimizdir" demiştir. 

Bütün bunl ar, sanatı her şeyden e
vel bi r "oyun", yüksek ve hasbi bir o
yun, hissi ve entelektüel bir tezahür 
olaraık gösteren felsefelerden çok u
zaktır. "Sanat için sanat" felsefesinde 
israr edenler, kollektiviteden çıkan ve 
kollektiviteye hitab eden sanat şekil
lerini kabul edemiyeceklerdir. Sanat
karı, etrafında olan bitene yabancJ:, ha
yaline ve rüyasına dalmış bir mahluk 
gibi kabul edenler, onun, rejimlerin 
ve sosyal mefkfirelerin propogandacısı 
olmasını belki de bir küçüklük adde
deceklerdir. Hakikatte "sanat ve dev
let " meselesi göründüğünden çok 
muğlak, pek mühim bir problem ola
rak bugünün müt efekkirlerini meşgul 
etmektedir. İdeolojik sanat , onun bün
yesine ne dereceye kadar uıyıgundur? 
Sanat kollektivist olabilir mi? 

*** 
Bahsimizin bu kısmında kati fikir-

ler yürütmenin pek mü~kil olduğu bir 
mevzua temas etmiş oluyoruz. Bedii
yat ve sanat sahası, muayyen ve pek 
sarih bazı founees'lere malik olmakla 
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olarak tasrih etmektedirler. 
Ve bu oyun tamamiyle ferdidir 

Çünkü sanat eserini doğuran şey, sa
natkarın kainat ile temasından çıkar
dığı "tefsirdir." Bu tefsirin şekli, ren
gi, ruhu ve ahengi, hasılı dramı şahsi
yet dediğimiz şeyi yapar. Özü ve ruhu 
tamamiyle şahsi rüyet ve teknik şart
lara bağlı olan sanatın bir ideolojimn 
verdiği telkin ile beslenmesini kabul 
edebilecek miyiz? 

Sanatın realite'si, muhtelif rejimle
rin daima ileri sürerek istedikleri ren· 
ge boyadıkları realite değildir. Eski
den her millet "allah bizimle" derdi. 
Şimdi ise "hakikat bizimle" diyor. 
Halbuki allah herkesindir ve bir haki
kat varsa o umumun olması icab eder. 
Biz sanatta realite'yi, iç realite, yani 
hayalin, senbolün, tefsirin ve şiirin re
alitesi olarak kabul edebiliriz. 

Ellıet ki sanatın sosyal hayat ile, 
çıktığı memleket ve cemiyet ile sıkı 
bir rabıtası vardır. Elbet ki millidir ve 
mahallidir. Fakat bu, sanat eserının 
tasvir ettiği mevzu, terceme etmek is
tediği cereyan bu ideoloji şeklinde 
tecelli edemez. Sanat eseri, ruhu itiba
riyle millidir ve gene ruhu itibariyle 
bir cereyanı, bir inkılabı terceme eder. 
Ona muayyen mevzular empoze et
mek, muayyen istikametler tayin et
mek onu öldürmek değilse bile, felce 
uğratmaktan başka bir şeye yaramaz. 

Nitekim Kemalizm bunu bu şekilde 
anlar. Rejimin, güzel sanatlara verdi
ği ehemiyet, henüz programlaşmış de
ğilse de, en geniş ve en idrakli mana
sındadır. Türk sanatkarı esasen inkı
labın bir tecellis idir. Her plastik eser 
- mevzuu ve ifade ettiği sahne ne o
lursa olsun - bütün cemiyetin ekspres
yonudur. İşte son zamanlara büyük bir 
inkişafa mazhar olan türk ressamlığı, 
işte türk abideciliği, işte yeni musikisi 
ve yeni mimarisi. İdeolojik sanatın 
kurutucu havsaı yerine. sadece sana
tın geniş mefhumu 1 

Edebi anketimiz: 
Şiir ölüyor mu? 

(B~ı 7 inci sayfada) 
lince: 

Türk şiir okuyucusu da düne naza
ran muhakkak azalmıştxr. Fakat bu a
zalan mikdarı kimler temsil ediyor? 
Bu tenezzül, kısmen, bugünkü züppe 
tipinin artrık hassas görünmek ihtiya
cını his etmemesinden doğmaktadır. 
Çok şükür, bugün teşaür etmek için 
şiir okumak yoktur. Geriye kalan ha
kiki şiir okuyucularını ise ikiye ayıra

,:!11111111111111111111111111111111111111 !:, biliriz: 1 - Şiir zevkleri tamamiyle 
_ : tekamül etmemiş olan, ve binaenaleyh 

: ı·L· d• f bibi be be : yalnız basit şiirlerden zevk duyanlar. 
Bölüm 6 = ili 1$ 1 fi f = 2 - En derin, en muğlak şiirlerden 

Hesapların tanzimi ve evralu müsbitelerin : -
muhafazası : ıahcacak : dahi zevk duyabilen şiir okuyucuları 

Madde 24 - Muhasibler, mütedavil ser- : 1 'f : (ki, bugünün şairi, bu bir avuçluk ka-
mayeye aid aylık tahsilat ve t ediyat evrakı - : rinden gayret almaktadır) Daha e el 

-- Dı·ş tabı'bı" Hamdi Alagün, diş -- · v müsbitelerini teftiş ve mürakabeye tabi tu- bah · • · · k ı 
tulmak üzere kasada muhafaza ederler. Yal- : tabibi İhsan Çandır ile teşriki : settıgım şiır o uyucu arının zevk-
nız her ay kasaya giren ve çıkan parayı na- : mesai ederek ~imdilik Anafarta· : !erinin kafi derecede incelememiş ol-
tık bir hesab hula~sasım umum müdürlüg" e - T - masından derı·m edebı"yat m al 
gönderirler. : lar caddesindeki muayenehanele- : • zanne ' u -

Madde 25 - Her sene muamelatına aid : rinde hastalarını kabul ederler. : !imleri mesuldür. Edebiyat muallim
evrakr müsbitc, sene sonunda idare hesa- : Pek yakında Yenişehirdeki mu- E !erimizin maalesef pek çoğu hakiki şi
t1,le birlikte Divanı muhasebata gönderi- : ayenehanelerini açacaklarını sa- E ir zevkinden mahrumdur. Böyle bir e-

M dd -- yın hastalarına bı.ldı" n"rler. -- debiyat mualliminden ise, tabiatiyle, 

Müteferrik hükümler 

a e 26 - Mütedavil sermaye yıllık i-
dare hesabı o seneye aid büdce hesabı kat- : - kendisinin derinliğine varamadığı bir 
isiyle birlikte Umum müdürlükten idare .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' şiiri talebelerine izah edip, güzelliği 
meclisine tevdi kılınır. aydınlatması istenemez. 

Madde 27 - Vakıflar umum müdürlü-
ğünce her mali senenin sonunda hasıl olan Şiiri yaymak, daha fazla okumak, 
gayri safi varidatın miktarları tesbit edi- Rusyadaki Kazan Universi- layık olduğu mevkie Çikarmak için ne 
lerek icab eden amortisman ve faiz ve ih- yapılabilir? 
tiyat akçesi miktar ve nisbetleri tayin edil- tesinden mezun 
mek üzere idare meclisine bildiı;ilir. Şiiri hakiki mevkiine çıkarmak için 

Madde 28 - Her üç ayda bir hesabatın o· T b.b. alınacak tedbirler meyanında en bü-
gösterdiği gayri safi varidat miktarları tes- ıı a 1 1 yilk ve ince vazife muhakkak edebi-
bit edlidikten sonra masraf ve faiz ve a-
mortisman ve ihtiyat akçesi çıkarılarak ba- , yat muallimlerine, orta ve bütün ilk 
kiyesinin yıllık safi varidata mahsuben i- «Azize Taymas ın» mekteb muallimlerine düşecektir. Ço-
dare meclisi kararile büdceye irad kaydına 
Umum Müdürlük mezundur. cuğa daha ilk mektebten - şiir demiyo-

muayenehanesi Postane caddesin-
de Devrim okulu karşısındaki rum - güzellik zevki aşılanmalıdır. Gü-

Madde 29 - Mütedavil sermaye ile işle- zelden zevk almaya başhyacak çocuk 
tilecek gelir kaynaklarının mahiyetlerine yeni, ''ESEN " apartımaruna nak-
göre bunların işletme tarzları ve hesab u- lolunmu§tur. Telefon: 1227. yavaş yavaş güzeli kendi a ramaya baş-
sulleri ve tahsil ve tediye şekilleri ticari u- lar. O zaman çocuğa doğru yolu göster-
ı;.ul ve kaideleri ihtiva eyliyecek bir tali- k 
matname ile tayin olunur. me • ve bir kere (hakiki güzel)i bul-

Muvakkat madde - Mütedavil sermaye- duktan sonra ,ona, (güzel )in merte-
ye aid tesisat ve teskilat ikmal edilinceye ... dlllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, beteri arasında en zevkli seyahati yap-
kadar ilk tatbik senesine münhasır olmak ü- : - tınnak lazımdır. 
zere idare komisyonlarına mevdu vazifeler : Dr. Basit ü rek :: 
umum müdürlükten istizan kaydile müdür- : : - Şu halde şiirin akibeti hususunda 
ler tarafından ifa olunur. Bu takdirde vez- ___ Cebeci merkez hastahanesi dahili _: bedbin değilsiniz? 
ne muamelatı idare komisyonlannm kurul-
duğu zaman hesabat ve evrakı müsbitesi : hastalıklar mütehassısı E - Bir gün gelip şiirin dünyadan 
devredilmek üzere umum müdürlükçe ten- - - büsbütün çekileceğine inanmak iste-
sib edilecek vakıflar idaresi veznedarı ta- : Her gün hastalarım saat 15 den: . B 
rafından yapılır. :Sonra Yenişehir Meşrutiyet caddesi: mıyorum. ana öyle geliyor ki şiir 

Madde 30 - 3254 numaralı kanuna göre : 1011 numaralı evinde kabul eder. -= dünya üzerinde daima yaşayarak bir 
yapılmış olan işbu nizamname hükümleri - köşe bulabilecek, ve kendisine gönül 
neşri tarihinden itibaren yürümeye başlar. : Tel: 1694 : bağlayacak temiz ve güzel r uhlular 

Madde 31 - Bu nizamnamenin hüküm- ':iımUllllllllllllllllllllllllllllllllF 
lerini Baliyekil yürütür. daima çıkacaktır. 

.. 

Ilört satırlık küçük llaruardan
Biı; defa için 30 kuru§ 
İki defa için SO kuru§ 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş alınır. 

j 

i 

... 

Devamlı küçük ilaruarm her defası 
çin 10 kuru:ı alınır. Mesel§. 10 defa 1 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır. 

Bir kolaylık olmak Uzere, her satır, i 
kelime aralarındaki boşluklar müstes- i 

na 30 harf it ibar edilmiştir. Bir küçük ı 
liin 120 harften ibaret olmalıdır. i 

Dört satırdan fazla her satır için ay- j 
r:~~.:.~ .:.~~~~.:.~~: .... .,, ................. f 

Sa tılık : 

Ap 
Her tarafta • Satılık - Arsa, E v ve 
arbmanlar - K omisyoncu Hayri 
man, Karaoğlan Koç apartrman. Dil 

Tel : 2181 3- 6304 

tani 
Satılık arsalar - Yenişehirde Se
k caddesinde Maliye şubesi karşı

da 592, 439, 423, metre murabba-sın 

ınd a. Telefon: 1538 3-6294 

Satılık karyola - Az kullanılmış, 
az nikelli ve iki kişilik bir karyola 
lıktır. 1227 numaralı telefonla mü-

bey 
satı 

rac aat. 3-6452 

s 
run 

ahlık Ev - Ön Cebeci fidanlık ya
da müstakil 2 kat 7 oda su elektrik 
agazı olan yeni bir ev satılık. Ha

mönü Dörtyol Gediz sokak 27 No. 
hav 
ma 
evi n üst katma müracaat. 3- 6351 

tap 
Satdık arsa - Çıkrıkçılar caddesi 
u kadastro okulu arkasında Say -
ar sokak 121 metre çapında bir lavl 

arsa satılıktır. Talibinin mezkfır okul 
salinde muakkip Bay Hacı Meh -
le görüşmeleri. 3-6466 

itti 
med 

İş Verenler: 

B 
tara 

ir kasiyer bayana ve bir de tezgfilı
ih t iyaç vardır - Arzu edenler 

kalar caddesinde 48 - 2 N o. lu 
dız mağazasına müracaatları. 

Ban 
Yıl 

3-643 3 

Polis · 
Polis Enstitüsü için 

erzak alınacak ı= 

E mniyet Umum Müdürlüğünden: 

Ankara polis enstitüsü için satın 
alın acak aşağıda yazılı erzakm birin

münakasasma talih zuhur etmedi
den temdidine karar verildi. 

ci 
ğin 

1 - Cins, mikdarları ve muham-

Kiralık : 
Kiralık iki ve üç odalı dairelet 

Yenişehirde elektrik şirketinin ta!ll 
nünde Bay Ekrem evinde. BeltÇ 
müracaat. No. 34 3-5267 

Kiralık daire - Kavaklıdere f~ 
sız macar ve Yugoslavya Sefaret 
arasında birinci kat (methal ayrı~ 
beş oda, geniş bahçe elli lfra. l'li~ 
caat: Telefon 3843 3-6269 

Kaloriferli daire - Altı oda ba.tl 
v. s. Çankaya caddesi, Sarı köşk ııı' 
sısı No. 49. Sekerci Hacı Bekire !! 
;acaat. Telef~n (3050) 3_5412 

Kavakhderede 6 odalı - J{a~ 
derede Otobüs durağına bir aaJcV 
mesafede iki katlı ,altı oda, bir sal 
bir hol, bütün konforu haiz beş dÖll 

bağiyle birlikte yeni bir ev kiralı~ 
Telefon: 2658 ze müracaat. 3-62°· 

Kiralık oda - Şurayı Devlet at1' 
sında, asfalt Dikmen caddesi üzeriııl 
No. 18 Her gün saat 12.30 za kıl~ 
içindekilere müracaat. 3-6450 

Kiralık - Maliye vekaleti karşıs~ 
da Sumerbank arkasında 3 ve 4 oôS 
iki daire ayrı ayrı veya toptan kiratP 
tır. Telefon. 1283 3-li3 

iki odalı - Şehir içinde iki <1' 
bir daire aranıyor. Müracaat: Ba~ 
lar caddesi. Eskinazi mağazası3-6.fi 

Bir bay için - Möble, banyolıl 
konforlu bir oda. Yenişehir 'fıt' 
caddesi, Yiğitkoşun Sokağı, No. ıs 

3-6457 

iş Anyanlar : 

Müsaid şartlarla İngilizce veya ı 
mancadan türkçeye tercümeler ıllıV 
ne ile temize çekilmiş olarak yapılır 

Adres - Posta kutusu 1042. Yenişel:! 
3-6274 

Muhasebeci - Muzaafa ve ~ 
sistemine vakıf. Fransızca muhabt 
ve daktilo bilir büyük inşaat şirketl 
rinde ve sanayi müesseselerde çalı~ 
bir muhasebeci iş arıyor. Taşraya f 
der. Adres: M. Ferid Selçuk oteli }l 

kara. 3-6314 

men bedeliyle ilk teminatları, ibB~ 
g\inü ve saatları yukarda yazılı ef' 

Mclar parti parti açık eksiltme ııs11' 
lile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameleri ~ 
mak istiyenlerin emniyet umum rtİ 
clÜ.lÜ~ --.... ı..n .. J.ıoı:uAGJUULl.,UG .1 
racaatlarr. 

1 
3 - Eksiltmeğe girmek istiyellıe 

teminat makbuz veya banka mekt~ 
ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cü n'lı 
delerinde yazılr belgelerle birliıct' 
tayin edilen gün ve saatte komisyoJll 
gelmeleri. 

l~ ~o 
Beherinin % 7,5 

~"' t: bedeli teminatl Münakasanm 
~·~ 

~;::::: 'tı 
:;1::,ı:ı < Li. K. L. K. Tarihi Saati 

Tavuk 500 Adet 50 36 75 ) 3.12.1937 11 
Hindi 200 Adet l 20 ) 

Taze erik 200 10 ) ,. kaysı 100 20 ) 

" vişne 100 20 11 44 ) 3.12.937 14 
Elma 300 20 ) 
Ayva 200 10 ) 
Taze 12,5 ) 

zerdali 100 ) , 

İspanak 2000 8 ) 
Prasa 2000 5 ) 
Havuç 150 5 ) 
Kereviz 800 15 ) 
Taze soğan 200 Demet 1 ) 
Kamı bahar 300 20 ) 
Semiz otu 300 15 ) 
Taze bakla 800 10 ) 
Yeşil ) 

salata 1000 Adet 2,S ) 
Marul 1000 Adet 7 ) 
Enginar 200 Adet 13 ) 
Çalı ) 

fasulya 150 15 ) 
Ayşe kadın ) 

fasulya 1000 12 9 58 ) 3.12.937 14,30 
Taze ) 
barbunya 500 20 ) 
Dolmalık ) 

kabak 800 12 ) 
Dolmalık ) 

biber 300 12 ) 
Sivri ) 

biber 20 15 ) 
Patlıcan 700 10 ) 
Domates 800 'l ) 
Llibna 1000 5 ) 
Taze ) 

bezelye 250 20 ) 
Taze ) 

bamya 200 20 ) 
Salamura ) 

yaprak 20 50 ) 
Balkabağı 200 6 ) 
Hiyar 1000 Adet 5 ) 
Maydanoz 1200 Demet 2,5 ) 
Pancar 250 5 ) 
Taze ) 

yaprak 50 ıs ) 

Ekmek 3300 Kilo 9,75 24 13 ) 3.12.937 15 

Koyun eti 5000 Kilo 45 ) 
Kuzu et i 800 Kilo 40 277 12 ) 3.12.937 15,30 
Sığır eti 1500 Kilo 35 ) 
Dana eti 1500 Kilo 40 ) 

Koyun 
karaciğeri 1000 Adet 

) 
20 ) 

Koyun 
beyni 1000 Adet 

) 
15 ) 

Koyun 4S 69 ) 3.12.937 16 
işkembesi 300 Adet 7,5 ) 

Sığır 20 ) 
işkembesi 1000 Adet ) 

Paça 1000 Adet 1 ) 
(4270) 3-6454 

-

1 



A. Levazım Amirliği 

Yerli sömikok kömürü 
alınacak 

Ankara levazım amirliği satın 
alnıa komisyonundan: 

1 - Ankara garnizon ve müessese
le~inin ihtiyacı olan 300 ton yerli sö
lllıkok kömürünün 10.11.937 kapalı 
zarf eksiltmesinde talib çımadığın
dan 20 2. teş. 937 saat 11 de pazarlıkla 
~n~ra levazım amirliği satın alma 

0lllisyonunda alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli tonu 27 lira 

~·5 kuruştan 8355 lira ilk teminatı 626 
~ra _63 kuruştur. Şartnamesi her gün 
oınısyonda görülür. Pazarlığa iştirak 

t?eceklerin belli gün ve saatte kanu
nı vesikaları ve teminatlariyle komis
::Yonda bulunmaları. ( 4213) 3--6403 

61.000 kilo pırasa 
alınacak 

Al Ankara Levazım Amirliği Sabn 
hıa Komisyonundan : 

ih 1. • Ankara garnizon ve harb okulu 
. tıyacı için 61000 kilo prasa açık ek

~ıltıne ile 29.11.937 saat 15 de Ankara 
evazun amirliği satm alma komisyo· 

bunda alınacaktır. 
t 2 ,- Muhammen bedeli 3660 lira, ilk 
etıı~natı 247 lira 50 kuruştur. Şartna
~~s~ hergün komisyonda görülür. İs
e lılerin kanuni vesika ve ilk temi-

natlarile b 11· .. k . da e ı gun ve saatte omısyon-

bulunnıaları. (4169) - 3-6275 

Kırdırılacak buğday 
münakasası 

AIAnkara Lavazım Amirliği Sabn 
hıa komisyonundan : 

,/ • Kor. birliklerinden Kırklareli, 
'Mı~~ Pınarhisar, Alpullu, Tekirdağ, 
ti a ara ve Çorlu gsmizonları un ih-
Yaçları · · buğd ıçın kırdırılacak 3400 ton 

ttnı a~ı~ milnakasasında talip zuhur 
kon~~ığınden yeniden münakasaya 

2 • ınuttur. 
ayrr lier garnizon için münakasaya 
de b"ayr~ ~irilebileceği gibi hepsi için 
garn~r kı~ı girebilir. Şu kadar ki her 

3 _;~on ıçin ayrı ayrı fiat verebilir. 
k Pey Lira 
~ Kırklareli i'iıı --JZ14 

Vize lı;iıı S4S 
Pınarhisar için 581 
Alpullu için 285 
Tekirdağ için 350 
Malkara için 233 

4 • • Çorlu için 262 
aa İhalesı 29.11.937 pazartesi günü 
)aat 16 da Çorluda Kor. Karargahında 
bl.Pılacaktır. Talipler bir saat evel ko· 
la ısyona teklif mektuplarını vermiş o-

caktır. 

"~ • Ş~rt~a?1esi Ankara, İstanbul le
)o 1;n atnırlıkleri satın alma komis
lc~ ~rında ve Çorluda Kor. satınalma 

6 _ııyo~unda görülebilir. 
C\i 'l'alıpler kanunun ikinci ve üçün
beı:f'~~elerindeki belgelerlle birlikte 
lllis gun ve saatte Kor. satınalma ko-

Yonuna müracaatları. ( 4230) 
3-6382 

ı2.ooo kilo karnibahar 
alınacak 

Jco Ankara levazım amirliği Sa. AJ. 
·dan . 

Jcii • liarb okulu ihtiyacı için 12000 
ı1.~3;arn1bahar açık eksiltme ile 29. 
btirli . saat 14 de Ankara levazım a
l\.,_ ğı satın alma komisyonunda ah· 
~aktır 

2 - • 
tcllli Muhammen bedeli 1440 lira, ilk 
ti.in natı .108 liradır. Şartnamesi her
kan k?rnısyonda görülür. İsteklilerin 
tii unı vesika ve teminatlarile belli 

n ve saa k . 1 r1 (A tte omısyonda bulunma a-
. -,171) 3-6277 

9.ıoo kilo domates 
salçası alınacak 

1( Ankara levazım amirlili Sa. Al. 
o. dan • 

iht~- Ank~a garnizon ve barb okulu 

11 ıyacı için 9100 kilo domates salça
de irk eksiltme ile 30.11.937 saat 15 
le .nkara levazım amirliği satın alına 
Otnıs 
2 • Yonunda alınacaktır. . . 

tcın· Muhammen bedeli 2275 Iıra, ılk 
ın ~natı 170 lira 63 kuruştur. Şartna
te~l~ hergün komisyonda görülilr. İs-

.: ıle · · lan rın kanuni vesika ve teınınat-
bu11 e · belli gün ve saatte komiıyonda 

Untnalan. (4172) 3-6278 

50.000 Kilo sığır eti 
münakasası 

1( Ankara Levıwm Amirliği Sa. Al. 
o. dan: 

lti ~--:- Çanakkale Müstahkeın mcv· 
nin ~lıkleri için 50,000 kilo sığır eti
~ apah zarfla eksiltmesi 6 / 1. 

n./ 937 saat ıs de Müstahkem rnev-

ki satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhanunen bedeli beher kilo
su 30 kuruştan 15000 lira ilk teminatı 
1125 liradır. Teklif mektubları saat 
14 de kadar kabul olunur. Evsaf V'C 

şeraiti Ankara Levazım Amirliği sa
tınalma komisyonunda görülebilir. 
İsteklilerin teklif mektubları ve ka
nuni vesikalarile belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ( 4268) 

3-6462 

2 Baş hayvan satılacak 
Ankara Levazım Amirliii Sa. Al. 

Ko. dan: 

1 - Ordu hizmetine elverişli ol
madığından çürüğe çıkarılan iki baş 
hayvan 26/2. Teş./937 saat 14 de pa
zarlıkla Ankara Levazım amirliği ıa
tmalma komisyonunda satılacaktır. 

2 - 1stekliler evvela Uınum Sıh
hiye deposu Müdürlüğüne müracaat 
ederek hayvanları görecek ve belli 
gün ve saatte pazarlığa iştirak için 
komisyonda bulunacaktır. 

(4264) 3-6461 

Maliye bakanhğı 

258 adet saç dosya 
alınacak 

teklif mcktublariylc birlikte hale aaa.. 
tinden en az bir saat evvel M.M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri 

(3656) 3-5446 

Emayit eksiltmesi 
M. M. v. SL Al. Ko. dan: 

1) 23:725 kilo emayit kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeti 26.500 li
ra olup ilk teminat parası 1987 lira 50 
kuruştur. 

3) - İhalesi 8. ı. ci kAnun • 937 
çarşamba günü aaat 15 dedir. 
ğmda M. M. V. aatın alma komiayo-

4) Şartnamesini 133 kuruş karşıh
nundan alınır. Muhabere ile ,artıname 
gönderilemez. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte te
minat ve teklif mektublarını ihale gü
nünde en geç bir saat eevline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3893) 3-5793 

Kütahya tayyare 
meydanı toprak 

tesviyesi 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko

misyonundan ı 
1 - Kefif bedeli altını§ dokuz bin 

beş yüz yirmi dokuz lira otuz kurut 
olan Kütahya tayyare meydanı top
rak tesviye işi kapalı .zarfla eksiltmc-

Maliye Vekaletinden ı ye konulmuıtur. • 
Kapalı zarfla eksiltmesi ilan olu- 2 - İhaleıi 30. ikinciteşrin 937 aatı 

nan 258 adet saç dosya dolabının iha- günil aaat 15 de Ankarada M. M. V. 
lesi günü isteklileri tarafından gcti- aatın alma Ko. da yapılacaktır. 
rilen nümunelcrin tartnamedeki va- 3 - İlk teminat 4726 lira 47 kuru,. 
sıflarına uygun olmamaınndan dola- tur. 
yı ihalesi yapılamamış ve pazarlıkla 4 - Kefif tartname ve projeler 
alınması kararlaştırılarak 29. ıı. 937 348 kuruşa ve her gün öğleden son
pazarlık günü tayin olunmuştur. ra M. M. V. aatın alma Ko. dan atı. 

İsteklilerin tartnameye tamamen nır. 
uygun nümuneler~ ve bin bet yüz S .- Eksiltmeye girecekler kanuni 
doksan iki lira ell_ı bir kuruşluk mu- te?.1ın~t ve 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 
vakkat teminatlarıyle birlikte yuka- 3 uncu maddelerınde yazılı bclgeler
rıda yazılan gün de saat on beşte ,le idart şartnamenin 4 UncU maddesi
levazım müdürlüğündeki satın alma nin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla 
komisyonuna gelmeleri. (4203) birlikte teklif mcktublarının ihale 

J-6357 saatından behemehal bir saat evvel 
M. M. V. aatın alma Ko. na verme-
leri. (4195) 3-6355 

27 .640 çift yün çorap Jandarma 
alınacak 

M. M. Veületinclenı 
1 - Bdiir çlftıine tjljmln edilen flatı 

Jndarma Genel Komutanlığı An· 45 kurut olan 27.640 çift yün çorap 
kara Satın Alına Komisyonundan ı kapalı zarfla ekliltmcyc konulmuştur. 

2 - lhaleıi 25 ikinci teşrin 937 per• 
1 - Bir metresine (110) yüz on ku- şembe günü saat 11 dedir. 

Arka çantalık bez 
alınacak --~ .. --

ruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 3 • İlk ~minat 932 lira 85 kuruftur. 
uygun arka çantalık bezden (16,000) Şartnamesi parasız olarak M.M.V. sa
lira kıymetinde 14,500 metreden tın alma Ko. dan alınır. 
17,500 metreye kadar 19.ll.931. cuma 4. Eksiltmeye girecekler kanunf te
günü saat 15 tc kapalı zarf usulılc aa- minat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 
tın alınacaktır. • üncü maddelerinde yazılı belgelerle 

II - Şartnam~si parasız komısro- birlikte teklif mektuplarını behemehal 
numuzdan alınabılccek olan bu eksılt- 'h 1 . d bı'r ... ~t 1 M M v . . . . ı a c satın en -- eve . . • 
meye girmek ı~tıyenl~rın <1200> bın satın alma Ko. na vermeleri. 
iki yüz liralık ılk temınat vezne mak- (4141) _ 3-6242 
buzu ve yahut banka mektub~nu muh • • 
tevi teklif mektuplarını. bellı gün ek- 54.980 çıft tıre çorap 
siltme vaktinden en az bır saat evci ko-
misyona vermiş olmaları. -6122 alınacak 

Demiryolları 
30.000 çam traversi 

alınacak 
D. D. Yolları ve Limanları Umum 

Müdürlüğü Satınalma Komiayonun-

dan: 
Muhammen bedeli 68250 lira olan 

30.000 adet normal hat çam traversi 30 
ikinci teşrin 1937 aah günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4662,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte· 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aym 
gün saat 14.30 a k:dar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

şartnameler 341 kuruşa Ankara, İz
mir Eski!ehir ve Haydarpa,a veznele
rinde satılmaktadır. (4243) 3-6417 

M. M. bakanlığı 

Çadır direk ve kazığı 
eksiltmesi 

M. M. V. Sa. Al. Komiayonundan: 
ı - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı 11 kuruş olan 222000 tane porta. 
tif çadır direği ile 245000 tane porta.. 
tif çadır kazığı kapalı zarfla elmiltmc. 
ye konmuştur. 

2 - İhalesi 20 tcırini sani 937 cU
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3818) lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi (257) kuru, muka
bilinde komisyondan alınır. 

s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, ve 3. cü maddelerin. 
de gösterilen vesikalariyle teminat ve 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
1 • Beher çiftine tahmin edilen fia

tı 22 kuruş olan 54.980 çift tire çorap 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur· 

2 • İhalesi 25 ikinci tetrin 937 per-
şembe günü aaat 15 dedir. 

3 • İlk teminat 907 lira 17 kuruştur. 
Şartname paraıız olarak M.M.V. satın 
alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden behemehal bir saat evci M.M. 
v. satın alma Ko. na vermeleri. 

(4140) - 3-6241 

Büyük ve küçük Domuz 
satılacak 

M. M. Vekileti Sa. AL Ko. dan : 
Etlikte Serom ve a,ı evinde mev· 

cut üç büyük ve yedi bat küçük do· 
muz artırma suretiyle satılacaktır. 
Artırma 23 ikinci teşrin 937 salı gü· 
nü saat 10 da M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. Domuzları gör
mek istiyenler her gün serom ve aşı 
evi müdürlüğüne artırmaya girecek· 
lcr artırma gün ve aaatrnda M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

(4271) 3--6463 

Ankara Belediyesi 

Yenişehirde Arsa 
satılacak 

Ankara Belediye Reialiiinclen: 
1 - Yenişehirde 1054 üncü adada 

12 parselde fazla olarak zuhur eden 
101,75 metre murabbaı belediye ma
lı ana on beı gün müddetle açık ar
tırmaya konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 508,75 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (38) lira
dır. 

4 - Şartnameıini görmek istiyen
lerin her gün yazı ifleri kalemine ve 
isteklilerin de 3 k!nun~vvcl 937 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. (4282) 

3-6470 

Y enişehirde satılık 
arsa 

An.kara Belediye Reisliiinden: 
1 - Yenişehfrde 1054 üncü adada 

19 parselde 730 metre mura.bbaı araa 
on bet gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3650) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 3 klnunusani 937 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (4279) 

3-6468 

Y enişehirde satılık 
arsa 

Ankara Belediye Reisliğindenı 

1 - Yenitchirde 1057 inci adada 
1 par9clde 856 metre murabbaı arsa 
on beş gün müddetle açık artırmaya 
konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli (3424) li-
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (255,80) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenlerin her gün yazı ijleri kalemine 
ve isteklilerin de 3 dnunucvvd 937 
cuma günü eaat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (4280) 

3-6469 

Mahkemelerden 
Teahhüd hilaf ma 

hareket 
Ankara Aıliye Ticaret Mahkeme

altıden ı 
M. Aleyh: Ankarada Samanpaza

rmda iatuyon Cadd•iıı- Şirin apar
tımanında 3 numarada 1 inci katta 
Tahsin Çörtlc 

Silmer Bank Umum Müdilrlilğil
vekili avukat Saiın Tamerin aleyhi
nitt ikame ettiği teahhüdname hili
fına hareket ettiğinizden dolayı sitaj 
jiıycr bulunduğunuz sırada kendinize 
aarfedilen 71 lira 58 kuruıun faiziyle 
birlikte tahaili hakkındaki davida: 
yukarda gösterilen adresde bulunma
dığınızdan davacı vekili ilanen teb
liğat icrasını istemiş ve ilinen tebli
ğat icrası tekarrUr ederek 2-11-937 
sah günü saat 9,5 da mahkemede ha
zır bulunmanız lüzumu ilan edilmif 
ve mezk<lr gün ve saatte her iki taraf 
mahkemeye gelmcmiınt ve ahiren de 
müddei vekilinin talebilc yeniden 
celse günü tayinile tarafınıza tekrar 
ilanen tebliğat yapılmaama karar ve
rilmiştir. Karar daireainde mahke
menin muallak bulunduğu 10-12-937 
cuma günü saat ıs de Ankara Asliye 
mahkemesi ticaret dairesinde hazır 
bulunmanız tebliğat makamına kaim 
olmak Uzere ilinen tebliğ olunur. 

3--6473 

Komisyonlar 
Pazarlıkla 3500 

battaniye alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Orman koruma kıtaatı ihti

yacı için kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulan ve talih çıkmadığından pazar
lığa çevrilen 3500 adet battaniyeye 
teklif edilen fiat pahalı görüldüğün
den 2490 sayılı kanunun 40 cı mad
deai mucibince ikinci pazarlığı 22 
2. Teşrin 937 pazartesi günü saat 15 
de Ankarada Yeniıehirdc komutanlı
ğa merbut satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Battaniyenin muhammen be
deli 31500 lira ve ilk teminatı 2362 
lira 50 kuruftur. Şartnamc•i her güıı 
komisyonda 158 kurut mukabilinde 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin '2490 sayılı kanu
nun 2; 3 eli maddelerindeki vesika 
ve teminat mald>uzlariyle belli gUn 
ve saatte mezkQr komisyona müra-
caatları. (4278) 3--6471 
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Vilôyetler 
İstanbuldaki lclaliye 

hanı satılacak 
latanbul Defterdarlığından : 

Galatada gümrük karfıaında rıhtım 
ve Kılıçalipaşa caddeleri arasında, her 
iki caddede yüzü bulunan ve 1760 met
re murabbaı saha üzerinde inşa edil
miş olup evelce tütün inhisar idare
since depo olarak kullanılan eeki 3 ye
ni 187, 189, 191 numaralı İclaliye hanı 
namile anılan kargir han ile altındaki 
193, 195, 197 numaralı mağazalar pa
rası peşin ve aırf nakid verilmek tar
tile altmış bin lira muhammen bedel 
üzerinden kapalı zarf usuliylc satıla
caktır. 

İsteklilerin 4500 liralık muvakkat 
teminat akçesi makbuzlarile teklifna
melerini 29.11.1937 pazartesi günü sa
at on dörde kadar Milli emlBk müdür
iüğünde toplanan komisyon başkanlı
ğına vermeleri ve aaat on beşte de 
mektublar açılırken komisyonda hazır 
bulunmaları. (7631-4225) - 3-6383 

Kütahya ceza evi için 
ekmek eksiltmesi 

Kütahya C. Müddeiumumiliiin· 
den ., 

Belediyece kabul edilen ve halen 
çarfıda aatılığa gelmekte olan fabrika 
unundan mamul birinci derecede be
heri (960) gram ve yevmiye çoğu 
(350) azı (100) adet olmak üzere Kü
tahya ceza evinin altı aylr~ ekmeğin 
ihtiyacı için 2.11.937 den itibaren 22. 
ıı.937 pazartesi günü cksiltmeainin 
yapılması için (21) gün müddetle a
leni müzayedeye konulduğundan isti
yenler teminat akçeleriyle gününde 
saat 15 de eksiltme komiayonu riyaac
tine ve şeraiti öğrenmek istiyenler de 
sair zamanda ceza evi müdüriyetine 

müracatları ilin olunur. 
(4136) 3-6208 

Hastahane inşaatı 
Trabzon vilayeti sihat ve içtimai 

muavenet müdürlüğünün kapalı zari 
usuliyle eksiltme ilim ı 

Trabzon Vililiğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it: Trab

zonda yapılacak memleket hastahane
si hafriyat ve betonarme itleri: Ke
şif bedeli: Yüz elli bin on bef liradır. 

2 - Bu işe aid prtnamelcr ve ev-
rak şunlardır: 

A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
E - Husust şartname hulbaaı 
F - Keşif cetveli 
G - Proje 
İstekliler bu şartnamelerle evrakı 

750 kurut mukabilinde Nafıa Vek5.
lcti Yapı İşleri Umum Müdürlüğü ve 
Trabzon, İstanbul, Erzurum Nafıa 
Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 3-12-937 cuma günü 
saat 15 de Trabzon sıhhat müdürlüğü 
binasında toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 8750 lira 75 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi bundan baş
ka afağıdaki vesikaları haiz olup ge
tirmeleri lazımdır. 
Nafıa Vekaletinden 937 senesinde 

alınmış müteahhitlik vesikası gös
termesi ve yaptığı en büyük işin be
deli 100.000 liradan afağı olmaması 
ve müteahhidin diplomalı mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan 
biriyle müştereken teklif yapması, 
mukaveleyi birlikte inıza etmesi. 

6 - Teklif mektubları yukarda ü
çüncü maddede yaulı ıaattcn bir sa
at cveline kadar sıhhat müdürlüğü 
binası9da toplanacak komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde verecek
lerdir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet Uçilncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın milhilr mumu ile iyice kapa
tılmıt olması ,arttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4223) 3-6367 

Müzik öğretmen 
okuunda yapılacak 

tamirat 
Müzik öğretmen okulu direktör· 

lüğünden: 

M.ı - Müzik öğretmen okulunda 
yapılacak tamirat açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Kcfif bedeli 3156 lira 31 
kuruştur. 

M.2 - Münakasa 22.11 .937 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat Uçde 
okullar sağışmanlığında teşekkül e
den komisyonda yapılacaktır. 

M.3 - İatekliler %7.5 güven para• 
larla tayin olunan gün ve saatte ko
misyona gelmek. 

M.4 - Keşif projesini görmek isti
yenler müzik öğretmen okulu dirck
törlüfünc müracaatları. (4100) 

3-6135 

Kaplanh 
• 
ıçme suyu 

Eskisehir Belediye 
Reisliğinden: 
Bi ttahlil mikyası ( 1) 

olan Eskişehir Kaplanlı 
içme suyunun 65 - 70 ki
loluk damacanaları An
karada Yeni Halde 3 No: 
da bayi Aziz deposunda 
yüz Kuruşa satılmakta
dır. Sayın halkımızın bu 
sudan istifade etmeleri 
rica olunur. 3-6394 

Çankırı hastanesinde 
yaptırılacak pavyon 
Çankm Vilayet Daimi Encümenin-

den: 
1 • Talip çıkmaması hesabile yeni· 

den eksiltmeye konulan iş: Çankırı iJ 
merkezinde yapılacak hastane pavyo
nu l"]up keşif bedeli (36569) lira (80) 

kuruştur. 
2. Buna aid şartname ve evrak §Ull-

lardır: (A) Eksiltme şartnamesi, (~) 
Mukavele projesi, (C) bayındırlık lf" 
teri genel şartnamesi, (Ç) fenni prt
name, (D) Hususi şartname, (E? Ke
tif cetveli (F) silsilıei fiat cetvelı: C<;i) 
metraj cetveli (H) proje ve grafıktır. 
lstiyenler bu evrak ve şartnameleri 
Çankırı, Ankara, İstanbul v~ İzmiı: 
Nafıa müdürlüklerinde görebilırler. 

3 • Hutanc inşaat bedelinin yirmi 
bin lirası 937 senesi büdcesine mevzu 
tahsisattan verilecek mütebalcisi 958 
senesi bildcesindeki tahsisattan tediye 
edilecektir. 

4 - Eksiltme 29 ikinci teşrin 937 pa
zartesi günü saat 16 da Çank.::-ı Vill
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 • Eksiltme kapalı zarf uauliy1e ya.. 
pılacaktır. 

6 • Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2742) lira (73) kuruş, mu
vakkat teminat vermesi bundan bafka 
en az onbef bin liralık yapı işi yapmıf 
olması ve Nafıa vekaletinden alınmıı 
ehliyet ve.ikaaı ibru etmeei ve ti09-
ret odasına kayıtlı bulunması ,arttır. 

7 • Teklif mektupları yukarıda d6floı 
düncü maddede yazılı saatten bir -. 
at evetine kadar eksiltme komisyon" 
reisliğine makbuz mukabilinde veri• 
locektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nahayet dördüncü maddede yuılı ... 
ate kadar gelmit olması ve dlf zarf ııı 
mühür mumu ile iyice kapatılmıt ol .. 
ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul• 
dilmez. (7503-4164) - 3-6252 

Ankara Valiliği 

Açık eksiltme ile telef on 
malzemesi alınacak 
Ankara Valiliğinden ı 

Muhammen bedeli (1200) liradan i
baret bulunan ve jandanna komutan
lığı ihtiyacı için satın alınac~ . olan 
telefon malzemesi 25.11.937 gunü saat 
on beşte ihalesi yapılmak üze;c 1.11. 
937 gününden itibaren açık eksıltmeye 
çıkarılmıştır. 

Taliplerin bedeli muhammeninin % 
7 buçuğu nisbetinde teminat vcrmelb
ri ve ,eraiti anlamak istiyenlerin ~ 
imf encümene müracaatları ilan olu
nur. (4134) - 3-6250 

Zayiler 
10 7.937 tarihinde nüfua cüzdanı

mı zafİ ettim. Y eniaini çıkartacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. - İıta
tistik umum müdürlüğünde Laman 
Altuğ 3-6458 

* 928 senesi Askeri Sanayi mekte-
binden aldığım tasdiknamemi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmanuştır. Kahraman oğlu 
Şevki 3--6472 

* Ankara Memurlar Kooperatifi 
1447 sayılı hisse senedimi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. Avukat M. Emin Ergun. 

Dr. EMiR NECiB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hastalıklan 
Mütehassısı. Postahane caddesi B. 

usuf Hikmet apartımanı No. 3 sa
ıt 11 den itibaren hastalarına bakar 

Telefon: 1816 



-ız-

Krem Balsamin 
Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri karnilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremleridir. 

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

İN'GİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

Serveti fünun U Y A N J ~ 
1891 -f 

Serveti fUnun 
1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga. 

retenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se-

AllADOl.UDAKİ TÜCCAR we ESNAFWİMIZA 
LüzulDIUZ ıeYahat ve fuzuli yol masrafı etmeden her tür

lü siparişinizi en müsait şeraitle lıtanbuldan temin 
edebilininiz. 

SIPl'll lledell mallı drudünclen sonra ödenir 
Ciddiyet-Sühulet-Menfaat 

Tafsilat için: "Posta kutusu: 412 İstanbul" adresine yazınız 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1.. - -
§ BALIK Y AGI ~ - -- -§ Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması § - -E Sırasında Sakarya Eczanesi. § - -':91111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

Bir Gripin almadan evvel. 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve en 
ucuz geçirmenin çaresi bir kaşe 
GRİPİN almaktır. Mideyi boz
maz, böbrekleri ve kalbi yor
maz. 

ut us 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir, isim ve 
markaya dikkat taklitlerinden sakınınız. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

M. Galib Çankaya 
-------

------?aris terziler akademisinden mezun = ---- --- -E olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle E - -
§ işe başlamıştır E - -E Tel. 1096 Balık pazarmda Terzi E 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

:!11111111111111111111111111111111111111!::_ 

~SÜMER BANK § - --------------------------- - -
~ Umumi müdürlülü.- ~ 

Juvantin 
saç boyalan 

Daima Sabit 
Dalına Tabii DAKTiLO KURSU 

42 inci DEVRE 
42 nci devre 1. llkkinun. 937 de başlar. 
En son kayıt 7. llkkanun. 937 ~ biter 

Tahsil aranmaksızın herkes alınır. 
Mezunlara (2) ayda DİPLOMA verilir. 

Kınacı Han No. 7 Tel: 3714 

- -E Kömür ihracı, nakli s - -- -~ ve yol inşası ~ - -E 1.) Aşağıdaki işler 3 .ene : 
E müddetle aynı müteahhide ihale E 
: edilmek üzere kapalı zarfla ek- : 
: siltmeye konulmuştur: E 
E a.) İşletme imtiyazına sahih : 
E bulunduğumuz Tavşanlı Güra- : 
: ğaç Linyit ocaklarından kömür E 
: ihracı; : 

-------------------------- : b.) İhraç olunan kömürün o- : 
:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, E caklardan Tavşanlı istasyonu- E 
: : E na nakli ve vagona tahmili; E 
E Cebeci hcutaneai dahili haatalıklar müteha .. ııı : : c.) Kömür ocaklariyle Küçük E 

Yavrularını öpen ve bağrına basan anneler çocuklarınıza saf ve tabit 
pirinç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, Patates, m11ır, Bezelye 

türlü, badem, çavdar 

Hasan özlü unları 
yediriniz. Avrupanın bayat veya terkibimeçhul unlarını yedirmeyiniz. 

Doktorununı sorunuz 
Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kaloriai kuv· 

vet gıdaiyesi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz tehadet eder 
~i hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır. 

Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. NefVilnil· 
malarına yardım eder. Onları çabuk büyütür. Ne,'eli, tombul, hasta· 
hksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi Te 

çorba ve yemekler yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

'KOHİNOR 
i 

Güzel diı iıtiyenlerin macunudur. 

umbara sahiplerine 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankasından 
Bronz 1 O kuru,luklarla nikel 25 kunııluklar 30 ikinci 

teşrin • :>3'ı tarihinden itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Sayrn müıterilerimizin kumbaralarmdaki bu ıibi ufalddda
rı değiştirmemiz için mezkUr tarihe kadar kumbalanm vez-
nelerimize boşaltmalannı tavsiye ederiz. 3--6429 

§ Doktor Üki Hakkı Pamir § E !!:!;köprüsü arasındaki yolun in-E İ ·1· i A 

_ - : - ngı ız Kanzuk eczanes liboratu- --------------------------
:Hastalanın her gün saat 14 den sonra Himayei Etfal apartxmanında: : 2.) İstekliler bu işe ait şartna- § varlannda hazırlanan Juvantin saç 00• 
E 4. numarada kabul eder. Telefon: 2357 E : meyi Sümer Bank Umumi Mü- : yaları muzur ve zehirli maddelerden 
':itllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" E dürlüğünden bila bedel alabilir- E tamamen ari olup saçlara tabii renkle-

: ler. : rini bahşeder. Juvantin saç boyalan 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

= = - -§ Yenişehir Çocuk Yuvası ~ 
---------------------------- E 3.) Eksiltme 20.12.1937 tarihi- E kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

: ne müsadif pazartesi günü saat E üzerinde tertib edilmiştir. E Modern bir ana mektebidir. ! 

SEFALiN 

Ba.-ve Diş 

!Romatizma 

Grip 

)'aZ 

nezlesini 

derhal 

geçiri~ 

Eczaneler-. 

den 

llik ve 121ik 

ambalajları 

ıuayınız. 

B O$ ağnsından çok 

\ 
ızt1rap çekiyordum. 
Sefa/in aldık fan -
sonra ne rahatım! 

938 PHILCO 

: 15 de Sümer Bank Umumi Mü- E 
: dürlüğünde icra edilecektir. = LİNİMANTOL KANZUK: = 4.) Eksiltmeye girebilmek için : ROMATİZMANIN KATİ 
E isteklilerin 1000. - liralık muvak- E DEV ASIDIR. 
E kat Banka teminat mektubunu E ..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. 
: teklifleriyle beraber en geç 16. : E D k : 
- 12 19 'h' k d s·· - - o tor -: . 37 tarı ıne a ar umer - - : 
: Bank Umumi Müdürlüğüne tes- E E Rıza Duray : 
E lim etmeleri. 3--6460 : : E 
~ııı1111111111111111111111111111111111ıi=' : 

0 
Cebeci Haıtaneıi E 

: R NTGEN mütehassısı Çocuk: 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı

talanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Aparbmanı No. 1 ~ 

:E sarayı caddesi Niyazi Kansuk: 
: Ap. No. 2 Telefon: (3509) : - -.,1111111111111111111111111111111111,ıııi=' 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

= = : Kayıt ve kabul her gün 9 - 16 Kizımpqa caddeai lnkılib ; 
E sokak No. 15 Telefon: 1983 2-5882 5 - -.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•" 

Doktor A. Ihsan Aksan 
Nümune hatanm dahili hatalıklar miifehaaıa. 
Hastalarmı her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkaamda 

Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 
T~.elon: 1216 3-5828 

SİNEMALAR HALK 

ı~ı ZENGİN ÇOCUGU 

BUGON BU GECE 
Sinema. tekniğinin .an ilerleyi,U.. 

uyan bir reji ile tem.il edilen 

GÜNEŞE DOGRU 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

Shirley Temple'in fimdiye k-1ar 
çeuircliği en neli. eserlerinden 

Ayrıca : 

D. HABERLERi ve OCRETICI FiLM 
Genel istek üzerine, 4,45 seansında 

LA DAM O KAMELYA 
Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 - gece 9 da 

radyoları geldi 
Merkezi: 

Şubea 

Senenin biricik türk /ilmi 
Programa ilaveten : 

ŞANLI ORDUMUZUN EGE 
MANEVRALARI 

Seanslar: 2.30 • 4.30 • 6.30 gece 9 da 

HALK MATİNESİ 12.15 DE 
Bir Gün Sana Geleceiim 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddeai Tel. 1230 

Bankalar cac:lcleei Tel. 2619 


